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Minor Sustainable Development – Leiden University
Now open for students from Erasmus University!

Are you interested in the worldwide sustainability 
issues we’re facing, like climate change, food security 
and waste processing? And do you want to know how 
to find solutions? 

Join the interdisciplinary Minor Sustainable Develop-
ment! Besides the theoretical knowledge you’ll learn a 
lot of practical skills, like debating and presenting. 

Why?
- Interactive education, personal feedback
- inspiring guest speakers, excursions, field work 
- interdisciplinary approach
- practical skills (debating, presenting, writing)

When?
31 August 2015 – 29 January 2016 (1st Semester) 

How to apply?
Application from 1 - 31 May: 
www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren
More information: www.cml.leiden.edu/education 
FB: www.facebook.com/minorduurzameontwikkeling 
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“Het kost me 
  maar drie uurtjes 
  van mijn tijd”

Ellen Klooster uit Assendelft

Collecteer mee
tijdens de KWF-collecteweek van 7 t/m 12 september. 
Meld je aan via kwf.nl/collecte 

Heb jij jouw keuze 
al gemaakt? 

Meld je aan tussen 
1 mei en 31 mei 2015 
www.eur.nl/minor
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Meer met minoren 
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Elke dag iets nieuws

Morning update
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Erasmus Magazine/EM onafhankelijk opinie- 
en informatieblad van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

De Kwestie
06 | Hoeveel mag een mensenleven 
kosten?
De zorgkosten dreigen door vergrijzing en technologi-
sche vooruitgang onbeheersbaar te worden. Maar wat 
mag een mensenleven kosten? En wie helpen we straks 
nog wél?

Coververhaal
14 |  In Saoedi-Arabië slaan we Darwin 
even over
Op de grootste vrouwenuniversiteit ter wereld is een 
bacheloropleiding Klinische Psychologie opgezet door 
psychologen van de EUR. Waarom zitten we eigenlijk in 
Saoedi-Arabië? En hoever gaan de Rotterdammers in 
hun concessies aan cultureel gevoelige zaken? Een 
profiel van een opleiding in een land waar vrouwenon-
derwijs nog niet zo lang vanzelfsprekend is.

Achtergrond 
18 | Excellentie is ook maar een 
relatief begrip
Alleen de allerbeste studenten van de EUR mogen 
toetreden tot een van de honoursprogramma’s. 
Waarom bestaan deze klasjes en is het wenselijk dat 
ze er zijn? Plus vijf portretten van studenten die zo’n 
programma volgen.

22 | Wonen in het Wilde Westen
Van no-go tot must see: Rotterdam-West is een 
smeltkroes van culturen waar het stadse leven hoogtij 
viert. Oók voor de student. Hoe bevalt een kamer in het 
‘Rotterdamste’ stukje Rotterdam? Deel 2 van een serie 
over de student en de wijk.

En verder…
04  Uitvergroot
08  Campus
12  Ongehoord
26  Wetenschap Kort
27  De Toppublicatie
28  Service
29  EMuziek: Dhruv Bhan
30  Lifestyle
32  Achterop
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Van Rotterdam naar Riyad
De universiteit heeft een complete opleiding Psychologie in Saoedi-Arabië opgezet. 
Op de grootste vrouwenuniversiteit ter wereld in Riyad volgen de vrouwelijke 
studentes probleem gestuurd onderwijs volgens beproefd Rotterdams recept. 
Mannen mogen het terrein niet op, maar geven college via video-verbinding waarbij zij 
de vrouwen uiteraard niet kunnen zien. De vrouwen kunnen aan de andere kant van de 
lijn hun haar losgooien en zich bekwamen in de wonderen der menselijke psyche. Lees 
het verhaal over deze bijzondere missie in deze EM.
En zo vloeien heel wat oliedollars richting de Maasstad. Maar om het geld is het de 
psychologen uiteraard niet per se te doen. Hoewel het voor de noodlijdende faculteit 
vast prettig is, dat de Saoedische dames met elkaar een geheel nieuwe Engelstalige 
bachelor Psychologie aan de EUR bij elkaar hebben gestudeerd.
Nee, we kennen de psychologen: die hebben een missie. Hun vak, liefst in pgo-vorm, 
aan de man brengen. Dat is gelukt in Rotterdam, dus waarom dan niet in Riyad? En 
passant leveren ze ook nog een bijdrage aan de emancipatie van de Saoedische 
vrouw, althans zo luidt hun motivering.
Een klassiek staaltje Hollandsche VOC-mentaliteit: de psychologen zijn dominee én 
koopman in één. 

Wieneke Gunneweg, Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl

27



UITVERGROOT

SIR, YES, SIR! 
Trap op, trap af, en weer 
terug. Terwijl de ene 
student bij het Erasmus 
Paviljoen geniet van een 
biertje in de zon, beukt 
de andere zich tijdens 
een Bootcampus een weg 
over campus Woudestein. 
De nieuwe activiteit van 
Erasmus Sport, bedacht 
in samenwerking met de 
Sustainability Hub, is niet 
voor groentjes: een uur 
lang rennen, opdrukken, 
en crunches en burpees 
doen. De okselklotsende 
kadetten zijn voortaan 
elke maandag en don-
derdag op de campus te 
bewonderen van 17.30 tot 
18.30 uur. Als je mee wilt 
doen, kun je je aanmelden 
bij Erasmus Sport ES 

(foto: Levien Willemse)
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Hoeveel is een mensenleven waard?  “De 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft 
een aantal jaar geleden voorgesteld dat een 
medische behandeling niet meer dan 80.000 
euro per – voor kwaliteit gecorrigeerd – ge-
wonnen levensjaar zou mogen kosten. Dat is 
een soort vuistregel. Als iemand van 25 dank-
zij een bepaalde behandeling 85 kan worden, 
win je daarmee zestig kwalitatieve levensjaren. 
In theorie zou dat dan 4,8 miljoen mogen kos-
ten.”

Is die 80.000 euro een bedrag waar u zich 
comfortabel bij voelt? “Er zijn collega’s van 
mij die zeggen: je mag geen prijskaartje aan 
een mensenleven hangen. Maar wat wil je dan? 
Als je deze vorm van solidariteit wilt handha-
ven, moet je ergens een grens trekken. De mid-
delen zijn schaars en gezondheidszorg concur-
reert met andere belangrijke voorzieningen 
die we willen treffen, zoals onderwijs of ont-
wikkelingssamenwerking. Dan vind ik dit een 
redelijk bedrag. Mits je het niet met een soort 
bureaucratisch fetisjisme overal op wilt toe-
passen. Je moet uitzonderingen durven en 
kunnen maken, zoals dat bijvoorbeeld bij be-
paalde vormen van de ziekte van Pompe ge-
daan wordt.”

Het betekent dat een zieke baby, die met be-
handeling van die ziekte tachtig jaar zou 
kunnen worden, tachtig keer tachtigdui-
zend euro mag kosten. Dat komt neer op 6,4 
miljoen euro. “In theorie zou dat kunnen ja.”

Dat is een stuk meer dan in de verzekerings-
branche, waar ze 2,5 miljoen uitkeren na 
een dodelijk ongeval. Hoe vaak gebeurt het 
dat iemand zo veel kost? “Exacte cijfers heb 

ik niet. Ik ken iemand die hemofilie heeft, en 
daardoor HIV heeft opgelopen. Die heeft een 
dure behandeling nodig, de rest van haar le-
ven. Maar zo’n chronische aandoening is een 
uitzondering. Veel ziektes zijn met één of en-
kele behandelingen te genezen.”

In hoeverre is een gewonnen levensjaar een 
goede maatstaf? “Ik zou vooralsnog niet zo 
goed weten wat je anders moet gebruiken als 
maat. Maar natuurlijk is er ook kritiek op: 
vooral over hoe je dat dan precies moet me-
ten.”

Is een gewonnen levensjaar voor een kind 
niet meer waard dan voor een bejaarde? 
“Wat ons er bij een kind toe drijft om daar veel 
in te investeren, is dat de uiteindelijke winst 
heel groot kan zijn. Die 80.000 euro-grens dis-
crimineert ouderen. Als jij 80 bent en er wordt 
berekend dat je 86 zou kunnen worden met 
een bepaalde behandeling, dan mag je behan-
deling dus – zes keer 80 duizend – 480 dui-
zend euro kosten. Terwijl er bij iemand van 40 
een veelvoud beschikbaar zou zijn. Omdat er 
veel meer jaren gewonnen kunnen worden.”

Is dat rechtvaardig? “Je hebt een heel debat 
over het fair innings-argument: het idee dat je 
op je 75e je fair innings gehad hebt. En dat elk 
extra levensjaar vanaf dat moment mooi mee-
genomen is, maar dat het niet meer zoveel mag 
kosten. De filosoof Ezekiel Emanuel schreef in 
NRC Handelsblad dat hij na zijn 75e geen dure 

Hoeveel mag een 
mensenleven kosten?
De zorgkosten dreigen door vergrijzing en technologische vooruitgang on-
beheersbaar te worden. Maar wat mag een mensenleven kosten? En wie 
helpen we straks nog wél? Medisch ethicus Inez de Beaufort: ‘De grote 
vraag is: tot waar vinden we oprecht dat we solidair moeten zijn met onze 
medeburgers?’
tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

Inez de Beaufort (1954) is 
hoogleraar Gezondheids-
ethiek aan het Erasmus 
MC. Ze houdt zich bezig 
met de ethische vraag-
stukken rond gezondheid 
en het ziekenhuis, van 
obesitas tot roken en van 
abortus tot euthanasie. 
Ze is lid van de Advies-
commissie Pakket van het 
Zorginstituut Nederland 
(voormalig College voor 
Zorgverzekeringen). In 
Brussel adviseert ze de 
Europese Commissie als 
lid van de European Group 
on Ethics in Science and 
New Technologies.
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behandelingen meer wil. Wel zorg en pijnbe-
strijding, geen ingrijpende operaties. Dat is in-
teressant om over na te denken. Soms behan-
delen we te lang door. Bij kanker zie je regel-
matig dat mensen dure behandelingen krijgen 
waarmee ze een paar weken, misschien een 
paar maanden winst hebben. Het argument is 
dan altijd: in het licht van de naderende dood 
tellen die dagen heel anders. Dat is zo denk ik, 
en ik gun het mensen ook, maar er is een 
grens. En dan is het misschien goed als we iets 
meer in het reine zouden komen met onze ein-
digheid.”

Hebt u zelf weleens een ziekte meegemaakt 
die uw denken over dit soort dilemma’s 
deed veranderen? Een verhaal dat uw more-
le kompas deed trillen? “Ik heb een vriendin 
gehad die overleed aan longkanker, maar die 
in de laatste fase van haar leven heel bewust 
koos voor kwaliteit van leven. Ze nam de regie 
in handen, bleef thuis tot het laatste moment, 
maar plande haar eigen overlijden. Dat was 
heel indrukwekkend. Ze had misschien een 
half jaar langer kunnen leven, maar dacht: dat 
is een prijs die we niet gaan betalen. Dat vond 
ik van een enorme wijsheid. Maar dat wil niet 
zeggen dat iedereen dat zo moet doen. Ande-
ren zullen, om met Dylan Thomas te spreken: 
rage, rage, against the dying of the light.”

Over de ziekte van Pompe is veel te doen ge-
weest. Is het denkbaar dat we de dure be-
handelingen daarvan op een gegeven mo-

ment niet meer betalen? “De grote vraag is: 
tot waar vinden wij oprecht dat we solidair 
moeten zijn met onze medeburgers? In Ameri-
ka zijn ze er niet in geslaagd om dat debat 
goed te voeren. Wij hebben een heel mooi sys-
teem, maar het is ook duur. Alle behandelin-
gen worden door een zeef gehaald om te kijken 
of ze in het zorgpakket komen. Ze moeten 
noodzakelijk, werkzaam, kosteneffectief en 
uitvoerbaar zijn. Daarbij wordt onder meer ge-
keken naar de ziektelast. Als jij een schimmel-
teen hebt, mag de behandeling daarvan na-
tuurlijk nooit 80.000 euro per jaar kosten. En 
als de begroting onder druk komt te staan, zie 
je de discussie over allerlei vergoedingen weer 
oplaaien. Het mooiste voorbeeld daarvan is de 
anticonceptiepil. Die gaat voortdurend in en 
uit het pakket.”

We geven inmiddels meer dan 90 miljard 
aan zorg uit. Sinds de jaren zeventig is dat 
gestegen van 8 naar 13 procent van ons bru-
to binnenlands product. En in 2040 zou dat 
opgelopen kunnen zijn naar meer dan 20 
procent. “Dat zouden we tegen elke prijs moe-
ten voorkomen. Ik denk dat je heel streng die 
zorgpakketcriteria moet handhaven. Er zijn 
ook de nodige behandelingen die nog niet door 
de zeef zijn gegaan. Het Zorginstituut Neder-
land moet kijken of we de kosten kunnen be-
teugelen zonder dat het ten koste gaat van de 
kwaliteit.”

Minister Schippers wilde de zorgkosten be-
hapbaar maken door meer macht bij de ver-
zekeraars te leggen. Maar haar inperking 
van de vrije artsenkeuze sneuvelde in de 
Eerste Kamer. Is dat terecht? “Ik ben erg voor 
de eigen artsenkeuze. Maar verzekeraars con-
curreren op premie, service en het aanvullend 
pakket. Als jij een goedkoper pakket wilt, moet 
je de verzekeraar ook de kans geven om dat te 
verzinnen. Je kunt niet voor een dubbeltje op 
de eerste rang zitten. Iedereen heeft in ons 
systeem recht op goede en toegankelijke zorg. 
Maar sommige pakketten bieden meer keuze-
mogelijkheden. Daar moet je dan voor beta-
len.” 

Was de inperking van de vrije artsenkeuze 
niet een instrument dat arm en rijk verder 
uit elkaar zou hebben gedreven? “Ook dat 
‘goedkopere’ pakket is nog steeds heel goed. 
Met artikel 13 ging het erover dat niet alle art-
sen voor iedereen toegankelijk waren. Voor 
een verzekeraar is het aantrekkelijk om voor 

een bepaalde behandeling een deal te maken 
met bepaalde ziekenhuizen of artsen. Hij 
koopt in op prijs én kwaliteit. Het is altijd 
denkbaar dat ziekenhuizen zó onder druk ge-
zet worden, dat ze het gevoel hebben dat ze 
geen kwaliteit meer kunnen leveren omdat de 
prijs gedrukt wordt. Maar daar hebben we al-
lerlei controles op. Ik erger me weleens aan al 
dat geklaag over de Nederlandse zorg. In 
Amerika kun je als familie failliet gaan als ie-
mand ziek is. Dat is hier niet het geval.”

Burgers zouden niet goed genoeg weten wat 
zorg kost. Zouden ze zich hier bewuster van 
moeten zijn? “Ik denk wel dat dat goed is, dat 
je globaal weet wat een behandeling kost. Als 
je ziet dat mensen vaak voortijdig stoppen met 
een therapie, of hun medicijnen niet slikken, 
dan blijkt daar weinig betrokkenheid uit. En 
dat je ook beseft dat alles wat naar jou gaat, 
niet naar iemand anders kan gaan.”

Met die 80.000 euro per gewonnen levens-
jaar zou je in Sierra Leone tientallen levens 
kunnen redden. Bedoelt u dat? “Ik kan me 
voorstellen dat ik – mocht ik kanker krijgen – 
niet denk: zo, nu wordt mijn leven verlengd 
voor een bedrag waarvoor we allerlei kinderen 
in een Afrikaans land zouden kunnen genezen 
van gemakkelijk behandelbare ziektes. Dat is 
het concept of moral distance: het is te ver weg 
om je er op dat moment druk over te maken. 
Van individuele patiënten kun je niet verwach-
ten dat zij deze afwegingen maken. Maar het is 
wel belangrijk om hierover na te denken. En 
het moet in het systeem zitten.”  

‘Er zijn collega’s van 
mij die zeggen: je 
mag geen prijskaart-
je aan een mensen-
leven hangen. Maar 
wat wil je dan?’ 
> Inez de Beaufort
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Collegegeld voor 
niet-Europese 
bachelorstuden-
ten stijgt fors
Het collegegeld voor EUR-bachelorstu-
denten van buiten de Europese Econo-
mische Ruimte (EER) is de afgelopen 
jaren fors gestegen. De komende jaren 
stijgen die tarieven veel sneller dan 
bij hun Europese studiegenoten, soms 
met meer dan 20 procent. Ook zittende 
studenten worden met een tariefsver-
hoging geconfronteerd.

Nieuwe studenten aan de Erasmus School 
of Economics (ESE) bijvoorbeeld beta-
len komend collegejaar 1.600 euro meer 
dan studenten die het afgelopen jaar in-
stroomden, respectievelijk 8.500 euro ver-
sus 6.900 euro. 
Ook de huidige studenten krijgen te ma-
ken met een verhoging, zij het minder fors 
dan voor nieuwe studenten. Woordvoer-
der Ronald de Groot van de ESE meldt 
dat er een overgangsregeling is getroffen. 
Voor de huidige studenten stijgt het col-
legegeld met 300 euro naar 7.200 euro. 
Ruim vierhonderd aanstaande tweede- en 
derdejaars krijgen hier mee te maken. In 
mei worden ze door de faculteit geïnfor-
meerd over de overgangsregeling. Mo-
menteel staat alleen het nieuwe tarief van 
8.500 euro op de website. 
Volgens De Groot heeft de ESE het col-
legegeld zo fors verhoogd op basis van 
een marktverkenning, en de wens om het 

collegegeld op dezelfde hoogte te bren-
gen als het collegegeld bij de Rotterdam 
School of Management (RSM). Adri Me-
ijdam van de RSM bevestigt dat de tarie-
ven bij International Business Adminis-
tration (IBA) komend jaar maar een klein 
beetje verhoogd worden (3,7 procent) om 
ESE de kans te geven ‘een inhaalslag te 
maken’. 
Vanaf volgend jaar zijn ESE- en RSM-
tarieven voor niet-Europese studenten 
dus even hoog: 8.500 euro per jaar. De 
verwachting is dat beide bachelorpro-
gramma’s in 2016 wederom duurder wor-
den. Volgens De Groot en Meijdam gaat 
het dan wel om ‘een normale indexatie’, 
die door de zwakke euro vermoedelijk iets 
hoger ligt dan in voorgaande jaren. 
Niet-Europese studenten die de nieuwe 
Internationale Bachelor in Psychologie 
bij de FSW volgen, zien hun collegegeld 
ook omhooggaan, maar met een veel klei-
ner percentage, namelijk 3,4 procent. De 
ESHCC verhoogt het tarief voor niet-Eu-
ropese studenten helemaal niet, hoewel 
het collegegeld voor IBCoM sinds 2012 
wel met 25 procent gestegen is, van 5.500 
naar 6.900 euro dit jaar. 
Voor Nederlandse studenten en studen-
ten binnen de EER stijgt het collegegeld 
volgend jaar met zo’n 2,4 procent van 
1.906 naar 1.951 euro. MvS

Belastingdienst maakt 
het niet makkelijker 

Leuker kunnen ze het niet maken, de Belasting-
dienst, maar veel makkelijker ook niet. De uitwer-
king van de nieuwe werkkostenregeling (WKR) 
voor universiteitsmedewerkers is nog steeds niet 
helemaal rond. Wat wel zeker is, is dat de vak-
bondscontributie voor de helft wordt vergoed, en 
dat er een vaste netto vergoeding is voor de inter-
netaansluiting thuis van 10 euro bij een voltijds 
dienstverband. Hoe de nieuwe fietsregeling eruit 
gaat zien, wordt in mei bekend na een laatste over-
leg met de vakbonden. Zeker is wel dat het hier ook 
om een netto tegemoetkoming gaat om het fietsge-
bruik te stimuleren.
Verder wordt komend jaar een testjaar wat betreft 
uitgaves voor afscheidsetentjes, afdelingsuitjes 
of jubilea buiten de werkplek. De Belastingdienst 
kijkt veel strenger of deze activiteiten wel zakelijk 
zijn. Zo niet, dan vallen deze in de vrije ruimte die 
de universiteit mag besteden aan uitgaves voor 
medewerkers buiten het loon om. Bij een over-
schrijding van die ruimte geldt een opslag van 80 
procent belasting op de gemaakte kosten. Zo kan 
een afdelingsuitje buiten de deur dus een dure 
grap worden. 
De universiteit heeft wel een buffer in haar vrij be-
steedbare (onbelaste) ruimte voor deze activiteiten 
opgenomen, maar houdt er rekening mee dat dit 
bedrag overschreden gaat worden, gezien de uitga-
ves in voorgaande jaren. Daarom betalen afdelin-
gen nu vast 80 procent over niet-zakelijke uitgaves 
om voor te sorteren op deze belastingafdracht. Als 
de vrije ruimte niet wordt overschreden, krijgen de 
afdelingen de 80 procent ‘belasting’ weer terug. WG
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Het collegegeld voor nieuwe niet-Europese studenten op de Erasmus Universiteit 
gaat volgend jaar veel harder omhoog dan voor hun Europese studiegenoten. Vooral 
bij Erasmus School of Economics gaat het hard: daar betalen studenten 23 procent 
meer dan afgelopen jaar.  Bron: Erasmus Universiteit

Forse verhoging collegegeld 
niet-Europese studenten

Verhoging 2014-2015 Verhoging 2015-2016



CAMPUS 2 oktober 2014 | 09

MAXIMUM AAN  
‘TENTAMENBOETES’
Opleidingen mogen maximaal 20 
euro in rekening brengen aan stu-
denten als die zich te laat inschrij-
ven voor een tentamen, besloot 
minister Bussemaker onlangs. Er 
is wel een wetswijziging voor no-
dig, want eigenlijk mogen univer-
siteiten geen kosten in rekening 
brengen aan studenten die hun 
tentameninschrijving vergeten. Er 
ontstond vorig jaar ophef omdat 
universiteiten dat toch doen: een 
Leidse studente was 225 euro kwijt 
om alsnog mee te mogen doen aan 
een tentamen. Ook in Rotterdam 
worden ‘tentamenboetes’ uitge-
deeld, onder het mom van service-
kosten: variërend van 13,50 tot 50 
euro. Tentamenboetes werden tot 
nu toe oogluikend toegestaan, om-
dat studenten anders helemaal niet 
kunnen deelnemen aan het tenta-
men. TF 

F-RAAD KRITISCH OP 
REORGANISATIEVOORNE-
MEN WIJSBEGEERTE
De Faculteitsraad van de Faculteit 
der Wijsbegeerte is kritisch op het 
conceptvoornemen tot reorganisa-
tie. Filosofie moet flink inkrimpen, 
onder meer vanwege een structu-
reel financieel tekort. Twee punten 
staan centraal in het advies aan 
decaan Jack Vromen. Het voorne-
men bevat volgens de raad geen 
duidelijke visie, wat leidt tot een 
gebrek aan samenhang in het stuk 
en niet genoeg recht doet aan ‘het 
potentieel waarover de faculteit nu 
al beschikt’. Daarnaast wil de raad 
een duidelijkere financiële 
onderbouwing zien. TF

SALARISNORM HOGER 
ONDERWIJS HEEFT EFFECT
De sinds 2013 geldende Wet 
Normering Topinkomens heeft in 
het eerste jaar al vruchten afge-
worpen. Het salaris van hbo- en 
wo-bestuurders was in 2013 in 
vergelijking met het jaar daarvoor 
al flink gedaald. Toch verdienden 
tientallen bestuurders in het hoger 
onderwijs meer dan het ministerie 
van Onderwijs wenst. In het WO 
kregen zes bestuurders meer dan 
het gestelde maximum van 228.599 
euro. HOP
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Honours Academy wil eigen ruimte in Erasmus Paviljoen
De nieuwe Erasmus Honours Academy heeft zijn zinnen gezet op een deel van het Erasmus 
Paviljoen. Op de plaats van de huidige studieplekken in het Paviljoen zou de thuisbasis van 
de Honoursgemeenschap moeten komen. Het gaat om een permanente ruimte die bedoeld 
is als ontmoetingsplek voor honoursstudenten en honoursalumni van alle faculteiten. Vol-
gens Honours-decaan Awee Prins is het nog niet helemaal zeker of het thuishonk ook echt 
in het Paviljoen komt. “Als alternatieve locatie kijken we ook naar het nieuwe multifuncti-
onele onderwijsgebouw.” Het onderwijscentrum is echter nog in aanbouw, dus voorlopig 
nog geen optie. Prins hoopt dat de ruimte voor Honoursstudenten al deze zomer opengaat. 
“Ze kunnen de ruimte gaan gebruiken om te studeren of samen te werken. Ook willen we 
er sessies organiseren voor de studenten”, zegt Charissa Rentier, coördinator Community 
Development van de Erasmus Honours Academy. Als opwarmertje had de Academy begin 
april al een eerste kennismakingsbijeenkomst in het Paviljoen. ES (foto: RvdH)

De universiteitsverkiezingen 2015 zitten 
erop en de opkomst is niet hoog. Het posi-
tieve nieuws: het is hoger dan vorig jaar: 
13,5 procent om 12,1 procent in 2014. Maar 
omdat er bij minder faculteiten en dien-
sten verkiezingen waren, viel er niet per 
se méér te kiezen.

Mogelijk heeft alle ophef in Amsterdam – en 
ook hier met De Nieuwe Universiteit Rotter-
dam en Rethink EUR – de betrokkenheid wat 
aangewakkerd. De medewerkers laten zich in 
elk geval van de goede kant zien. Er mocht 
gestemd worden bij de ESHCC en bij Wijsbe-
geerte, waar reorganisaties voor onrust zor-
gen. Bijna 50 procent van alle medewerkers 
vulde een stemformulier in. Kanttekening: bij 
alle andere faculteiten en afdelingen waren er 
niet genoeg kandidaten om verkiezingen voor 
medewerkers uit te schrijven.
Onder studenten is de opkomst veel magerder. 
Hoe groot is de achterban van een gemiddeld 
U-raadslid? Om een voorbeeld te noemen: bij 
de RSM, waar bijna 7000 stemgerechtigde 
studenten rondlopen, hebben er 505 gestemd. 
Dan is je ‘mandaat’ als lid van de Universi-
teitsraad erg smal. De ESE scoort nog het bes-
te: daar hebben 1062 van de 6442 studenten 
gekozen voor de U-raad, dat is 16,5 procent. 

Vergelijk het eens met de Zuid-Hollandse Sta-
tenverkiezingen van afgelopen maart: daar 
kwam 45,5 procent van de stemgerechtigden 
opdagen, en dat noemde Commissaris van de 
Koning Jaap Smit al ‘zorgwekkend’. De Eras-
mus Universiteit scoort ook matig in vergelij-
king met andere studentensteden. In Utrecht 
was het dit jaar bijvoorbeeld 18,7 procent on-
der studenten. In Groningen waren ze in 2014 
al teleurgesteld met een ‘abominabele’ op-
komst van 29,7 procent. En in Tilburg stemde 
zelfs voor het eerst meer dan de helft op de 
studentkandidaten voor de Universiteitsraad: 
50,1 procent.
Daar kunnen we in Rotterdam alleen maar 
van dromen. Een belangrijke verbetering zou 
het invoeren van een partijensysteem zijn. 
Dan kan het hier in Rotterdam ook wat poli-
tieker worden. Partijen kunnen zorgen voor 
een effectieve campagne en duidelijke speer-
punten. Initiatieven als De Vrije Student en 
De Nieuwe Universiteit zijn een interessant 
begin. Een andere manier om de universiteits-
politiek boeiender te maken voor de kiezer, is 
om de faculteitsraden en de Universiteitsraad 
ook echt macht te geven. Instemmingsrecht 
op hoofdlijnen van de begroting is alvast een 
goede start.                                         
                                                              Elmer Smaling

Maak medezeggenschap politieker!
ANALYSE



‘Stress en cynisme’ bij onderzoekers 
medische wetenschappen
Er moet snel iets veranderen aan de pu-
blicatiecultuur in de medische weten-
schappen, vindt het Rathenau Instituut. 
Nu houden stress en cynisme de onder-
zoekers in de greep..  

Stel, de uitkomsten van je onderzoek pas-
sen niet bij je hypothese. Wat doe je dan? 
Je verandert de statistiek ‘en dan klopt 
het opeens helemaal’, aldus een pro-
movendus waar het Rathenau Instituut 
mee sprak. Onderzoekers over publica-
tiedruk, vriendjespolitiek en gebrek aan 
wetenschappelijke integriteit.
Het Rathenau Instituut sprak op vier 

Nederlandse universitair medische cen-
tra (UMC’s) met promovendi, postdocs, 
universitair docenten en hoogleraren. Er 
zijn twaalf groepsgesprekken gehouden 
met in totaal 79 medisch onderzoekers. 
“Promovendi ervaren de publicatiecul-
tuur vaak als ontluisterend, en hebben 
sterk het idee dat deze de onderzoeks-
kwaliteit ondermijnt”, concludeert het 
instituut. Maar voor stafleden is het nog 
erger, aldus het rapport. “Deze groep is al 
wel gepromoveerd, maar nog geen hoog-
leraar: voor velen van hen hangt een ver-
volg van hun wetenschappelijke carrière 
af van het succes met publiceren.” HOP

100-jarige Laurentius viert een 
maand lang feest
Een levensgrote versie van het spel Stef Stuntpiloot op de campus is de aftrap van een maand 
vol activiteiten voor de jarige studentenvereniging Laurentius. Laurentius heeft de hoogbe-
jaarde leeftijd van honderd jaar bereikt. Om dit te vieren trapte de Rotterdamse studenten-
vereniging in december af met een openingsgala. Maar het echte werk begint nu pas: er staan 
maar liefst veertien feestelijke activiteiten in de planning. 
Verkleed als miljonair naar de Paep Chique Dag (13 mei), struinen langs verschillende eet-
kraampjes op het Food Festival (17 mei) of biertjes hijsen op het Throw Back Thursday-feest 
(21 mei). Slechts een greep uit de vele activiteiten waar je als trouwe Laurentiaan naartoe kunt 
gaan. Maar met het veelzijdige aanbod hoopt Laurentius ook externe studenten aan te trekken. 
“Voor veel van onze leden staat de vereniging centraal. Je leert er vrienden kennen, je ontwik-
kelt jezelf en doet mee aan commissies,” legt Sanne Wijnands uit (lid van de lustrumfeest-
commissie). “We willen dat de lustrummaand een tijd wordt van gezelligheid, voor iedereen. 
Daarom hebben we gekozen voor het thema ‘centrum’. Daarnaast verwijst die naam ook – cent 
betekent in het Latijn honderd – naar het honderdjarige jubileum.” NB (foto: LW)

> Alle activiteiten vinden plaats aan de Prins Alexanderlaan 37. Zie voor meer informatie en kaartjes 
www.lustrumlaurentius.nl

Vrijstelling 
moslima’s nu 
aan examen-
commissie
De twee islamitische studentes die een on-
derdeel van de opleiding Geneeskunde aan 
het Erasmus MC uit geloofsoverwegingen 
niet willen uitvoeren, krijgen van het Col-
lege van Beroep voor het Hoger Onderwijs 
(CBHO) gelijk. De faculteit Geneeskunde 
heeft hun bezwaar volgens de rechter op 
een verkeerde manier verworpen en moet 
het nu opnieuw beoordelen.

Het conflict gaat over Praktisch-Klinische 
Vaardigheden (PKV). Dat vak bevat een on-
derdeel waarbij studenten elkaar lichamelijk 
moeten onderzoeken. De twee studentes wil-
len wel aan het onderdeel meewerken, maar 
willen niet worden onderzocht door een man-
nelijke medestudent. Ze willen ook niet dat 
hun lichaam wordt gezien door een manne-
lijke docent. De faculteit Geneeskunde vindt 
dat echter een essentieel onderdeel van het 
vak. De vraag van de studentes om vrijstel-
ling werd door de decaan verworpen, waarna 
zij naar het CBHO stapten. Maar volgens de 
rechter had de decaan dat besluit niet mogen 
nemen.
De rechter heeft dus alleen geoordeeld over 
de gevolgde procedure, en niet over de inhoud 
van de zaak. “De door de decaan genomen be-
slissing van 16 september 2014 dient te worden 
vernietigd”, staat in de uitspraak. Volgens de 
rechter had niet de decaan, maar de examen-
commissie een besluit moeten nemen, omdat 
het aan die commissie is om te beslissen over 
vrijstellingen. Die mag dat nu alsnog gaan 
doen.
Wanneer de examencommissie zich over de 
heikele kwestie zal buigen, is nog niet duide-
lijk. Wel voegt de rechter de commissie toe bij 
haar overwegingen ‘uitdrukkelijk in te gaan 
op het (…) door appellanten gedane beroep 
op de door hen genoemde grondrechten’. De 
studentes zijn van mening dat zij op basis van 
de grondwettelijk vastgelegde lichamelijke 
onaantastbaarheid en vrijheid van godsdienst 
in aanmerking komen voor de vrijstelling van 
het vakonderdeel. Het oordeel hierover laat de 
rechter aan de examencommissie.  ES
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Een nieuwe smartphone app als betaalmid-
del op de campus. Met MyOrder kun je nu 
vanuit de UB, een hoorcollege of je bed al-
vast je eten bestellen. Bij aankomst in het 
etablissement van je keuze staat het eten 
al op je te wachten. RSM-studenten Martine 
Gatsonides en Bart Pleysier bedachten het 
anderhalf jaar geleden tijdens een minor En-
trepreneurship, en nu is het werkelijkheid.

Waarom zou ik dat willen?
In de rij staan voor je tosti of kebabje kan heel 
wat tijd in beslag nemen. En dat terwijl dat 
tentamen van morgen nog geleerd moet worden! 
Met de app kun je je bestelling alvast plaatsen 
als je nog aan het werk bent. Geen rijen en geen 
contant geld meer nodig. 

Wat is het precies? 
MyOrder is een bestaande applicatie van de 
Rabobank, die ook al op veel andere plekken in 
Nederland te gebruiken is. Gatsonides en Pley-
sier hebben er samen met de bank voor gezorgd 
dat er nu ook een aantal horecagelegenheden 
op de campus aangesloten zijn op het systeem. 
Je downloadt de app (beschikbaar voor Android 
en iPhone) en je kunt aan de slag. De app vindt 
automatisch deelnemende horecagelegenheden 
in je directe omgeving, zoals Erasmus Sport, 
New Fork, HAS Döner Kebab en Tosti World.

Hoe werkt het?
Je klikt op de gelegenheid van je keuze, kiest je 
maaltijd of drankje, selecteert het gewenste tijd-
stip en betaalt via een prepaid portemonneetje 
of via iDeal. Bij de kassa staat het eten vervol-
gens voor je klaar. Bij sommige gerechten zetten 
ze hem niet automatisch voor je klaar, omdat 
de kans te groot is dat je eten dan koud wordt. 
Bestel je bijvoorbeeld een van de befaamde 
uitsmijters bij het Erasmus Sportcafé, dan moet 
je je eerst even melden voordat ze de eieren in 
de pan gooien.

Heb ik nou nooit meer contant geld meer nodig?
De droom van de twee bedenkers is dat op een 
dag geen ander betaalmiddel meer nodig is op 
de campus, maar dat blijft voorlopig bij dromen. 
Snackautomaten, de parkeergarage en de kan-
tines maken bijvoorbeeld nog geen gebruik van 
MyOrder. Het Erasmus Paviljoen doet binnen-
kort mee. ES

VRAGEN 
OVER...

BAS VAN DER SCHOT

Trampoes Oude Plantage 
wordt wereldster
Trampoes is al jarenlang een graag geziene gast op tramhalte Oude Plantage, 
vlakbij campus Woudestein. De laatste weken is Trampoes, die in het dagelijks 
leven Ake heet, een echte celebrity geworden, met internationale media-aan-
dacht van onder andere Buzzfeed, Metro, het AD en een groeiende fancultus op 
Facebook. 

Aanstichter van de mediahype is de oprichter van de Facebookpagina van Trampoes, 
Roos Kloosterman. Ze legt uit hoe ze de tramsuperster leerde kennen. “Ik woon vlakbij 
de tramhalte en ik zag hem daar tien jaar geleden al zitten. We zijn vriendjes gewor-
den. Elke keer als ik stond te wachten dan knuffelden we even. Mijn vriendinnen en ik 
begonnen selfies te maken van ons en de poes, en zo is de Facebookpagina ontstaan.” 
Volgens Roos is de plotselinge roem Trampoes Ake nog niet naar het hoofd gestegen. 
“Van zijn baasjes hoeft het niet zo, maar hijzelf geniet ervan.” 
Trampoes zit al zeker tien jaar in de tramhalte. Hij heeft zelfs zijn eigen zitplek. Over 
de redenen waarom Trampoes altijd zit te wachten bij de halte tast ook Roos in het 
duister. “Sommige mensen denken dat hij wacht op iemand, anderen zeggen dat het 
vooral komt omdat hij regelmatig wat lekkers krijgt. Ik vermoed het laatste”, zegt Roos.
Ake is ook een bereisde kat, zegt Roos. “Sterker nog, het is een van zijn hobby’s.” Tram-
poes werd al eens gespot in Den Haag en Leiden, wat betekent dat hij af en toe aan 
boord van de tram gesprongen is, en daarna overgestapt op de trein. “Hij maakt ook 
weleens kortere tripjes met de tram”, weet Roos. “RET-conducteurs zetten hem dan 
weer op een andere tram, zodat hij altijd weer bij ‘Station Trampoes’ uitkomt.” 
HK (foto: RvH) 
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OPINIE

Open letter of the Executive Board

Dear students, colleagues, members of the academic 
community of Erasmus University Rotterdam,
Over recent months, universities have witnessed a ground swell of protests. The Maagdenhuis occu-
pation in Amsterdam was perhaps the most visible manifestation of a wider undertow of concerns 
about funding cuts, rankings, efficiency drives, lack of co-determination and flexibilisation of la-
bour contracts. 
Also in Rotterdam, several groupings have voiced concern about these matters, summed up in the 
RethinkEUR petition published in EM#12. 

As Executive Board, we take these criticisms seriously, and in fact we share some and understand 
most of the concerns raised. Over the last 5 years, we have consistently voiced how lack of funding, 
lack of trust and eroding institutional and individual autonomy are threatening the quality  of re-
search and education. In 2011, hundreds of professors protested in The Hague in full ornate against 
insufficient funding.  The current momentum offers perhaps an opportunity for a more productive 
political dialogue. One that the Executive Board is committed to engage in for the greater good of 
our university. 

But there is another side to the coin as well. Where universities over the last 30 years have had to 
cope with increasing numbers of students (as intended by the Lisbon Treaty commitments to give 
50% of the population access to higher education) and commensurate decreasing funding per stu-
dent, they have also struggled with untenable drop-out rates. Only a few years ago, up to 75% of stu-
dents in some domains never earned a degree: an unprecedented and unacceptable waste of talent 
and community resources. It is not surprising against that backdrop, that universities have made an 
effort to turn the trend by improving study success. Suggesting that this had led to excessive effi-
ciency thinking is an oversimplification. In fact, we have invested in quality and an overhaul of the 
way most curricula are delivered, resulting in higher study success rates and our first institutional 
accreditation in 2013. There is a lot to be proud of and Erasmus University is well placed for success 
in the Dutch university ecosystem.

Does that mean that all is well and there is nothing to be done? Not quite. Whereas we need the gov-
ernment to change some of the most pressing national policies, there are things within our control 
that we can and will address together with the academic community. 

We call upon the government to recognise that universities have endured year-on-year relative de-
cline of research and education funding and to have the political will to invest more in this sector. 
The way universities are funded needs to change from dynamic criteria (such as the relative growth 
in market share and performance contracts) to quality and capacity criteria, so that we regain au-
tonomy and we are not incentivised  to ‘push volume’.

(ON)GEHOORD
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TIM DE MEY 

Filosofie in Helsinki
Terug in Helsinki. Terug waar ik vijftien jaar geleden 
mijn studies afrondde en mijn loopbaan begon. Dat 
jaar gaf mij toen filosofisch een enorme boost. En 
dat is natuurlijk ook de inzet van mijn sabbatical nu.
Het klimaat is er in ieder geval naar. Voor een land 
waar bij wijze van spreken meer meren dan mensen 
zijn, heeft Finland opmerkelijk veel filosofen van 
formaat voortgebracht. De beroemdste is analy-
tisch filosoof, logicus en moraalfilosoof Georg 
Henrik von Wright, de opvolger van Wittgenstein in 
Cambridge, en later terug in Helsinki – ik heb hem er 
destijds nog zien rondlopen, maar nooit durven 
aanspreken – zonder meer de filosoof en het gewe-
ten van Finland. 
Maar natuurlijk ook logicus en levende legende 
Jaakko Hintikka. Niet meteen geplaagd door be-
scheidenheid: ik hoorde hem ooit een nochtans 
goede vraag – gelukkig was het niet mijn vraag – 
botweg beantwoorden met ‘read my book’, en in een 
bijdrage over de toekomst van de analytische filo-
sofie, maakt hij eerst alle grote analytische filoso-
fen uit het verleden met de grond gelijk, maar zodra 
het over de eigenlijke toekomst gaat, zijn werkelijk 
alle verwijzingen in positieve, beloftevolle zin naar 
zijn eigen werk. Tja…
Helsinki scoort nog steeds hoog, zelfs steeds ho-
ger, wat onderzoek betreft. Wat werkt, is dat er 
steeds meer gespecialiseerd wordt: niet alleen in 
logica, maar bijvoorbeeld ook in filosofie van socia-
le wetenschappen en van economie. Aangezien dat 
ook foci zijn van onze Faculteit Wijsbegeerte, heb-
ben we goede redenen om de banden met Helsinki 
aan te halen en de samenwerking te intensiveren. 
We kunnen echter ook leren van de problemen 
waar Helsinki tegenaan loopt. Vooral wat onderwijs 
betreft betalen zij een hoge prijs voor de opdeling 
in twee filosofiedepartementen: theoretische filo-
sofie en praktische filosofie, elk in een andere fa-
culteit, elk met een eigen opleiding.
Die opdeling zorgt onder meer voor overbodige dou-
blures in de curricula. Alsof een filosofiedocent in 
eenzelfde cursus niet voldoende variatie en per-
spectieven kan aanbieden om verschillende doel-
groepen te bedienen. On the one hand… on the other 
hand… En voor gevorderden en dialectici: on the third 
hand…
Meer nog dan de doublures vormt de specialisatie 
in de curricula een probleem. Je studeert er ofwel 
theoretische, ofwel praktische filosofie. Zeker in de 
bachelorfase horen afstuderende filosofen echter 
van de hele filosofiemarkt thuis te zijn. Hier speelt 
de vertrouwde balans: de specialisatie die in het 
voordeel is van het onderzoek, vormt een nadeel 
voor het bacheloronderwijs.

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

We also emphasize that the policy of Topsectors and the focus on innovation, while 
understandable in times of economic crisis, pose a real threat to fundamental, curi-
osity-driven research, especially in the humanities and social sciences. This trend 
needs to be turned. More than anything, universities need stable and predictable 
levels of funding for all disciplines, in recognition of their tremendous growth and 
international success over many years.

In all of these matters, the Executive Board ‘stands up and sides with staff and stu-
dents’, as urged by RethinkEUR. In other matters, it seems more sensible at this 
stage to sit down and listen first. In order to inform the debate we set out below our 
preliminary reaction to the points raised in the RethinkEUR open letter. 

1. Changing the formal structures of the university?
We have started a process to investigate how democracy and co-determination can 
be improved at all levels.  A healthy university democracy requires a sufficient 
number of high calibre people willing to run for election, as well as engaged staff 
and students who feel represented by their university and faculty councils. 
Enabling this is a collective responsibility of the academic community. A potential 
reform of our governance system is however currently not under review.  There are 
pro’s and con’s to electing university administrators and in practice, the Executive 
Board as well as the Deans are appointed with - and legitimized by - solid support 
from the academic community, including the University Council or Faculty Council.  

2. Reducing workload of teachers and researchers?
We understand the concerns about the ratio fixed/flexible contracts. This is why 
the Collective Labour Agreement (CAO NU) stipulates that by end of 2016 the per-
centage fixed contracts (for the totality of categories Professor, UHD, UD, WD, ex-
cluding tutors) should be 78% or more.  We will increase our focus on talent man-
agement, including ways to enhance career opportunities for staff with fixed term 
contracts. We expect that in the next few years, the so-called ‘studievoorschot’ 
funds will allow us to invest in more staff, enabling smaller-scale and intensive pro-
grammes.  On top of this, we are looking at further significant investments in the 
quality of research and education, in line with our strategic plan. These invest-
ments will be initiated by the Executive Board in consultation with the Deans, but 
bottom-up initiatives will also be considered. Regarding concerns about bureaucra-
cy and extreme pressures to excel in research output and impact, we welcome sug-
gestions to address these where possible (unfortunately, we cannot eliminate all 
red tape: e.g. timewriting is a requirement for most grants). 

3. Reforming the internal allocation model?
Erasmus university is not a business and we do not lead it as such. There is no obvi-
ous line of sight between the investments we make and a financial return on these 
investments. We fully subscribe to the vision of the broad societal relevance of a 
university and the value of activities and people that do not (or not immediately) 
translate into valorization or utility. At the same time, we intend to maximise trans-
parency and accountability to the wider community that entrusts us with public 
funds. Financial discipline and efficiency in all we do enables the university to in-
vest where it matters most: in education and research.
We appreciate the suggestions offered by RethinkEUR and are happy to consider 
them. A project team has recently started to review the internal allocation model. 

We trust that this initial reaction will contribute to a constructive internal and ex-
ternal dialogue about the future of Erasmus University Rotterdam. 
We are hosting an open forum for an informal exchange of views which will take 
place on Thursday, 28 May 2015 at 13:00 hrs in room CB - 02.
We remain dedicated to improving, together with the academic community, the 
core of our existence: the quality of research and education.

The Executive Board,

Pauline van der Meer Mohr
Huibert Pols
Bart Straatman
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I
n de woestijn aan de rand van de stad Riyad ligt 
een enorme, gloednieuwe universiteitscampus. 
Het is voor bezoekers alsof ze in een moderne 
vertelling van Duizend-en-één-nacht zijn be-
land. No men from this point, staat er bij de 

ingangen. Op de campus van de Princess Nourah-
universiteit (voluit Princess Nora Bint Abdulrah-
man University geheten, vernoemd naar de zus van 
de eerste koning van Saoedi-Arabië) mogen geen 
mannen komen. Als een man college geeft, gaat dat 
via een videoverbinding. Het is de grootste vrou-
wenuniversiteit ter wereld, met meer dan 50.000 
studentes.
Drie jaar geleden ging er een bachelor Klinische 
Psychologie van start, de eerste in het land, vorm-
gegeven door psychologen van de Erasmus Univer-
siteit naar Rotterdams model. De eerste lichting 
studenten zit nu in het derde jaar. Daarna moeten 
ze nog een stage van een jaar doen, en de bedoeling 
is dat een aantal van de Saoedi-Arabische psycho-
loges in spe naar Rotterdam komt voor een master.

Karel vervangen door Achmed
“Het opzetten van een nieuwe opleiding was een 
enorme uitdaging”, vertelt Benjamin de Boer, oplei-
dingscoördinator van Klinische Psychologie in Sa-
oedi-Arabië. “Van de komma’s op de slides tot over-
leg met de rector, het moest allemaal van de grond 
af aan worden opgezet.” Henk van der Molen, de-
caan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
overziet samen met oud-rector Henk Schmidt het 
geheel vanuit Rotterdam. Zij zijn vanaf het begin 
betrokken geweest en komen al een jaar of tien re-
gelmatig op een andere universiteit in Riyad, de 
King Saud Bint Abdulaziz University, om work-
shops over probleemgestuurd onderwijs te geven. 
“We benadrukken daarbij graag de kwaliteit van 
onze psychologiebachelor”, vertelt Van der Molen. 
Dus toen ze werden benaderd door de Princess 
Nourah-universiteit om een vergelijkbare bachelor 
op te zetten in Riyad, werd er na veel overleg een 
overeenkomst gesloten.
“Het programma kon grotendeels naar het Engels 

vertaald worden. Dat waren twee vliegen in één 
klap, want we wilden in Rotterdam ook een Engels-
talige psychologiebachelor beginnen”, zegt Van der 
Molen. Die vertaalslag naar Saoedi-Arabië heeft 
wat meer voeten in de aarde dan alleen de readers 
in het Engels vertalen en de naam Karel vervangen 
door Achmed. “Het is belangrijk dat voorbeelden 
aansluiten bij de leefwereld van de studenten”, legt 
Van der Molen uit. “In Nederland gaan veel voor-
beelden over bijvoorbeeld een date in de bioscoop 
of een ontmoeting in het café.” Dat kan niet in een 
van de meest conservatieve landen in het Midden-
Oosten. Bioscopen en alcohol zijn er verboden, en 
ontmoetingen tussen mannen en vrouwen zijn er 
nauwelijks voor het huwelijk. “Het is niet alleen ta-
boe om met dat soort voorbeelden aan te komen, ze 
begrijpen het ook niet. Ze kunnen zich niet voor-
stellen hoe een date in de bioscoop eruit ziet.” 
Van der Molen pakt een reader van zijn bureau om 
een voorbeeld te laten zien uit de psychoanalyti-
sche hoek, om studenten te leren over driften: 
Ahmed is a Saudi Arabian man, living in Riyadh. 
He is a man of faith, and prays five times a day. He 
is opposed to people smoking and in favor of traditi-
onal marriage. Men should only see their own 
wives. Once a month he goes to Bahrein. For busi-
ness. At least, that is what he tells the people 
around him. In fact he goes there to smoke and look 
at women that sunbath. Die vertalingen luisteren 
nauw, vertelt De Boer. “Roken en naar vrouwen kij-
ken zijn gedragingen die eigenlijk niet door de beu-
gel kunnen, maar nog wel begrijpelijk zijn. We had-
den ook kunnen schrijven dat Ahmed gaat drinken 
in Bahrein, maar dat zou een stap te ver zijn.”

Darwin noemen mag niet
Het zijn onschuldige aanpassingen, bedoeld om in 
te spelen op de leefwereld van de studentes. Een 
aantal wijzigingen om rekening te houden met cul-
turele en religieuze gevoeligheden is fundamente-
ler. Evolutiepsychologie is bijvoorbeeld geschrapt 
als vak, vertelt Van der Molen. De Boer: “Als je zo 
tegen het geloof van mensen in zou gaan, zeggen ze 

In Saoedi-Arabië 
slaan we Darwin 

even over
Op de grootste vrouwenuniversiteit ter wereld is een bacheloropleiding 
Klinische Psychologie, opgezet door psychologen van de Erasmus Univer-
siteit. Waarom zitten we eigenlijk in Saoedi-Arabië? En hoever gaan de 
Rotterdammers in hun concessies aan cultureel gevoelige zaken? Een 
profiel van een jonge opleiding in een land waar vrouwenonderwijs nog 
niet zo lang vanzelfsprekend is. tekst Tim Ficheroux



‘Dames en heren uit Rotterdam, pak je spullen 
maar’.” De Boer: “We mogen Darwin niet noemen 
en niet zeggen dat de mens afstamt van de aap.” 
Toch zitten de principes van de evolutietheorie er 
wel in. “Daar stond ik persoonlijk op”, zegt De Boer. 
“Waarom zijn mensen groepsdieren? Waarom 
klampt een kind zich aan zijn moeder vast? Dat zijn 
evolutionaire principes. Als los vak is het eruit ge-
haald, maar bij biologische psychologie zitten de 
details er wél in. We gaan geen leugens vertellen, 
maar we kijken hoe we het zo kunnen uitleggen dat 
het te accepteren en te begrijpen is.”
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor homoseksualiteit, 
vertelt Saskia Hofman, die de eerste twee jaar als 
docent bij de opleiding werkte. “Het heeft weinig 
zin om van de studenten te verwachten homoseksu-
aliteit als gegeven te beschouwen en te accepteren. 
Ze weten dat het bestaat, maar ze begrijpen het 
vaak niet. Maar je kunt het wel bespreekbaar ma-
ken door ze te laten discussiëren over gender.” Als 
een van de studenten het verwerpelijk vindt, kan 
een docent uitleggen dat ze er als psycholoog toch 
mee te maken kan krijgen. “Dan gaan studenten in 
ieder geval inzien dat er verschillende manieren 
zijn om na te denken over gender.” 
“Je zou verwachten dat je dagelijks bezig bent met 
wat wel en niet acceptabel is”, zegt De Boer. In de 
praktijk valt dat erg mee. Veel psychologie betreft 
alledaagse problemen. “Ook in Saoedi-Arabië zijn 
ze bang voor spinnen.”

Van Korantekst naar kritische discussie
De psychologiebachelor aan de Princess Nourah-
universiteit werkt net als die in Rotterdam met pro-
bleemgestuurd onderwijs (pgo). Hofman promo-
veert momenteel op de vraag of die onderwijsvorm 
ook werkt in de Arabische cultuur. “Probleemge-
stuurd onderwijs is een heel westerse onderwijsme-
thode. Het is gebaseerd op democratische princi-
pes”, vertelt Hofman. Studenten moeten kritisch 
nadenken en discussiëren, zelf op zoek gaan naar 

informatie en beoordelen wat relevant is. Waar Ne-
derlandse studenten gewend zijn zelf na te denken, 
is dat voor veel Saoedische studenten nieuw. “Net 
als in Azië staat de docent veel centraler. Daar-
naast speelt het reciteren van Koranteksten een be-
langrijke rol in het lager onderwijs. Dat heeft de an-
dere vakken ook wel beïnvloed. Wat de docent zegt, 
schrijf je op en reproduceer je op het tentamen.”
Saoedische studenten moeten dan ook erg wennen 
aan pgo. Toen de bachelor van start ging, was het 
niveau te hoog, zegt Hofman. Vaardigheden als dis-
cussiëren en zelfstandig Engelstalige wetenschap-
pelijke teksten lezen, was voor een deel van de stu-
denten te hoog gegrepen. “Dat is voor pgo wel pro-
blematisch. De tutor is er alleen maar om het pro-
ces te begeleiden en het gesprek in de werkgroepen 
af en toe bij te sturen.” Om de studenten die nieuwe 
vaardigheden aan te leren zijn er extra studieklas-
jes opgericht.
Ondanks de initiële moeite die de studenten heb-
ben met pgo, denkt Hofman dat de onderwijsvorm 
toch goed aanslaat. “Niet bij iedereen, maar bij een 
groot deel wel. Het slagingspercentage is ongeveer 
75 procent in het eerste jaar.” Voor haar onderzoek 
hield Hofman onder andere interviews met de stu-
denten om te onderzoeken of pgo werkt. Wanneer 
dringt de onderwijsvorm precies tot ze door? “Bij >
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‘Als je vindt dat een land 
iets niet goed doet, zou je je 
ervoor af kunnen sluiten. 
Maar je kunt er ook voor 
kiezen om van binnenuit 
iets te veranderen’ > Benjamin de Boer

Sara Veerman (l) en Noor Buermans (foto links) op de campus van 

de Princess Nourah-universiteit (foto onder)
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‘Ik wil hoogleraar Klinische Psychologie worden’
“Vraag er alsjeblieft niet naar of ik als vrouw auto zou willen rijden in Saoedi-
Arabië”, zegt Nouran Al-Moghrabi. Het is een van de vragen die Nederlanders 
haar altijd stellen. “Mensen hebben vaak het idee dat ik een verschrikkelijk 
leven heb thuis, maar dat is absoluut niet waar.” 
Ze komt uit een vrij open gezin, vertelt ze. En haar vader heeft haar altijd 
gestimuleerd om haar carrière ten volle te benutten. Ze volgde een bachelor 
Educational Psychology in Bahrein, op anderhalf uur rijden van haar geboor-
teplaats Dammam. Vervolgens ging ze voor een master naar Wales, om haar 
Engels en haar onderzoeksvaardigheden te verbeteren. “Ik voldoe niet aan 
jullie stereotype van de onderdrukte Saoedische vrouw”, zegt ze lachend. 
Na een tijdje in het grotendeels Nederlandse team van Klinische Psycho-
logie aan de Princess Nourah-universiteit gewerkt te hebben, promoveert 
Al-Moghrabi nu in Rotterdam, op een onderzoek naar het reduceren van 
agressief gedrag. “Dat is niet zo uniek als het klinkt, hoor. Er zijn steeds meer 
Saoedische vrouwen die met een beurs naar het buitenland gaan voor een 
master of een promotie”, legt ze uit. 
Het land investeert flink in de jeugd, om het academisch klimaat in Saoedi-
Arabië te verbeteren. Al-Moghrabi is nog steeds in dienst van de Princess 
Nourah-universiteit, waar ze na haar promotie weer zal gaan werken. Door 
jonge wetenschappers te laten promoveren aan goede universiteiten en 
ervaring op te laten doen met internationale publicaties, moeten ze het we-
tenschappelijk onderzoek bij thuiskomst een impuls geven. En dat is precies 
wat Al-Moghrabi wil: een succesvolle academische carrière in Saoedi-Arabië. 
Het uiteindelijke doel? “Hoogleraar Klinische Psychologie worden.”

COVERVERHAAL

de meesten is dat aan het einde van het eerste jaar. 
Dan begrijpen ze dat ze de stof beter onthouden 
wanneer ze er zelf mee aan de slag gaan.”

Dik in de make-up onder een boerka
Noor Buermans en Sara Veerman studeerden alle-
bei Psychologie aan de Erasmus Universiteit en 
werken nu als docent aan de Princess Nourah-uni-
versiteit. Via Skype vertellen ze uitgebreid over 
hun ervaringen. Het is uniek dat westerlingen Saoe-
dische vrouwen te zien krijgen. Er is geen toerisme 
in het land en je komt er alleen maar in met een 
werkvisum. De meeste expats werken in het be-
drijfsleven en zien de Saoedische vrouwen alleen 
gesluierd door een winkelcentrum lopen. Op de 
campus van de Princess Nourah-universiteit is dat 
anders. Omdat er geen mannen mogen komen, is de 

enige voorgeschreven kleding een lange donkere 
rok. Zodra de studentes de campus op komen, gaan 
de sluiers af en de abaya’s (lange gewaden van de 
schouders tot de grond, die alle vrouwen verplicht 
dragen in het openbaar) uit.
“Er komen hippe, vlotte meiden onder vandaan”, 
vertelt Veerman. “Die meestal dik in de make-up 
zitten.” Buermans: “Als je in Nederland iemand in 
een boerka ziet lopen, roept dat toch een soort on-
bewuste angst op. Vrouwen hebben door zo’n sluier 
letterlijk en figuurlijk geen gezicht. Nu we ervaren 
dat bijna iedereen hier gesluierd over straat gaat, 
maar ook zien wie eronder vandaan komen, wordt 
dat beeld veel genuanceerder.” Voor Veerman en 
Buermans krijgen de vrouwen een gezicht, een ei-
gen identiteit. “Ondanks de uiterlijke cultuurver-
schillen, kom je erachter dat we als mensen juist 
meer overeenkomsten hebben”, zegt Buermans.
Een rijke studentencultuur zoals in Nederland is er 
niet in Saoedi-Arabië. Er worden wel wat activitei-
ten georganiseerd voor studenten, maar die zijn ‘s 
ochtends, nooit buiten de collegetijden om. “Er is 
sowieso niet echt een entertainmentcultuur”, vertelt 
Veerman. “We vragen de studenten wel eens naar 
hun hobby’s of hun weekendbesteding, en dan staat 
going out with family altijd op één. Als ze al iets per-
soonlijks noemen, is het watching movies, wat ook 
thuis gebeurt.” Dat is ook wel begrijpelijk, vult Buer-
mans aan, want binnen de familie kunnen meisjes 
zich vrijer gedragen. “Ze hoeven zich niet te bedek-
ken en kunnen wel communiceren met mannelijke 
familieleden.”
Een van de meest bijzondere ervaringen voor Veer-
man was dat een van de studentes eerder weg moest 
uit college omdat ze voor het eerst de man ging ont-
moeten aan wie ze misschien uitgehuwelijkt zou 
worden. “Het beeld van een gearrangeerd huwelijk 
is vaak dat een vrouw in een kamer wordt gezet en 
de man ontmoet met wie ze gedwongen gaat trou-
wen. Maar dit meisje was ontzettend zenuwachtig 
en keek ernaar uit, alsof het een eerste date was. De 
andere studentes wensten haar allemaal succes. 
Achteraf vertelde ze uitgebreid over wat ze had be-
sproken met de man, en dat ze waarschijnlijk ‘ja’ 
zou gaan zeggen.”

Een deel van het team op het woongedeelte van de campus, 

gekleed in traditionele abaya’s (foto links). Noor Buermans in 

een van de hypermoderne collegezalen (foto onder).
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Chop Chop Square
Ondanks de enthousiaste verhalen van de betrok-
kenen, rijst de vraag waarom de Erasmus Universi-
teit dit nu eigenlijk doet: samenwerken met een land 
dat de mensenrechten niet bepaald hoog in het 
vaandel heeft staan. Hoewel vrouwenonderwijs en 
arbeid voor vrouwen steeds meer geaccepteerd 
worden, zijn gelijke rechten nog niet aan de orde. 
Het rechtssysteem is gebaseerd op een vrij letterlij-
ke interpretatie van de sharia. Het land kent nog 
steeds lijfstraffen en de doodstraf, meestal in het 
openbaar uitgevoerd. 
Het banaalste antwoord is geld. De universiteit 
heeft het programma verkocht aan de Princess 
Nourah-universiteit in combinatie met een contract 
voor vier jaar, dat vooral inhoudt dat de kwaliteit 
vanuit Rotterdam bewaakt wordt en de EUR ervoor 
zorgt dat er ieder jaar vier nieuwe docenten worden 
aangenomen. Wat het de faculteit precies oplevert, 
wil Van der Molen niet vertellen. “Dat is een soort 
bedrijfsgeheim, voor als we het programma nog 
eens willen verkopen. Maar het heeft er mede voor 
gezorgd dat we onze eigen Engelstalige bachelor 
konden starten.”
Toch is geld zeker niet de primaire reden, vertelt 
Van der Molen. Belangrijker is dat er in Saoedi-
Arabië amper kennis over de psychologie is. Hij 
ziet het als zijn missie om de kennis van de psycho-
logie over te dragen en te zorgen dat de psychische 
gezondheidszorg verbetert. “Er zijn maar weinig 
psychologen in Saoedi-Arabië, terwijl er wel veel de-
pressie voorkomt, zeker onder vrouwen.”
Voor De Boer is emancipatie de belangrijkste drijf-
veer. “Ik ben geen sigaretten of auto’s aan het verko-
pen, maar verzorg universitair onderwijs voor vrou-
wen. Daar kun je moeilijk problemen mee hebben. 
Twintig, vijfentwintig jaar geleden was het ondenk-
baar dat vrouwen er een universitaire opleiding kon-
den volgen.” Samenwerking is een betere manier om 
dingen te veranderen dan een boycot, denkt De Boer. 
“Als je vindt dat een land iets niet goed doet, zou je je 
ervoor af kunnen sluiten. Maar je kunt er ook voor 
kiezen om van binnenuit iets te veranderen.”
We moeten ook niet te arrogant doen over vrouwen-
rechten en het homohuwelijk, vindt De Boer. “Die 
hebben we in Nederland ook nog niet zo heel lang. 
Als je kijkt naar de snelheid waarmee Saoedi-Arabië 
sociaal verandert, gaat het de goede kant op.” Na-
tuurlijk gaan er nog veel dingen mis in het land, zegt 
De Boer. “Veel vrouwen worden nog steeds onder-

drukt. Er vinden inderdaad nog openbare lijfstraffen 
plaats.” Het plein waar die lijfstraffen worden uitge-
voerd, staat onder sommige expats gekscherend be-
kend als Chop Chop Square. Je kunt dat niet alle-
maal eigenhandig veranderen, denkt hij. “Ik vind 
het belangrijk om het te weten, maar ik kan er niet 
zo heel veel tegen doen. Wat ik wel kan doen, is er-
voor zorgen dat een paar vrouwen een goede oplei-
ding krijgen.”
Hofman wil in september terug naar Riyad, om meer 
data voor haar onderzoek te verzamelen, maar ook 
om de eerstejaars die ze tweeënhalf jaar geleden be-
geleidde te zien afstuderen. In september gaat de 
eerste lichting Saoedische studentes het laatste jaar 
in. Daarna zal een aantal van hen, met een diploma 
van de Princess Nourah-universiteit op zak, naar 
Rotterdam komen voor een master. Dat zal niet voor 
iedereen weggelegd zijn, verwacht De Boer. Er zijn 
flinke niveauverschillen, vooral omdat de vooroplei-
ding van de meisjes niet altijd even goed aansluit. In 
Nederland komen studenten bijna allemaal van het 
vwo. Zo’n onderscheid in het voorbereidend onder-
wijs kent Saoedi-Arabië niet. “Voor een aantal stu-
denten zal de hoeveelheid wetenschappelijke litera-
tuur in het Engels te hoog gegrepen zijn. Maar er zit-
ten zeker een paar studentes tussen die zo als kli-
nisch psycholoog aan de slag kunnen.”
Buermans en Veerman hopen dat een aantal studen-
tes ook de stap maakt naar een master aan de Eras-
mus Universiteit. Ze zullen toestemming nodig heb-
ben van hun vader, en er zal een man mee naar Rot-
terdam moeten als begeleider. “Sommige derdejaars 
kijken er wel echt naar uit”, vertelt Veerman. “Steeds 
meer Saoedische studentes gaan met een beurs naar 
Europa voor een master of een promotietraject. Onze 
studenten lopen nu al trots over de campus met een 
keycord van de EUR.”  

‘Het heeft weinig zin om 
van de studenten te ver-
wachten homoseksualiteit 
als gegeven te beschouwen 
en te accepteren’ > Saskia Hofman
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Excellentie is ook maar een 
relatief begrip

C
onnecting Erasmus’ finest kopt de website van 
de Erasmus Honours Academy. Daarboven 
een foto van blije studenten die, gestoken in 
strakke pakken, hun honours degree aan de 
camera tonen. Eronder een wervende tekst 

met uitleg over de speciale programma’s, bestemd voor 
‘extra getalenteerde en gemotiveerde’ studenten die de 
kans krijgen om hun ‘talenten verder te ontwikkelen’ met 
‘een inspirerend en intensief studietraject’.  Het moge 
duidelijk zijn, het honoursprogramma is er alleen voor de 
allerbeste studenten en niet voor hen die de zesjescultuur 
omarmen. 
En van die allerbeste studenten zijn er nogal wat bij de 
EUR, gezien het feit dat elke faculteit wel één of meerdere 
honours classes voor bachelor- of masterstudenten aan-
biedt. Daarnaast zijn er nog drie Erasmus Honours Pro-
grammes met een interdisciplinair karakter, universitair 
jargon voor het combineren van verschillende vakgebie-
den en studierichtingen. Die programma’s staan open 
voor de beste EUR-studenten uit alle windstreken. 
Studenten die deelnemen aan honoursprogramma’s ko-
men over het algemeen één keer in de twee weken samen 
en volgen een studietraject van vijftien studiepunten bo-
venop het reguliere programma. Rond je het programma 
goed af, dan volgt een diploma en een aanbevelingsbrief 
van de decaan of de rector. Grofweg de meeste excellen-
tietrajecten vinden plaats na het eerste jaar, maar voor 
wie zijn gehele studie meer uitdaging wil, is er het Eras-
mus University College, dat ook wordt gezien als een ex-
cellent programma. Ook het honoursprogramma van de 
rechtenfaculteit duurt drie jaar. 
De Erasmus Honours Academy is het overkoepelende or-
gaan van alle excellentieprogramma’s en wordt aange-
voerd door dr. Awee Prins, Honours Dean en ‘founding fa-
ther’ van de drie interdisciplinaire honoursprogramma’s. 
Hij is zichtbaar trots op de excellentieontwikkelingen op 

de EUR. “Steeds meer studenten willen het beste uit zich-
zelf halen en het is prachtig dat wij hen daarin kunnen fa-
ciliteren.”

Wervend karakter
Er zijn inderdaad steeds meer EUR-studenten die graag 
willen meedoen aan een honoursprogramma. Zo waren er 
dit collegejaar 350 aanmeldingen voor de interdisciplinai-
re programma’s, terwijl er slechts 75 plekken waren. In 
totaal volgen dit collegejaar 246 bachelorstudenten een 
honoursprogramma, aangevuld met tientallen studenten 
die een honours class doen tijdens de master. Volgens de 
coördinatoren van de verschillende programma’s is er 
steeds meer vraag vanuit studenten naar verdieping, om-
dat colleges zijn afgestemd op de grote groep studenten 
die moeite heeft met de stof. “Er zijn gewoon studenten die 
zich vervelen tijdens colleges en veel meer aankunnen”, 
stelt dr. Brigitte Hoogendoorn, die de twee honours clas-
ses van de Erasmus School of Economics coördineert. “Je 
wilt hen ook binden en boeien.” 
Bovendien kan het bestaan van excellentieprogramma’s 
marketingtechnisch goed uitpakken. “Een robuust excel-
lentiebeleid heeft ook een sterk wervend karakter”, zegt 
Awee Prins.
Ook enige dwang vanuit het ministerie van Onderwijs 
speelde een rol bij het ontstaan van de honoursprogram-
ma’s. ‘Den Haag’ vraagt al jaren om meer aandacht voor 
excellentieonderwijs, en beloont sinds 2008 universiteiten 
met miljoenen euro’s uit het zogeheten Siriusprogramma. 
De EUR ontving daar als een van de weinige universitei-
ten geen geld uit, omdat het de aanvraag had gemist. 
In de prestatieafspraken die de EUR in 2012 onderteken-
de met het ministerie werd echter wel afgesproken dat 
aan het eind van 2015 het percentage studenten aan een 
‘excellentietraject zou zijn gestegen van één procent naar 
acht procent. Aan die eis voldoet de EUR inmiddels ruim-
schoots, zelfs zonder de ondersteuning vanuit het Sirius-
programma (dat overigens na dit jaar wordt beëindigd). 
“Wat toen een gemiste kans was, is nu onze kracht”, vindt 
Hoogendoorn. “We hebben met beperkte middelen uitste-
kende programma’s opgezet. Andere universiteiten moe-
ten nu opnieuw nadenken over de financiering.” 

Flexibele lat
Hoewel de programma’s universiteitsbreed zijn afge-
stemd op omvang en zwaarte, zijn er veel verschillen wat 
betreft de toelatingseisen per programma. Bij sommige 
programma’s is er een ‘harde’ eis ten aanzien van een be-
paald gemiddelde, andere excellentietrajecten laten moti-
vatie net zo zwaar meewegen. Zo moeten studenten van 
de relatief kleine studie Algemene Cultuurwetenschap-
pen (ACW) gemiddeld een 7,0 staan na het eerste jaar om 
überhaupt in aanmerking te komen voor het disciplinaire 
honoursprogramma, waarna een selectie via een motiva-
tiebrief volgt. Het instituut Beleid & Management Gezond-

Alleen de allerbeste studenten van de EUR mo-
gen toetreden tot een van de honourspro-
gramma’s. Waarom bestaan deze klasjes en is 
het wenselijk dat ze er zijn? Plus vijf portretten 
van studenten die zo’n programma volgen.
tekst Erik van Rein en Kate Sytnik fotografie Ronald van den Heerik
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Paula Metselaar (19) Erasmus Honour’s Academy

STUDIE: Erasmus University College (EUC)
TAAL: Nederlands
HOE: een selectieprocedure op basis van het gemiddelde cijfer, het cv en 
een motivatiebrief (mogelijk ook nog een gesprek)
HOE LANG: zes maanden
WAAROM: “Er worden drie programma’s aangeboden op de Erasmus Honour’s 
Academy, twee in het Engels en één in het Nederlands. Ik heb voor het Ne-
derlandse programma gekozen, omdat ik al Engels studeer aan het Erasmus 
University College. Ik wilde mijn academisch Nederlands op peil houden. 
Toen ik mijn eerste essay moest schrijven, merkte ik dat mijn Nederlandse 
grammatica en schrijfstijl achteruit waren gegaan, omdat ik die niet meer 
regelmatig oefende. 
Hoewel mijn hoofdstudie zelf ook interdisciplinair is, spreekt de verschei-
denheid aan vakken in dit honoursprogramma mij erg aan. We krijgen vakken 
op het gebied van psychologie, media en communicatie en maatschappij en 
sociale wetenschappen. Ik vind de diversiteit erg leuk, al was mijn favoriete 
vak toch een blok over de manier waarop het brein werkt, omdat de inhoud 
ervan samenvalt met de medische richting die ik aan het EUC volg. 
De groep bestaat uit 25 studenten; volgens mij is dat optimaal. Ik weet dat 
het misschien veel lijkt, maar we hebben vooral hoorcolleges en iedereen 
krijgt de kans om zijn zegje te doen of vragen te stellen. Op deze manier 
worden we allemaal bij het college betrokken. Ook de manier waarop de dis-
cussie verloopt, spreekt me erg aan. 
We werken voornamelijk individueel; er was maar één groepsopdracht. Maar 
die was dan ook wel heel uitdagend, omdat we een essay moesten schrij-
ven waarin we een onderwerp vanuit het perspectief van onze hoofdstudie 
moesten benaderen. Nu houd ik wel van een uitdaging, dus ik vond het niet 
zo erg om extra uren aan deze opdracht te besteden. Het is bovendien een 
fantastische mogelijkheid om nieuwe, interessante mensen te ontmoeten, 
zowel wat betreft docenten als medestudenten.”
WAT LEVERT HET OP: extra studiepunten, een aanbevelingsbrief van de de-
caan en een aantekening op het diploma.

Haylee Kelsall (27) IBCoM Honour’s Programme

STUDIE: IBCoM
TAAL: Engels
HOE: een selectieprocedure op basis van het gemiddelde cijfer, een moti-
vatiebrief, een creatieve selectieprocedure (voorstel en presentatie van 
een mogelijk onderwerp voor een module van het honoursprogramma)
HOE LANG: 6 maanden 
WAAROM: “Ik voelde me erg aangetrokken tot het programma, omdat ik 
verder wilde gaan dan de inhoud van mijn reguliere studie. Bovendien wist 
ik zeker dat de andere studenten net zo gemotiveerd waren als ik, en dat 
de samenwerking hierdoor prettig zou verlopen. Of je nu individueel werkt 
of in groepsverband, de werklast hangt grotendeels af van de hoeveelheid 
moeite die je erin wil steken. Ik wilde het maximale uit het programma 
halen. Dat kostte nogal wat extra tijd en dat merkte ik wel. Maar dat vind 
ik niet erg, omdat het programma me veel heeft opgeleverd. Ten eerste 
heb ik als Nieuw-Zeelandse veel geleerd over de Europese politiek en de 
uitdagingen waar de Europese Unie momenteel voor staat. Ik denk dat 
ik daarnaast door deze mogelijkheid te benutten een betere positie op 
de arbeidsmarkt heb als ik afgestudeerd ben. In het kader van het pro-
gramma hebben we ook les gegeven, waarvoor we een hoop onderzoek 
en voorbereiding moesten doen. Hierdoor hebben we waardevolle nieuwe 
vaardigheden en ervaringen opgedaan. Daarnaast heb ik geleerd om met 
organisatorische problemen om te gaan toen we volledig verantwoordelijk 
waren voor het organiseren van twee afzonderlijke onderdelen van het 
programma over Rotterdam. We moesten voor deze opdracht geheel zelf-
standig gastcolleges, excursies en voorbereidende sessies organiseren. 
We hebben in het kader hiervan gekeken naar de city branding van Rot-
terdam en alternatieve kunst en cultuur in de stad. Daarnaast hebben we 
tijdens de les enkele casestudies behandeld en voor externe instellingen 
aan consultancyprojecten gewerkt. Zoals je ziet is het een erg stimule-
rende ervaring geweest!’’
WAT LEVERT HET OP: een extra diploma als bewijs van deelname aan het 15 
ECTS-programma en een brief van de decaan.



Tudor Codrin Enea (21), Leadership Programme

STUDIE: Erasmus University College (EUC)
TAAL: Engels
HOE: een selectieprocedure op basis van het gemiddelde cijfer, het cv, 
een motivatiebrief en een gesprek
HOE LANG: 2 jaar
WAAROM: “Toen het Leadership Programme op het EUC werd aangekon-
digd, heb ik geen moment geaarzeld en me meteen aangemeld. Ik wil niet 
speciaal een leider worden of in de voetsporen van een bepaald rolmodel 
treden, maar ik grijp altijd alle mogelijkheden aan. Het werkt niet voor mij 
als ik alleen maar een doel voor mezelf stel, ik moet een stap verdergaan. 
De samenstellers van het programma hebben een paar plekken gereser-
veerd als ‘wildcards’ voor gemotiveerde en getalenteerde studenten van 
wie het gemiddelde cijfer niet hoog genoeg is. Ik heb misschien niet de 
hoogste cijfers, maar ik heb een interessante achtergrond. Ik ben bij en-
kele evenementen ambassadeur voor mijn school in Cambridge geweest, 
waaronder het Holocaustprogramma, en ik breng altijd de zomer door in 
het buitenland waar ik nieuwe talen en vaardigheden leer. Ik houd van uit-
dagingen, maar ik kijk altijd eerst naar de kwaliteit. Het programma is net 
van start gegaan, dus er zijn er soms nog wat logistieke problemen. Toch 
vind ik dat het programma veel potentie heeft en waardeer ik hoe het mij 
geholpen heeft mezelf te verbeteren. Door vorige zomer aan een praktijk-
project te werken heb ik managementvaardigheden geleerd en ben ik bij 
het nemen van beslissingen volwassener en vastberadener geworden. 
Bovendien hebben de individuele gesprekken en de feedback me op een 
fantastische manier geholpen om mijn sterke en zwakke punten te be-
oordelen. Over het algemeen vind ik het erg leuk dat het programma voor 
studenten met verschillende interesses is samengesteld, met gastcolle-
ges van oud-politici – onder wie
een voormalige minister-president – tot zakenmensen, zoals een voorma-
lige CEO van Shell.”
WAT LEVERT HET OP: extra studiepunten, een aanbevelingsbrief van de de-
caan en een aantekening op het diploma
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heidszorg (iBMG) eist een 7,5 gemiddeld in het eerste jaar, 
aangevuld met een motivatiebrief. De ESE nodigt, onge-
acht het cijfer, de 10 procent hoogst scorende studenten uit 
om te solliciteren. Op basis van een motivatiebrief, cv, een 
essay en een gesprek wordt vervolgens geselecteerd. Ook 
ESE-studenten die niet tot die 10 procent behoren, mogen 
echter solliciteren.
Zo ontstaat de indruk dat elke faculteit een afzonderlijke 
definitie van ‘de excellente student’ formuleert. Geen pro-
bleem, beredeneren coördinatoren. “Ik denk dat excellen-

tie ook een relatief begrip is”, zegt prof.dr. Koen van Eijck, 
coördinator van het honoursprogramma bij ACW, dat 
doorgaans zes of zeven deelnemers telt. “Het ligt aan de 
grootte van de opleiding hoe streng je kunt zijn. Als wij de 
lat hoger zouden leggen, krijgen we in absolute aantallen 
nóg minder studenten.’ Bij grotere studies met honderden 
studenten, zoals de masters aan de Rotterdam School of 
Management (RSM), zitten ze op hun beurt ook niet te 
wachten op één universiteitsbrede toelatingseis. “Ik snap 
dat die verschillende normen voor studenten moeilijk te 
begrijpen zijn”, zegt Anne van de Graaf, Executive Direc-
tor MSc Programmes aan de RSM, “maar als wij de lat op 
een 7,5 of nog lager leggen, komen er te veel studenten in 
aanmerking. Selectie blijft nu eenmaal een lastig punt.”
Dat hierdoor sommige programma’s minder excellent zijn 
dan andere, spreken de organisatoren tegen. “We hebben 
wel met elkaar in grote lijnen afgesproken wat we ver-
wachten van excellente studenten. Er is dus differentiatie, 
geen willekeur”, zegt Prins. Van Eijck: “Het komt ook bij 
ACW regelmatig voor dat deelnemers halverwege afhaken 
omdat het programma te zwaar is.” 

Eliteclub
Verschillende toelatingseisen daargelaten, studenten die 
binnenkomen bij een honours class worden hoe dan ook 
gezien als het neusje van de zalm van de academie, en ze 
krijgen veel aandacht. ‘Creëren we niet een elitaire groep 
die (...) kan doen wat hij wil?’, vroeg een geneeskundestu-
dent zich onlangs nog af in EM. “Het is echt een faliekant 
verkeerd beeld dat we de beste studentjes pamperen met 
gratis pizza’s en een studiereis. Het is een heel intensief 
programma”, zegt Prins. 
Brigitte Hoogendoorn ziet overigens nog wel ruimte voor 
verbeteringen. “Ik vind meer differentiatie veel belangrij-
ker dan exclusieve clubjes bollebozen. Bij honourspro-
gramma’s is er een beperkt aantal plekken en er is een 
veel bredere groep getalenteerde studenten die je ook wilt 
aanspreken. Daar zouden we nog meer mee kunnen doen.”  

‘We hebben wel met elkaar 
in grote lijnen afgesproken 
wat we verwachten van 
excellente studenten. Er is 
dus differentiatie, geen 
willekeur’> Awee Prins
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Bas Peeters (20), Erasmus MC Honour’s Class, 
gevolgd door Erasmus Honour’s Academy

STUDIE: Geneeskunde
TAAL: Nederlands
HOE: een selectieprocedure op basis van het gemiddelde cijfer, het cv 
en een motivatiebrief (mogelijk ook nog een gesprek)
Hoe lang: 1,5 jaar + 6 maanden
WAAROM: “Ik deed een voorbereidende opleiding geneeskunde en zag 
het Honours Programme van het Erasmus MC als een vanzelfspreken-
de voortzetting hiervan. Hoewel ik mijn studie geneeskunde erg leuk 
vind, is het allemaal soms erg feitelijk en hoef je vaak niet erg diep na 
te denken. Ik wilde mijn horizon verbreden en me intellectueel meer 
ontwikkelen. Het programma bevat niet alleen hoorcolleges, maar ook 
persoonlijkheidstrainingen, presentatieworkshops en schrijfcursus-
sen; soms zijn er ook masterclasses van bekende onderzoekers. Het 
komt wel eens voor dat we drie avonden per week extra colleges heb-
ben. Dat vind ik over het algemeen geen probleem, omdat ik gewend 
ben om veel activiteiten naast mijn studie te hebben: ik heb twee ba-
nen, doe twee honoursprogramma’s en volg een tweede studie filoso-
fie bij de EUR. Ik moet natuurlijk wel alle deadlines halen; op sommige 
momenten heb ik iedere week wel tentamens. Maar dat vormt voor mij 
niet de grootste uitdaging. Ik ben namelijk gewoon intrinsiek gemoti-
veerd; ik stel hoge eisen en wil mezelf zoveel mogelijk ontwikkelen. Ik 
vond het lastiger om in het kader van een praktijkonderdeel van ons 
medische programma op een basisschool een klas met 9- tot 12-jarige 
kinderen les te geven over infectieziekten. Ze waren weliswaar slim en 
wilden graag iets nieuws leren, maar het was erg moeilijk om hun aan-
dacht vast te houden. Ik heb er wel van geleerd om complexe kwesties 
op een grondige manier uit te leggen. Volgens mij zijn communicatieve 
vaardigheden zowel voor een wetenschappelijk onderzoeker als een 
arts van cruciaal belang.”
WAT LEVERT HET OP: extra studiepunten, een aanbevelingsbrief van de 
decaan en een aantekening op het diploma

Machteld van Rooijen (20), Erasmus MC Honour’s Class, 
gevolgd door Erasmus Honour’s Academy

STUDIE: Geneeskunde
TAAL: Nederlands
HOE: een selectieprocedure op basis van het gemiddelde cijfer, het cv 
en een motivatiebrief (mogelijk ook nog een gesprek)
Hoe lang: 1,5 jaar + 6 maanden
WAAROM: “Ik ben dol op het onderwerp gezondheidszorg en zag het 
honoursprogramma als een mogelijkheid om daar iets meer mee te 
doen. Het bood mij de mogelijkheid om even uit de omgeving van de 
fundamentele geneeskunde te stappen en te zien waar de genees-
kunde botst met de samenleving en experimenteel onderzoek. Ik wil-
de ook graag nieuwe mensen ontmoeten en zien hoe geneeskunde in 
de praktijk werkt. Het programma bevat drie blokken die op dit thema 
ingaan: ‘big data in de geneeskunde’, ‘neurowetenschappen en cogni-
tie’ en ‘Erasmus MC in de stad Rotterdam’. We kregen hoorcolleges 
van ervaren deskundigen uit het vakgebied en moesten een samen-
hangend essay schrijven over datgene wat we ieder blok hadden ge-
leerd. Bovendien zijn we op excursie naar Istanboel geweest om te 
kijken hoe het gezondheidszorgsysteem daar is ingericht. We hebben 
er ziekenhuizen en de universiteit bezocht om zo een andere benade-
ring met betrekking tot de medische opleiding te leren. Hoewel ik het 
erg leuk vond, heb ik er wel een hele week studeren voor moeten la-
ten schieten. Omdat ik het honoursprogramma volg en vier keer per 
week met mijn roeiteam train, heb ik veel moeten leren op het gebied 
van timemanagement. Daardoor kan ik nu meer doen in dezelfde tijd. 
Ik zie het als een extra voordeel, omdat ik later als arts efficiënt met 
mijn tijd moet omgaan. Maar het belangrijkste van het honourspro-
gramma is dat ik een veel interessante mensen ontmoet en met stu-
denten uit andere vakgebieden samenwerk.”
WAT LEVERT HET OP: extra studiepunten, een aanbevelingsbrief van de 
decaan en een aantekening op het diploma



O
f ze in de wijk wel eens wat geks 
heeft meegemaakt? Eline Hanssen 
(23)1 lacht. Waar moet ze begin-
nen? Laatst nog bijvoorbeeld. Toen 
ze op de Nieuwe Binnenweg een 

praatje stond te maken, een wildvreemde 
man haar hand vastpakte en haar spontaan 
de liefde verklaarde. Of die keer dat haar 
huisgenoot een man door de wijk zag rennen 
met een groot mes. Anekdotes zat.
Ondertussen bedelt een volwassen man voor 
haar deur om geld. Hij zegt een kauwgombal 
te willen kopen. Iets verderop zoekt een dui-
delijk opgehitste dertiger naarstig naar de 
‘hoertjes’. Ja, wonen in West is een avontuur.
Hanssen houdt van dat avontuur. Afgelopen 
augustus vertrok de masterstudente Finance 
& Investments uit Tilburg en kwam ze samen 
met twee vriendinnen aan de Nieuwe Bin-
nenweg te wonen. Zelf was ze vanwege va-
kantie niet bij de kamerjacht betrokken, 
maar och, wat is ze nu dankbaar voor de ge-

maakte keuze. “Het is hier altijd bruisend en 
levendig. Naar Tilburg verhuizen zou een 
stap terug voor me zijn. Daar heb ik alles in-
middels gezien, in Rotterdam nog láng niet.”

Levendigheid
Waar ligt West precies? Je zou het kunnen 
zien als het blok tussen de West-Kruiskade, 
Rochussenstraat, Westersingel en Heem-
raadssingel. Officieel praat je dan over het 
Oude Westen en een stukje Middelland. Kort 
gezegd gaat het om de strook tussen Rotter-
dam Centraal en het Erasmus MC.
West stond lang bekend als crimineel en on-
veilig, de West-Kruiskade – met haar drugs-
panden, gokkers en prostituees – voorop. De 
laatste jaren is dat beeld aan het kantelen. 
De gemeente heeft de handen ineengeslagen 
met lokale partijen en werkt hard om de leef-
baarheid van de wijk te vergroten.
Suardus Ebbinge, voorzitter van gebieds-
commissie Centrum, spreekt van een duide-

lijke vooruitgang. “De West-Kruiskade bij-
voorbeeld. Als je de Lonely Planet van 2008 
erbij pakt, lees je dat het een absolute no-go 
area was. De nieuwste Lonely Planet raadt 
toeristen juist aan om de straat te bezoeken 
vanwege haar levendigheid. De hippe barre-
tjes schieten als paddenstoelen uit de grond.”
Ebbinge verwacht dat West in de toekomst 
daarom meer en meer de aandacht zal trek-
ken van studenten, al is het maar vanwege de 
gemiddeld ‘iets’ lager liggende huurprijzen 
vergeleken met bijvoorbeeld Kralingen. Van 
bouwprojecten speciaal gericht op studenten 
heeft hij desondanks geen weet. “Maar”, zo 
benadrukt hij, “als je van wonen in een stad 
houdt, zit je hier goed.”

Studenten zijn schaars
Het Oude Westen telt 9496 inwoners. In het 
aangrenzende Middelland, dat officieel on-
der de gebiedscommissie Delfshaven valt, 
maar deels als West gezien wordt, staat het 

Van no-go tot must see: Rotterdam-West is een smeltkroes van culturen 
waar het stadse leven hoogtij viert. Oók voor de student. Hoe bevalt een 
kamer in het ‘Rotterdamste’ stukje Rotterdam?
tekst Eric Oosterom fotografie Levien Willemse

Rotterdam-West
Inwoners: Oude Westen 
9496, Middelland 11.547
Percentage studenten: 10 
respectievelijk 13 

Dit is de tweede aflever-
ing van een serie over de 
student en de wijk, waarin 
studenten en andere be-
woners vertellen over hoe 
zij met elkaar omgaan.

Wonen in het 
Wilde Westen
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Eline Hanssen (23) 
masterstudente Finance 
& Investments

1
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inwonerstal op 11.547. Kenmerkend voor 
West is de grote diversiteit aan culturen. Eb-
binge: “Tal van etniciteiten, arm en rijk, 
hoog- en laagopgeleid: iedereen woont hier. 
Er is ook geen dominante groep, waardoor 
een groot gevoel van samenwerking heerst. 
Men steekt samen de handen uit de mouwen 
– echt Rotterdams.”
Volgens gemeentestatistieken is 10 procent 
van de Oude Westenaren student, in Middel-
land is dat 13 procent. Kanttekening: de ge-
meente rekent ieder individu dat studiefinan-
ciering ontvangt als student. Om hoeveel 
Erasmianen het in beide wijken gaat, is on-
duidelijk.
Een aanknopingspunt geeft een stadstoe-
zichthouder op de Nieuwe Binnenweg. Ge-
vraagd naar studentenwijken: “Studenten? Je 
hebt hier alleen allochtonen. En die komen 
niet verder dan het lbo.” Lachend loopt hij 
door.
Ze lijken dus schaars, die universitaire stu-
denten. In tegenstelling tot Kralingen kent 
West in ieder geval geen studentenbuurten. 
De Erasmianen díe er zitten, wonen ver-
spreid door de wijk. Tekenend zijn in dat op-
zicht de woorden van een bewoonster uit de 
Breitnerstraat. Nooit heeft ze overlast van de 

studenten om haar heen. “Ze zwaaien altijd 
netjes gedag, want ja, ze zijn in de minder-
heid hè?”

Er is zó veel
Het ligt voor de hand om te denken dat West, 
met het Erasmus MC om de hoek, vooral het 
thuishonk is van geneeskundestudenten. Eli-
se Pel (20)2, tweedejaars, is er zo een. Samen 
met twee huisgenoten woont ze in de Gouver-
nestraat. Heerlijk vindt ze het, de faculteit én 
Rotterdam Centraal in de buurt. Nog leuker: 
de ‘twee werelden’ waartussen ze leeft. “Aan 
de ene kant de burgerlijke Nieuwe Binnen-
weg, aan de andere kant de internationale 
West-Kruiskade.”
Het gemêleerde van West trekt haar. Weer 
eens wat anders dan IJsselstein, de plek 
waar ze tot afgelopen zomer woonde en het 
‘ons kent ons’ is. “Rotterdam was groots en 
onbekend voor mij toen ik hier kwam wonen. 
Ik was er misschien één of twee keer ge-
weest. Nu hou ik van dat levendige. Je kan 
tien keer over de West-Kruiskade lopen en 
dan heb je nog niet alles gezien.” Ook leuk: 
de Chinese supermarkt3, waar ze spekkoek 
en bevroren mango koopt. “Ik ben daar vaak 
de enige Nederlander tussen de Chinezen en 

Japanners.”  Hanssen slaat haar sjaal om 
voor een rondje door de wijk. Eerste stop: het 
Italiaanse restaurant 4 onder haar kamer. “Die 
eigenaar is echt een schatje”, vertelt ze. “Hij 
neemt altijd onze pakketjes aan als we niet 
thuis zijn, en toen we in de zomer een house-
warmingparty gaven, konden we statafels van 
hem lenen.” Van nauw contact met de buurt 
wil ze desondanks niet spreken. Wel houdt de 
vaste klusjesman haar op de hoogte van het 
hoe en wat in de buurt. “Hij weet álles.”
Al lopend over de Nieuwe Binnenweg vertelt 
Hanssen over het lijstje dat zij samen met 
haar twee huisgenoten heeft opgesteld. Op dat 
lijstje staan zaken waar het drietal graag nog 
eens binnen wil stappen. Er is immers zóveel. 
Wat er niet op staat? De EkoPlaza. “Ik kocht 
daar ooit een paprika. Weet je voor hoeveel? 
Eén euro vijftig! Dat nooit meer, dacht ik 
toen.”
Hanssen gaat liever voor één keer langs bij 
Club OQ 5 – ‘de leukste erotische nachtclub 
in het centrum van Rotterdam’ – aan de ’s-
Gravendijkwal. Moet kunnen, vindt ze. Hoort 
bij West. Net als de talloze coffeeshops. 
“Daar komen we vast ook nog wel een keer.” 
Uitgaan doet ze in het centrum, maar omrij-
den wil ze voor Schorem6, de hippe barbier. >

‘Club OQ, daar 
komen we vast 
nog wel een 
keer’ >  Eline Hanssen
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Elise Pel (20)
tweedejaars Geneeskunde
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“Als ik ’s ochtends om half 9 naar de univer-
siteit fiets, staat daar al een rij voor de deur. 
Ik rij er expres langs om even naar de kap-
sels en witte capes te kijken. Tegen vrienden 
die langskomen zeg ik ook altijd dat ze daar 
naar de kapper moeten.”
Zijn er geen nadelen? Ja, Hanssen wordt lie-
ver niet keer op keer nageroepen wanneer ze 
een rondje hardloopt. Maar ach, hoort erbij 
toch? Onderdeel van het avontuur. Onveilig 
voelt ze zich nooit. Net als Pel. “Wat mis-
schien ook komt omdat ik altijd wel denk dat 
het goed komt. Donkere steegjes mijd ik 
niet.”

Niet vervelend, niet grappig
Het moge duidelijk zijn: Hanssen en Pel heb-
ben West in hun hart gesloten. Maar is de 
liefde wederzijds? Wat weet West eigenlijk 

van de studenten? 
Boven fietsenwinkel Profbikes & Parts 7 aan 
de Nieuwe Binnenweg huizen RVSV-dames. 
Eigenaar Bhoelai: “Als ze een feestje hebben, 
melden ze dat vooraf. Vind ik prima, zelf 
draai ik ook muziek. Soms zo hard dat ze 
naar beneden komen om te vragen wat er 
aan de hand is. Dan drinken we wat en is het 
gezellig. Sowieso komen hier veel studenten 
over de vloer; ze vormen het merendeel van 
mijn klanten. Mijn zaak is een soort buurt-
huis, ik hoor van alles. Wat me opvalt: de 
studenten doen mee met de buurt. Ze zonde-
ren zich niet af.”
Ibrahim Tas, van nachtwinkel KCT Night-
shop aan de 1e Middellandstraat, komt ze 
ook wel eens tegen: studenten. Vaak in groe-
pen en beschonken. “Dan kijk ik boos of on-
geïnteresseerd en is het klaar met het verve-

lende gedrag. Als je ze eenmaal kent, zijn ze 
best wel flex.” Of hij memorabele momenten 
met zijn jonge klanten heeft beleefd? Tas 
denkt na. “Er kwam ooit een jongen met een 
rok aan wat kopen. Dat was apart, maar ik 
ben wel wat gewend. We krijgen hier veel tra-
vestieten over de vloer.”
Drukker is het doorgaans bij restaurant 
‘Bierhandel’ De Pijp, naar eigen zeggen een 
‘begrip’ onder studerend Rotterdam. De zaak 
ademt het corps: dassen aan de muur, mores 
bij de ingang en RSC-leden in de bediening.  
Vroeger was dineren alleen voorbehouden 
aan ‘leden’. Hét sterke verhaal binnen De 
Pijp is dat Mick Jagger, die in Rotterdam 
moest optreden, ooit de toegang is gewei-
gerd. De toenmalige eigenaar kende de zan-
ger niet en moest niets hebben van zijn lange 
haar. Inmiddels is iedereen welkom. Jilles 

‘De studenten doen 
mee met de buurt. 
Ze zonderen zich 
niet af’> Bhoelai
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Hoek Nieuwe Binnenweg 
- Gouvernestraat

Eline bij de Urban 
Espresso Bar West



van Werkhoven, eigenaar en gastheer,: “Dat 
arrogante, daar houden we helemáál niet 
van.” In de Pijp drinkt de ‘feut’ tevens het 
eerste biertje van zijn studententijd, hetgeen 
onderdeel is van de ontgroening.
Maar zorgen de aanwezige studenten voor 
problemen? Daniella Panke, woonachtig in de 
Jan Porcellistraat, heeft een ‘behoorlijk’ aan-
tal studenten om haar heen wonen. Ze hoort 
hen ’s nachts zo nu en dan zingen. “Het is niet 
vervelend, maar ook niet grappig.” Overbuur 
Mustapha ervaart de situatie nagenoeg het-
zelfde: “Ik heb van niemand last. Soms vraag 
ik of ze hun fietsen wat verder van mijn auto 
willen zetten. Dan doen ze dat.”

Memorabel
Een ander verhaal wordt het wanneer stu-
denten – net als in Kralingen – in groten ge-

tale aanwezig zijn. Buurtbewoonster Helian-
the merkt dat in de Gouvernestraat bijvoor-
beeld. Een aantal panden tegenover haar 
worden tijdelijk als onderkomen voor studen-
ten gebruikt. “Feestbeesten zijn het. Zal ik 
het voor je spellen? F-e-e-s-t-b-e-e-s-t-e-n.” 
Ze doet zingend een dansje. “Als je ziet hoe-
veel kratten daar naarbinnen gaan, niet nor-
maal.” Maar last? “Ik woon tegenover ze en 
dat gaat goed. Maar als ik erboven zou zit-
ten? Dan had ik die herrie niet gepikt.”
Pel vat de situatie samen als ‘ze doen hier 
niet zo moeilijk’. Een voorbeeld: die keer dat 
Oude Westenaren gratis voedsel – ‘iets van 
rijst’ – uitdeelden aan de minderbedeelden 
uit de buurt. “Hoewel ze aan mij konden zien 
dat ik student was en het niet echt nodig had, 
boden ze gewoon een bordje aan en ze vroe-
gen of ik een volgende keer ook langs zou 

willen komen.” Memorabel was ook toen Pol 
naast het wijkpark 8 uit de tram stapte met 
een nieuwe kast. “Duidelijk te zwaar voor 
mij. Direct kwamen twee mannen me helpen 
met dragen.”
Weg gaat ze voorlopig dan ook niet. “Al be-
twijfel ik het of ik ooit met kinderen in zo’n 
drukke buurt zou willen wonen. Maar nu ben 
ik blij dat ik het meemaak. Er wonen zoveel 
verschillende mensen hier en toch voelt het 
nu al als mijn stad.” Hanssen is eenzelfde 
mening toegedaan. “Ik blijf!” Dan lachend: 
“Ook al zal mijn vader dat minder leuk vin-
den.”  

‘Ik blijf! Ook al zal mijn vader 
dat minder leuk vinden’ 
> Eline Hanssen

27 maart 2014 | 197 mei 2015 | 25ACHTERGROND

Belgisch Biercafé 
Boudewijn

Grand Café Wester- 
Paviljoen

Elise bij Sister Moon, waar je 
funky tweedehands en nieu-
we kleding kunt vinden

Eline passeert Heavenly 
Cupcakes Rotterdam

Jordy’s Bakery 
aan de Nieuwe 
Binnenweg
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> NIEUWS KORT

Begrippen als ‘mediacratie’ en ‘dramademo-
cratie’ veralgemeniseren de rol van de media 
heel erg, zegt Korthagen, die eind april promo-
veerde. De invloed van medialogica – de ken-
merken van het nieuws (zoals dat het neigt 
naar sensatie en negatieve berichtgeving) – 
op besluitvorming, wordt volgens haar onder-
zoek flink onderschat.
“Er zijn zo veel besluitvormingsprocessen 
waar de media helemaal geen aandacht aan 
besteden. Daarnaast gaan beleidsprocessen 
vaak over meerdere jaren, en slechts een 
aantal momenten in zo’n proces komt in het 
nieuws.” Door te doen alsof we in een media-
cratie leven, wordt aan de media een veel te 
grote rol toegedicht.
Als nieuwsmedia zich eenmaal ergens mee 
bemoeien, hebben ze wel een bepaalde in-
vloed. Korthagen onderzocht de berichten die 
over vijf grote watermanagementprojecten 
verschenen in een periode van tien jaar. “In 70 
procent van het nieuws over die projecten is 
medialogica terug te vinden, ze bevatten ne-

gatief of sensationeel nieuws, of kritiek op de 
autoriteiten.“
Het is niet zo dat het nieuws de boel alleen 
versimpelt door in te zoomen op drama en 
sensatie, zegt Korthagen. Media hebben ook 
een soort democratiserende functie. “Wan-
neer partijen met de minste machtsbronnen, 
zoals bewoners, boeren of milieuorganisaties, 
in het nieuws zijn, zie je vaker kenmerken van 
medialogica terug. Zaken worden veel vaker 
geframed als een conflict.” Dat heeft ook iets 
positiefs, vertelt Korthagen. Partijen die wei-
nig in de melk te brokkelen hebben, krijgen 
daardoor een tegenstem. “Dat tegengeluid is 
ook erg welkom. Bestuurders geven vaak aan 
dat het nuttig is. Ze ontvangen daardoor ge-
luiden die ze misschien zelf uit het oog waren 
verloren.”
In dat soort situaties hebben media wel in-
vloed op beleid, zij het mondjesmaat. “Als 
bijvoorbeeld een bewonersgroep een punt 
maakt in de media, wordt dat wel meegeno-
men in de planvorming.” TF

Financiële prikkels 
voor betere zorg
Igna Bonfrer, onderzoeker bij het iBMG, ontving 
onlangs een Rubicon-beurs van de NWO. Daar-
door kan ze komend jaar onderzoek doen naar 
prestatiebekostiging voor artsen binnen Obama 
Care, in een postdocprogramma van de Harvard 
School of Public Health.

Het interessante aan Obama Care is, dat het een uitbrei-
ding van zorgverzekeringen combineert met prestatie-
bekostiging van de gezondheidszorg, vertelt Bonfrer. 
Daardoor zou je zowel een positief effect verwachten 
op de toegankelijkheid van de zorg, als op de kwaliteit 
ervan. “De VS hebben de hoogste uitgaven aan ge-
zondheidszorg ter wereld, maar lang niet de gezondste 
bevolking. Daar is dus veel ruimte voor verbetering.”
Een van die verbeteringen zou kunnen zijn dat artsen 
deels betaald krijgen voor de kwaliteit die ze leveren. 
“In veel landen worden artsen betaald op basis van het 
aantal verrichtingen dat ze uitvoeren. Dat biedt geen 
directe financiële prikkel om kwalitatief goede zorg te 
bieden.” Aan Harvard gaat Bonfrer onderzoek doen naar 
de effecten van zulke financiële prikkels. Als voorbeeld 
van zo’n financiële prikkel geeft ze de behandeling van 
diabetici. “In plaats van een ziekenhuis te bekostigen 
op basis van het aantal consulten aan diabetici, zou 
je ze waarschijnlijk beter kunnen betalen op basis van 
het percentage dat over een langere periode een goed 
gereguleerd bloedsuikergehalte heeft.” 
Momenteel doet Bonfrer onderzoek naar onder andere 
de prestatiebekostiging van artsen in een aantal Afri-
kaanse landen, waarop ze in juni zal promoveren. “In 
Burundi en Rwanda is prestatiebekostiging landelijk 
ingevoerd. Het is interessant om te zien dat in sommi-
ge Afrikaanse landen dergelijke hervormingen in de fi-
nanciering van de gezondheidszorg al zijn doorgevoerd. 
In een aantal Europese landen is prestatiebekostiging 
nog niet echt aan de orde.” Over de conclusies van dat 
onderzoek is ze nog voorzichtig. “In Burundi zie je bij-
voorbeeld dat de kwaliteit wel verbetert, maar dat het 
gebruik van noodzakelijke zorg niet toeneemt.” 
Hoewel de effectiviteit van prestatiebekostiging in de 
zorg nog niet voldoende bewezen is, verwacht Bonfrer 
dat er in Nederland binnenkort ook mee geëxperimen-
teerd zal worden. TF

We leven helemaal niet in 
een mediacratie
Het valt best mee met die Nederlandse ‘mediacratie’. De invloed van het nieuws 
op besluitvormingsprocessen is niet zo groot als vaak gedacht wordt. Dat schrijft 
bestuurskundige Iris Korthagen in haar proefschrift Media Logic of Network  
Governance.



De dubieuze rol van het 
Rotterdamse verzet

> TOPPUBLICATIE

Het waren geen lieverdjes, de mannen die een belangrijke rol 
speelden in het Rotterdams gewapend verzet aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Albert Oosthoek nuanceert in 
Nieuw licht op liquidaties. Knokploegen in Rotterdam 1944-1945 
het beeld dat heerst rond het verzet. In Rotterdam opereer-
de het verzet namelijk helemaal niet zo correct als tot nu toe 
in publicaties werd beschreven. Tientallen liquidaties die ver-
zetsmensen in het laatste oorlogsjaar uitvoerden, kwamen tot 
stand na dubieuze besluiten en hadden vaak niet het beoogde 
effect. Bovendien hadden de betrokken verzetsmensen onder-
ling afgesproken te zwijgen over die liquidaties, waardoor er 
tot op de dag van vandaag geen verantwoording is afgelegd 
voor hun handelen.
Het gewapend verzet in Nederland is nooit heel groot geweest, 
het meeste verzet bestond uit het helpen van onderduikers. 
Het waren vooral de Landelijke Knokploegen, die het gewapend 
conflict met de Duitse bezetters uitvochten. Dat kwam pas 
echt op gang in 1944, nadat de geallieerden begonnen met wa-
pendroppings. Meestal betrof het overvallen op distributiekan-
toren, om onderduikers van eten te voorzien, of sabotages in 
de haven. “Dat was vaak redelijk succesvol”, vertelt Oosthoek. 
“Maar in de loop van 1944 begon het verzet zich steeds meer te 
richten op liquidaties.”
Een van de beslissende momenten is de arrestatie van Kees 
Bitter, leider van de Knokploeg Rotterdam-Zuid. Bitter loopt 
over naar de Duitse bezetter en verraadt meerdere verzets-
mensen. “Als antwoord richtten de knokploegen een Inlichtin-
gendienst op, die potentiële verraders en collaborateurs moest 
identificeren”, vertelt Oosthoek, die eind jaren 80 tientallen 
verzetsmensen interviewde. “Bitter is uiteindelijk geliquideerd, 
maar daar wilden de verzetsmensen eigenlijk nooit open over 
vertellen.” Oosthoek dook de archieven van het NIOD in en trof 
daar, naast het getranscribeerde verhoor van Bitter, de liqui-
datielijst van de Rotterdamse knokploegen aan. Op die lijst 
stonden 134 namen, waarvan uiteindelijk ruim veertig mensen 
zijn geliquideerd. Ook stond de datum van de executie en de 
verantwoordelijke knokploeg genoteerd, net als een summiere 
beschrijving van de reden voor de liquidatie: ‘NSB’er’, ‘roofover-
valler’, ‘oplichter’, ‘verrader’ etc.
Het uiteindelijke besluit om over te gaan tot de executie lag 
in handen van een zogeheten Commissie van Vijf, waarin drie 
studenten van de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH, 

de voorloper van de EUR) zaten. Een van de Rotterdamse knok-
ploegen werd ook wel de studentenploeg genoemd, omdat 
veel leden van het RSC en andere NEH-studenten actief waren 
in het gewapend verzet in Rotterdam. Twee van hen, Charles 
van der Sluis en Hendrik Jan Scheffer, zaten in de Commissie 
van Vijf, en gaven tevens leiding aan de Inlichtingendienst. Die 
dubbelrol had veel zorgvuldiger georganiseerd moeten worden, 
zegt Oosthoek. “Van der Sluis en Scheffer waren tegelijkertijd 
aanklager en rechter. Verdachten kregen daardoor nauwelijks 
een eerlijk proces.”

Naarmate het einde van de oorlog naderde, werden de verzets-
acties gewelddadiger. Het gewenste effect, het redden van 
mensenlevens, was er meestal niet. Integendeel, in het laatste 
oorlogsjaar vonden er meerdere fusillades plaats, als reactie 
op een gevonden slachtoffer van het Rotterdamse verzet. 
Toch gingen de knokploegen door met de liquidaties. Ook nadat 
Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerden, aanvoerder 
van de Binnenlandse Strijdkrachten Prins Bernhard, en de Ne-
derlandse premier Pieter Sjoerds Gerbrandy meerdere malen 
hadden benadrukt dat eigenrichting ten strengste verboden 
was. Zelfs na de bevrijding vonden er nog enkele moorden 
plaats.
In Nieuw licht op liquidaties geeft Oosthoek gedetailleerde be-
schrijvingen van de verzetsacties. De geliquideerden krijgen 
daardoor een gezicht. “Het Rotterdamse verzet heeft nooit 
verantwoording afgelegd voor de liquidaties, waardoor de na-
bestaanden tot op de dag van vandaag niet weten wat er met 
hun familieleden is gebeurd.” TF

Onderzoekers van de EUR publiceren heel wat. Zo nu en dan zit er een 
toppublicatie tussen. Albert Oosthoek onderzocht de liquidaties van het 
gewapend verzet in Rotterdam, in het laatste jaar van de Tweede Wereld-
oorlog. De handelseditie van zijn proefschrift ligt momenteel in de winkels.
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‘Van der Sluis en Scheffer waren 
tegelijkertijd aanklager en rechter. 
Verdachten kregen daardoor 
nauwelijks een eerlijk proces’  
> Albert Oosthoek
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Mr. dr. John Blad, weten-

schappelijk hoofddocent 

strafrecht aan de ESL, heeft 

op 21 april de tweejaarlijkse 

Herman Bianchi prijs ontvan-

gen voor zijn vele weten-

schappelijke bijdragen aan de 

ontwikkeling van het herstel-

rechtelijke denken. De prijs 

werd uitgereikt door de jury-

voorzitter, voormalig ombuds-

man Alex Brenninkmeijer.

Dr. Pauline Janse, psycholoog 

bij de afdeling Klinische Psy-

chologie van de Faculteit der 

Sociale Wetenschappen van 

de Erasmus Universiteit Rot-

terdam, heeft de Comenius 

Early Career Psychologist 

Award 2015 van de European 

Federation of Psychologists 

Associations (EFPA) gewon-

nen. Deze prijs wordt sinds 

2007 jaarlijks uitgereikt aan 

een jonge Europese psycho-

loog die een originele bijdrage 

heeft geleverd aan de psy-

chologie als wetenschap en 

beroep. Het is de eerste keer 

dat de award wordt toege-

kend aan een Nederlandse 

psycholoog.

Dr. Kasia Karpinska, sociologe 

bij de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen, heeft de 

Best comparative analysis 

paper ontvangen voor haar 

paper “Differences in AAI in 

Eastern European countries. A 

comparison of Poland and the 

Czech Republic”.

Professor Patrick Leyens 

LL.M has been appointed Pro-

fessor of Empirical Legal Stu-

dies at Erasmus University 

Rotterdam. Prof. Leyens will 

be working at the Erasmus 

School of Law for two years, 

until November 1, 2016.

>

Prof.mr. P.A.M. Mevis (Paul), 

department of Criminal Law, 

Erasmus School of Law, has 

been appointed, by the gene-

ral-assembly and the Dutch 

ministry of Justice, as a mem-

ber of the International Penal 

and Penitentiary Foundation.

Prof.dr. Frank van Oort is be-

noemd tot buitengewoon 

hoogleraar Stedelijke en Regi-

onale Economie aan de Eras-

mus School of Economics en 

tot wetenschappelijk direc-

teur bij het Institute of Hou-

sing and Urban Development 

Studies (IHS) aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam.

Tobias Polak (21), student 

econometrie aan de Erasmus 

School of Economics, is de 

nieuwe Nederlandse jeugd-

kampioen Bridge. Samen met 

zijn bridgepartner Tom van 

Overbeeke, werd hij onlangs 

eerste tijdens het Nationale 

kampioenschap in Utrecht. 

Vorig jaar veroverden zij al de 

tweede plaats op het WK 

Bridge, dat gehouden werd in 

Istanbul.

Julian Schaap MSc, promo-

vendus werkzaam op de af-

deling Kunst- en Cultuurwe-

tenschappen (ESHCC), heeft 

een Fulbright Scholarship 

ontvangen. Deze beurs stelt 

hem in staat in 2016 zijn on-

derzoek naar ras, etniciteit en 

muziekvoorkeuren uit te voe-

ren in de Verenigde Staten. 

Hiervoor zal hij voor een peri-

ode van vijf maanden werk-

zaam zijn aan de Emory Uni-

versity in Atlanta. De uitrei-

king van de Fulbright beurs 

vindt plaats op 27 mei en zal 

worden bijgewoond door de 

Minister van Onderwijs en de 

Amerikaanse ambassadeur.

Dr. Rolinka Wijne heeft de Mr. 

J.C. Goudsmitprijs 2015 van de 

Vereniging voor Gezondheids-

recht gewonnen. Zij promo-

veerde in 2013 aan de ESL met 

de dissertatie ‘Aansprakelijk-

heid voor zorggerelateerde 

schade’.

Prof. mr. Laurens Winkel, 

emeritus-hoogleraar Rechts-

geschiedenis, is op vrijdag 24 

april, tijdens de zogeheten 

lintjesregen, uit naam van de 

koning benoemd tot Officier 

in de Orde van Oranje Nassau. 

Laurens Winkel nam in 2014 

afscheid als hoogleraar bij de 

Erasmus School of Law.
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LIFESTYLE

Muzieknoten lezen kan hij niet en naar 
eigen zeggen stelt zijn gitaarspeltech-
niek weinig voor.  Desalniettemin is Dhruv 
Bhan een natuurlijk en gepassioneerd 
muzikant die het absoluut waard is om 
naar te luisteren. Zijn muziek, beïnvloed 
door Steven Wilson, die hij omschrijft 
als ‘te goed om populair te zijn’, is tame-
lijk divers en is niet makkelijk in een van 
de gangbare muziekgenres te plaatsen. 
Zijn songteksten gaan vaak nogal diep 
en snijden regelmatig zware onderwer-
pen aan, die ogenschijnlijk contrasteren 
met zijn lichthartige persoonlijkheid. Zo 
schreef hij nummers over drugsgebruik 
en geweld tegen vrouwen, thema’s die 
hem erg raken en die niet bestemd zijn 

voor tere zieltjes. “Ik heb als kind de 
pijn meegemaakt om iemand van wie je 
houdt te moeten verliezen – door het ro-
ken – en waarschijnlijk heeft dat me ge-
inspireerd om te schrijven over roken en 
het gebruik van drugs.”  Maar hij schrijft 
ook lichtvoetige nummers, zoals onlangs 
nog een tamelijk vleiend liedje over Ne-
derlandse meisjes.
Dhruv is geboren in Calcutta, en ging op 
zijn vijfde naar een kostschool in het zui-
den van India. Hij woonde vervolgens op 
veel verschillende plaatsen in het land. 
“Omdat ik daardoor  geen vaste vrien-
denkring had in de stad waar ik op dat 
moment woonde, waren de zomervakan-
ties vaak erg saai. Zodoende begon ik me 
maar te vermaken met het harmonium en 
de piano die we thuis hadden staan. Ik 
probeerde het geluid van die instrumen-
ten te matchen met de geluiden die ik in 
mijn hoofd had. Allengs ontdekte ik zo dat 
ik allerlei melodieën intuïtief kon spelen. 
Jaren later hoorde ik ergens Hotel Cali-
fornia op de radio; ik probeerde dat na te 

spelen op de piano, maar dat voelde niet 
goed. Dat motiveerde me om ook gitaar 
te leren spelen.”
Dhruv koos Nederland als bestemming 
om te gaan studeren om verschillende 
redenen. Afgezien van de goede repu-
tatie die de Erasmus Universiteit in zijn 
ogen geniet, was er ook de wens voor 
een nieuw avontuur. “Ik wilde graag ge-
heel nieuwe ervaringen opdoen, vandaar 
dat ik niet naar landen als de VS, Canada, 
Australië of Groot-Brittannië wilde, want 
daar gaan de meeste Indiase studenten 
naartoe. Bovendien is Rotterdam enorm 
multicultureel en spreken de meeste 
mensen er goed Engels.” Tot nu toe is hij 
niet teleurgesteld. “Integendeel! Ik vind 
het geweldig hier!”
“Natuurlijk zou ik graag een professioneel 
muzikant willen zijn”, stelt hij. Lachend: 
“Rondtoeren met een band is niet het 
slechtste wat je kan doen.” Maar ge-
vraagd naar de kansen op zo’n bestaan, 
antwoordt hij bescheiden. “Op dit mo-
ment ben ik nog een nobody, maar stel 
dat ik ooit wél beroemd zou worden, dan 
wil ik wel heel graag een rolmodel zijn, 
een katalysator voor positieve verande-
ringen. Dat is wat de wereld nodig heeft.”   
Niet dat hij gitaar- of pianoles zal gaan 
nemen om zo’n carrière te bereiken. “Dat 
zou geen zinnige investering zijn; ik ben 
toch vooral een singer-songwriter en 
geen leadgitarist. Trouwens, ik heb het 
helemaal niet nodig om een technisch 
wonderkind te worden zolang ik mijn ge-
voel goed kan overbrengen in mijn songs.” 
Nee, wat hij meer nodig heeft, zijn gelijk-
gestemde zielen met wie hij muziek kan 
schrijven en maken. Hij vindt zijn bestaan 
als eenmansband eigenlijk maar een be-
perking. “Om te groeien en jezelf te verbe-
teren moet je met anderen spelen en van 
hen leren. Jammer genoeg heb ik tot op 
heden nog niemand kunnen vinden, voor-
al omdat de meeste andere muzikanten 
een heel andere smaak hebben.” 
Hij zou een baan in het verlengde van zijn 
studie zo omruilen voor een carrière in 
de muziek, zonder met zijn ogen te knip-
peren. “Veel geld verdienen is geen doel 
voor me; muziek is wat me blij maakt in 
het leven. Als ik zou moeten kiezen tus-
sen het vinden van de liefde van mijn 
leven of een bestaan als succesvol mu-
zikant, zou ik altijd voor het laatste gaan. 
No doubt about that!”

> EMuziek

‘Muziek is wat me blij maakt in het leven’

Dhruv Bhan (24) uit India is masterstudent 

Finance and Investments. Hij is een auto-

didactische muzikant die de zwaardere 

onderwerpen in zijn nummers niet schuwt. 
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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> Muziek van Dhruv kun je beluisteren op 

www.erasmusmagazine.nl/EMuziek
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Food Truck Festival
Voor alle foodies en liefhebbers van hamburgers 
is er een nieuw festival: van donderdag 14 mei tot 
en met zondag 17 mei strijkt in het Vroesenpark 
het Trek Food Festival neer. Het park wordt dan 
omgetoverd tot één groot openluchtrestaurant 
met tientallen food trucks en kleine minikeuken-
tjes, waaruit de mooiste gerechten komen.  Je 
kunt er genieten van heerlijke biologische pata-
ten, oesters en de beste saté van Rotterdam. 
Daarnaast is er de hele dag muziek en zijn er 
kleine theatervoorstellingen. Pluspunt: het festi-
val is gratis te bezoeken, dus fiets langs en ge-
niet van een roseetje in het gras.
> Wanneer: 14 t/m 17 mei. Toegang: gratis. 

Info: www.festival-trek.nl 

Secret Society
De nieuwe festivals schieten als paddenstoe-
len uit de grond deze zomer, en er is er nóg een 
bijgekomen: Secret Society, een heerlijk laid-
back dancefestival in het Bergse Bos in Rot-
terdam. Volgens de organisatie gaat dit festi-
val zijn sporen verdienen met zijn warme en 
intieme karakter. De geboekte artiesten liegen 
er in ieder geval niet om: Benny Rodrigues, 
Franky Rizardo, Shadow Child en Eelke Kleijn 
sieren het hoofdpodium. Uitpuffen kan bij het 
unplugged podium waar onder anderen Shirma 
Rouse haar soulklanken ten gehore brengt. Het 
eten in het bos wordt verzorgd door het Noord-
Rotterdamse tapasrestaurant Destino, dus dat 
wordt een prachtige middag.
>  Wanneer: zaterdag 13 juni. Toegang: € 37,50. 

Info: www.secretsociety.in 

Annabel
Rotterdam heeft er een nieuwe zomerhotspot 
bij: in de voormalige discotheek Hollywood zit nu 
café en poppodium Annabel. De concertzaal 
wordt nog druk verbouwd en zal in september 
opengaan, maar het zonnige terras van Annabel 
is al vanaf april open. Overdag kun je er heerlijk 
Italiaans lunchen en vanaf zes uur worden er 
pizza’s geserveerd. Annabel ligt aan de 
Schiestraat, naast de al even populaire Biergar-
ten waar je zelfgebrouwde biertjes kunt drinken 
en waar de BBQ altijd aan staat. In het weekend 
is Annabel de hele nacht open en kun je er een 
dansje wagen.
> Waar: Schiestraat 18 Rotterdam. 

Info: Facebook/Annabel

> CÉLINE’S CHOICE

Kunsthal Kookt
Misschien zijn je supermarktmoes-
tuintjes inmiddels verpieterd in het 
raamkozijn, of heb je de smaak te 
pakken gekregen? In ieder geval 
lijkt het alsof heel Nederland met 
eten bezig is. Meerdere foodtruck-
festivals reizen door Nederland, zo-
als ‘Trek’, ‘Rollende Keukens’ en 
‘Rauwkost’. En er was een moes-
tuinhype, waarbij de afgelopen we-
ken volop werd gekweekt, verpot 
en gesproeid, in de hoop op een 
zelfgekweekte paprika. Museum De 
Kunsthal had deze trend vijf jaar ge-
leden al zien aankomen, en viert 
dan ook dit jaar het jubileum van 
Kunsthal Kookt. Tijdens dit weekend 
wordt er in het museum een slow 
food-markt neergezet. Met mooie 
producten van kleine telers, kwe-

kers, bakkers en veehouders. Met 
eigengemaakte honing en brood 
dat echt de tijd heeft gekregen om 
te rijzen. Slow food gaat over de 

manier waarop een product is ge-
maakt: niet snel in een grote kas 
met onnatuurlijk veel licht, maar 
juist rustig op het land in een tem-

po waarin een paprika écht in alle 
rust kan groeien. Naast bood-
schappen doen, is er natuurlijk veel 
te eten in de Kunsthal. Slowfood-
koks uit Rotterdam en omstreken 
staan klaar in het kooktheater, en 
tijdens het eetfestijn is er ook nog 
een tentoonstelling – het festijn 
vindt per slot van rekening plaats in 
een museum. De tomaat heeft ove-
rigens de hoofdrol in deze interac-
tieve expo, waar je via een par-
cours het hele kweekproces kunt 
volgen. Van zaadje tot plant kun je 
tomaten verzorgen en maak je van 
je oogst zelfgemaakte tomaten-
soep of ketchup zonder suiker. 

> Wanneer: 19 juni t/m 21 juni. 

Toegang: regulier: € 12,-, studenten: € 6,-. 

Info: www.kunsthal.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.



LIFESTYLE

Biergarten Rotterdam
Schiestraat 18

Sfeer 8
Studentikoosheid 7

Sjanskansen 8
Biertje € 4,90 

(halve liter)

> UIT/GAAN

In de Schiestraat, enigszins verdekt gepositioneerd tussen het Hofplein en Rot-
terdam Centraal, is het een komen en gaan van uitgaansgelegenheden. Onlangs 
kwam er een einde aan de beruchte technobunker Perron, terwijl vorige zomer al 
de legendarische megadiscotheek Hollywood haar deuren sloot. De leegte die de 
twee verdwenen achterlieten, werd gelukkig opgevuld met nieuwe pareltjes: een 
paar weken geleden ging poppodium Annabel open, terwijl ook de terugkeer van 
de populaire Biergarten kortgeleden luid kon worden bejubeld. Sinds 2012 is de 
biertuin – met lange houten tafels en banken in Beierse stijl – zonder twijfel de 
grootste Rotterdamse hotspot in de lente- en zomermaanden.
Vooral voor het houden van de vrijmibo, de inmiddels alom ingeburgerde borrel om 
het weekend mee in te luiden, is Biergarten een meer dan geschikte locatie. Net 
als bij de überhippe Frankborrels, heeft de Biergarten een hoog ‘zien en gezien 
worden’-gehalte. Niet voor niets staan Facebook, Twitter en Instagram op vrijdag-
middag vaak vol met zonovergoten foto’s van de biertuin, waar het hipsterge-
halte – mannen met opgeschoren kapsel, nonchalant baardje en T-shirt met V-
hals, vrouwen met hoedje en high waist jeans – vrij hoog is. Dat neemt niet weg 
dat het concept van Biergarten, in tegenstelling tot het fenomeen hipster, bijzon-
der origineel en verfrissend is. Aan de voet van de brede houten trappen van de 
Luchtsingel kun je in de volle zon genieten van ijskoud bier en grote hoeveelhe-
den vlees (spareribs, chickenwings en cheeseburgers) van een echte houtskool-
barbecue. Aangezien je waarschijnlijk weinig zin hebt om je om de haverklap een 
weg te banen door de enorme mensenmassa, wordt het bier voornamelijk in hal-
veliterpullen verkocht. Een soort zomerse editie van het Oktoberfest dus, met dit 
verschil dat je niet verplicht in lederhosen of dirndls hoeft te lopen. Ook de Duitse 
schlagers zijn achterwege gelaten ten faveure van lokale Rotterdamse house-
dj’s, die – in tegenstelling tot de meeste plaatjesdraaiers – een muziekvolume 
aanhouden waarbij je nog steeds fatsoenlijk met elkaar kunt praten.
Door de overvloed aan jonge, hippe mensen, flinke hoeveelheden voedsel en 
drank en zomerse beats op de achtergrond, valt de populariteit van de grootste-
delijke biertuin goed te begrijpen. Al met al is de Biergarten, zeker nu de zon zich 
eindelijk weer eens laat zien, een welkome aanvulling op het steeds gevarieer-
dere Rotterdamse horeca-aanbod. Jammer dat we er maar een paar maanden 
van kunnen genieten. MvS (foto: MB)

Beierse biertuin in zomerse sferen
De tijd van lange zomeravonden in de buitenlucht lijkt einde-
lijk weer te zijn aangebroken. Van april tot en met augustus 
zal het dringen zijn voor een plekje in de Biergarten, momen-
teel de hipste hotspot van Rotterdam.

STUDIO ERASMUS | TALKSHOW
Maandelijkse talkshow van 
de Erasmus Universiteit. Met 
interviews, minicolleges en 
livemuziek. Verrassend, prik-

kelend, maar altijd academisch verantwoord. Met 
deze maand o.a. hoogleraar Endocrinologie Aart Jan 
van der Lelij, die tijdens een vlucht uit Japan meehielp 
een baby ter wereld te brengen en vervolgens een 
provisorische couveuse in elkaar knutselde.
Dinsdag 12 mei vanaf 20.00 uur
Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

DE EVOLUTIONAIRE NOODZAAK VAN SEKS | 
LUNCHLEZING

Waarom valt de ene vrouw op 
een macho, en de andere op 
een nerd? Bestaat er zoiets 
als een ideale partner? En 

hoe leidt ons seksuele gedrag tot een veranderende 
soort? Lunchlezing over de evolutionaire aspecten 
van seks, lust en liefde door bioloog Roy Erkens.
Woendag 13 mei van 12.30 – 13.30 uur
Erasmus MC, Collegezaal 4

CHARITY OPEN MIC NIGHT | MUZIEK
Laat jouw kunsten zien op 
het podium of kom gewoon 
kijken en luisteren bij de 
Charity Open Mic Night. Een 

avond waarop (internationale) studenten kunnen 
optreden als singer/songwriters, dichters of bands. 
Tegelijk wordt er geld ingezameld voor een goed doel: 
Edukans.
Maandag 18 mei | 20.00 – 22.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

COMEDY EXPERIENCE PRESENTS LOCO TOKO 
PICTURE SHOW 

Een avond vol pret, film en 
lachen, dat is de Loco Toko 
Picture Show! We zijn licensed 
to kill één van jouw favoriete 

films met een unieke combinatie van stand-up, im-
prov, sketches publieksparticipatie die elke show tot 
een onvergetelijk evenement maakt. Ditmaal zullen 
Adam Fields, Nicole Mischler en Michael Diederich 
James Bond aanpakken. ‘Die Another Day’ shaken and 
stirred. Woensdag 20 mei | 20.00 – 22.00 uur | € 5,-
Erasmus Paviljoen, Woudestein

DANCE EVENT | DANCE PERFORMANCES
Veel Erasmusstudenten en -medewerkers doen aan 
dans, solo of in een groep, en die willen we graag 

eens op het podium zien. 
Daarom organiseren we het 
Dance Event. Alle soorten 
dans-acts mogen meedoen, 

als er maar één persoon van de act werkt of studeert 
bij de Erasmus Universiteit.
Donderdag 26 mei | 20.00 – 22.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

> 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          



TRANSPLANTATIE
‘Het brein is de anatomische zetel van de 
ziel.’ Een mooie manier om te zeggen dat de 
ziel – het niet-stoffelijk gedeelte van waar-
uit de mens leeft – huist in de grijze massa 
onder je schedeldak. Miljoenen hersencellen 
vormen daar een fascinerend orgaan, dat 
ondanks decennia van onderzoek nog altijd 
meer vragen oproept, dan dat het antwoor-
den biedt. Het brein laat zijn eigen nieuws-
gierigheid vooralsnog dus onbevredigd 
achter. Verbazingwekkend is het daarom 
ook niet, dat de internationale media veel 
aandacht gaven aan de Italiaanse neurochi-
rurg Sergio Canavero, toen die vertelde dat 
hij ’s werelds eerste hoofdtransplantatie 
binnen twee jaar mogelijk acht. Een omstre-
den experiment, waarbij de hersenen een 
centrale rol spelen. Een dergelijke trans-
plantatie, waarbij het hoofd van een ziek 
lichaam wordt gehaald en op een donorli-
chaam getransplanteerd wordt, brengt ons 
wel erg dichtbij de grenzen van de medi-
sche wetenschap – of, mijns inziens, zelfs 
voorbij die grenzen. Ik besef dat het soms 
noodzakelijk is om schijnbaar onmogelijke 
concepten realiseerbaar te maken om tot 
wetenschappelijke vooruitgang te komen. 
Toch is het gegeven feit dat Canavero zijn 
controversiële idee grotendeels baseert 
op 45 jaar oude, en weinig hoopgevende 
experimenten met apen voor mij al genoeg 
om dit een roekeloos plan te noemen. 
Ondanks de vele barrières – waardoor een 
dergelijk Frankenstein-experiment anno 
2017 verre van succesvol zal zijn – staat de 
eerste proefpersoon al op de wachtlijst. De 
technisch zeer complexe procedure zou een 
ware medische martelgang kunnen worden 
voor het dappere proefkonijn. Daarnaast zijn 
er tal van ethische bezwaren te bedenken: 
is het ‘opofferen’ van een compleet donorli-
chaam wel uit te leggen aan mensen die al 
tijden op donororganen wachten? En zullen 
de uitkomsten überhaupt van significante 
waarde zijn voor de wetenschap? Dokter 
Canavero heeft de discussie in elk geval 
duidelijk geopend. Wanneer het echter niet 
enkel meer bij een wetenschappelijke dis-
cussie blijft, is het te hopen dat zijn vakge-
noten tijdig weerstand bieden en hun hoofd 
er – niet geheel ontoepasselijk – bij zullen 
houden. Daarin zetelt immers, tezamen met 
de ziel, altijd nog ons gezond verstand.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

DIT BEN IK 
DANIËL 
  LAMBRICHTS

“Vroeger was mijn 

parfum Miss Dior Chérie, 

maar die wordt niet meer 

gemaakt. Uit protest ben 

ik overgestapt op Chanel. 

Nu heb ik de nieuwe Miss 

Dior ook gekocht.”

“Elke dag haal ik bij de 

Starbucks een Caramel 

Cappuccino. Het is een be-

loning voor als ik de hele 

dag zit te leren in de UB.” 

Stijl. “Ik draag alleen maar zwart, grijs en wit. 
Mijn stijl is simpel en ook wel stoer. Shoppen 
doe ik het liefst bij H&M, Primark en Monki. Ik 
werk bij een promotiebureau. Laatst heb ik voor 
een bedrijf dat automaterialen verkoopt heel 
Nederland doorgereisd. We moesten dan in een 
strak pakje energieblikjes uitdelen en op de 
foto met klanten. Maar we worden ook 
weleens ingezet bij de NS of de RET 
om reizigers te begeleiden. Het 
geld dat ik hiermee verdien, 
gaat op aan festivalkaart-
jes en sushi eten met 
mijn vriend.”

Rechten. “Ik kom van het 
hbo waar ik bedrijfseco-
nomie heb gestudeerd. Ik 
wilde graag verder studeren 
en het liefst iets met rechten. De 
enige rechtenstudie waar ik een 
premaster voor kon doen was 
financieel recht. Toen ik hier aankwam 
bij de studieadviseur, vroeg zij 
letterlijk: ‘Wat doe jij hier?’ Er was 
blijkbaar nog nooit een bedrijfsecono-
miestudent geweest die de master 
gehaald had. Ik heb nu al mijn vakken 
gehaald, maar ik werk er ook hard 
voor.”

Streber. “Als ik een tentamen heb, zit 
ik minstens een week of twee elke 
dag van elf uur in de ochtend tot 
twaalf uur ’s nachts in de UB. Ook in 
de weekenden ben ik er de hele dag. 
Ik studeer nooit thuis, want daar kan 
ik me niet concentreren; dan bedenk 
ik ineens dat ik een cake wil bakken, 
of ik ga een serie kijken. Ik vind het 
stiekem ook wel gezellig in de 
bibliotheek – samen eten of even 

koffie drinken. Er hangt een saamhorig-
heidsgevoel, want iedereen zit daar te 
blokken voor zijn tentamen.”

Techno. “Als ik geen tentamens heb, ga ik 
graag naar feesten. Ik ben dol op techno, 

maar het moet wel echt hard zijn, anders 
vind ik het saai. Favoriete artiesten 

van mij zijn bijvoorbeeld: Chris 
Liebing, Sluwe Vos en Jeff 

Mills. Ik heb vorige week 
met een Facebookactie 

honderd muntjes 
voor het Solar 
Festival gewonnen, 
dus dat wordt een 

leuk weekend. We 
gaan met een groep 

vrienden daar op de 
camping staan. Deze zomer 

ga ik ook nog naar Soenda, 
Awakenings en Strafwerk. Dat ik 
naar Awakenings ga dit jaar is best 
bijzonder, want het is een week 
voor mijn tentamen. Maar dat was 
vorig jaar zó leuk, dat wil ik echt 
niet missen!” CM (fotografie: RvdH)

“Ik ga nooit zomaar de 

stad in. Ik zoek van tevoren 

feesten uit waar ik graag 

naartoe wil. Daar koop ik 

dan een kaartje voor, maar 

nooit in het weekend voor 

een tentamen.”

“Ik heb altijd lippenstift 

op van MAC, in allerlei 

kleuren. Zo’n lippenstift 

kost ongeveer € 20,- en ik 

heb er nu elf. De roze op 

de foto is mijn favoriete.”

Kleding Defon
Top: LA Sisters
Vest: Zara
Broek: 8mm
Schoenen: Nike

Defon Bekker (21)
Premaster Financieel recht


