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No International News inside*
Valt u iets op aan deze EM?
Misschien wel, misschien niet, maar de sectie voor internationale studenten en medewer-
kers is uit EM verdwenen. 
Als één van de eerste universiteitsbladen startte EM in januari 1998 met Engelstalige 
pagina’s voor internationals in haar blad. De groeiende groep niet-Nederlandstalige 
studenten en medewerkers was niet meer te negeren: die wilden ook geïnformeerd 
worden over de universiteit.
Nu, 17 jaar later, voldoet het niet meer om de duizenden internationale studenten en 
medewerkers die een vaste plek op deze universiteit hebben veroverd, te bedienen met 
een paar paginaatjes achter in het blad. Op 29 januari brengen we daarom de eerste EM 
International uit. Tot de zomer zal EM International vier keer verschijnen, waarmee al het 
boeiends van EM ook beschikbaar is voor onze internationale collega’s en studenten.
Ook voor de Nederlandse lezers is dit goed nieuws: want er komt zo meer ruimte beschik-
baar voor extra verhalen in de Nederlandstalige EM!
Hiermee zet EM de eerste stap naar volledige tweetaligheid van ál onze berichtgeving, 
zowel op papier als online.
Ik zou zeggen: spread the word!

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur EM

* Dear readers, 
Missing the English pages in this EM? The good news is: on January 29 the first edition of EM 
International will be published. We will get as much copies as we can to our international 
readers. Want to make sure you get one? Please e-mail me: gunneweg@em.eur.nl
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UITVERGROOT

DE PIPO’S VAN MAMALOU
Op 15 januari was er in museum-
restaurant Pappegay het jaarlijk-
se Interfacultaire Gala. Ditmaal 
waren studieverenigingen Cedo 
Nulli, Faector, FBMG, In Duplo en 
ACE van de partij. Op de foto zien 
wij leden van het anderhalf jaar 
geleden opgerichte herendispuut 
MaMaLou (Maandelijkse Manne-
lijke Actieve Leden Uitje). Leden 
dienen de rode neus altijd bij zich 
te hebben. Het dispuut werd op-
gericht om ‘de feminisering bin-
nen Cedo Nulli’ het hoofd te bie-
den, aldus een van de leden. Het 
credo van MaMaLou luidt dan ook: 
‘Zij een maandelijkse periode, wij 
ook een maandelijkse periode.’
Overigens was het gala uitermate 
gezellig en waren er geen calami-
teiten. GvdE (foto: Levien Willemse)
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Volgens het SCP is Nederland nog steeds 
een overwegend ‘meritocratische’, ‘open’ sa-
menleving, waarbij je sociaal-culturele af-
komst nog altijd een stuk minder bepalend 
is dan je vermogen om te leren en je bereid-
heid om kansen te pakken. Toch dreigen 
verschillen groter te worden. Gevaarlijk? 
“Laat ik voorop stellen: op zichzelf is ver-
schil, zoals het SCP dat ook zegt, niet slecht. 
Verschillen tussen mensen en tussen groe-
pen zijn er gewoon en die zullen er ook altijd 
zijn. En heb je het over het verschil tussen 
arm en rijk, dan hoeven de alarmbellen nog 
niet direct te gaan rinkelen. De kans dat je 
weet op te klimmen en je economische posi-
tie te verbeteren, is in Nederland nog steeds 
tamelijk hoog. De Verenigde Staten geloven 
graag in ‘the American dream’, maar de cij-
fers laten zien dat die droom eerder in West-
Europa dan in Noord-Amerika valt waar te 
maken.”

Toch stelt u ook in uw onderzoek naar soli-
dariteit dat het ‘ schuurt en wringt’ in Ne-
derland. De verschillende groepen komen 
in het begin van de 21e eeuw ‘lijnrecht te-
genover elkaar te staan’. “Onzekerheid over 
de eigen toekomst, ingegeven door de crisis, 
zet de verhoudingen op scherp. Wie krijgt 
welk deel van wat er nog over is? De neolibe-
rale crisismaatregelen van de laatste jaren, 
oftewel de afbouw van de voorzieningen van 
de verzorgingsstaat, zet een beweging in 
gang waarbij mensen worden teruggeworpen 

op zichzelf. Toch kunnen etiketten van ‘ver-
schil’ of ‘ongelijkheid’ de zaak hier vertroebe-
len. Aanvankelijk kon de verzorgingsstaat 
meer gelijkheid creëren, maar op den duur 
zien we dat er toch altijd weer opnieuw aller-
lei sociale mechanismen gaan spelen die op 
een verhulde manier voor onderscheid gaan 
zorgen. Wanneer iedereen hoogopgeleid is, 
gaat men zich altijd weer op andere manieren 
proberen te onderscheiden om aan een baan 
te komen. Een sociaal netwerk wordt dan bij-
voorbeeld belangrijk, door sociologen ‘soci-
aal kapitaal’ genoemd. En wie hebben een 
groot sociaal netwerk? Inderdaad, degenen 
met hoogopgeleide ouders, die toch al rijk 
waren. Deze kinderen klimmen net wat mak-
kelijker omhoog dan anderen. Ze gaan naar 
de beste universiteit, of krijgen het beste 
baantje. Verschillen verdwijnen nooit. Alleen 
de scheidslijn komt steeds ergens anders te 
liggen.” 

Maar zijn de verschillen binnen een echte  
verzorgingsstaat niet een stuk draaglijker? 
“Inderdaad. Daarom ben ik er dus ook niet 
voor om de verzorgingsstaat af te schaffen. 
Wanneer burgers volledig worden terugge-
worpen op hun individualiteit, zal dat bete-
kenen dat bepaalde groepen meer risico lo-
pen dan andere. Het SCP spreekt toch al van 
een grote groep ‘precairen’ in Nederland, 
waaronder veel laagopgeleiden en allochto-
nen. Dat gaat om dertig procent van de bevol-
king. Ze kunnen vaak maar net rondkomen, 

Verschil moet
er wezen
Verschillen in Nederland zijn overbrugbaar, stelt het recente rapport 
Verschil in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). 
Toch waarschuwt hetzelfde rapport ook voor een ‘opkomend cohesie-
probleem’ dat dreigt tussen de verschillende lagen van de bevolking, 
zoals die van jong en oud, rijk en arm, allochtoon en autochtoon. So-
cioloog Ferry Koster doet onderzoek naar hoe het gesteld is met de 
solidariteit tussen groepen, en welke omstandigheden solidariteit be-
vorderen.  tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse 

Ferry Koster is als ar-
beids- en organisatieso-
cioloog verbonden aan 
de Erasmus Universiteit 
en de Universiteit van 
Amsterdam. Samen met 
collega-socioloog Paul 
de Beer voerde hij een 
groot onderzoek uit naar 
verschillen en ongelijkheid 
tussen groepen en gene-
raties: ‘Solidariteit in de 
21e eeuw: Vergrijzing, im-
migratie en solidariteit’.
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hebben vaak schulden en wanneer ze werk-
loos zijn, komen ze moeilijk aan een baan. In 
deze tijd van globalisering zullen zij het 
meest te duchten hebben van banen die bij-
voorbeeld verdwijnen naar lagelonenlanden. 
Het is onzalig om deze mensen stuk voor 
stuk verantwoordelijk te houden voor hun 
welvaart, want tegen die globalisering valt 
niet op te boksen als individu. Met een ver-
zorgingsstaat kun je in elk geval nog zorgen 
dat zoveel mogelijk mensen een goede oplei-
ding kunnen genieten, waaronder ook de kin-
deren die geboren zijn in groepen die het 
moeilijk hebben. Ben je goed opgeleid, dan 
verhoog je in elk geval je kansen. Overigens 
is goed opgeleid niet noodzakelijkerwijs het-
zelfde als hoog opgeleid. Ik denk dat we ons 
niet moeten blindstaren op het creëren van 
louter ‘hoogopgeleiden’, zoals de laatste jaren 
is gebeurd. Want hoogopgeleid betekent niet 
automatisch dat men het gemakkelijk krijgt.”

Zeg dat wel. Pas afgestudeerden komen vre-
selijk moeilijk aan een baan. Is dat geen 
signaal dat er zo langzamerhand een diepe 
kloof ontstaat tussen enerzijds arme jonge-

ren en anderzijds de babyboomgeneratie in 
bonis? “Frappant is dat surveyonderzoek 
laat zien dat er eigenlijk helemaal geen groot 
generatieconflict in de maak is. Jongeren en 
ouderen staan overwegend positief tegenover 
elkaar, ook al lijken de media anders te bewe-
ren. Jongeren zijn bereid om ouderen te hel-
pen, bijvoorbeeld met klusjes. Ouderen wil-
len graag jongeren helpen, bijvoorbeeld door 
op de kinderen te passen. Het is bovendien 
van alle tijden dat in een periode van crisis 
en werkloosheid de jeugdwerkeloosheid het 
hoogst is. Dat alles neemt niet weg dat de si-
tuatie zorgelijk stemt. Jongeren lijken in een 
soort grijze economie of zelfs zwarte econo-
mie te belanden. Bedrijven kunnen ze goed 
gebruiken, maar willen niet voor ze betalen. 
De jongeren stapelen onbetaalde stage op on-
betaalde stage, in de hoop uiteindelijk ergens 
echt met de carrière te kunnen beginnen. Je 
kunt wel zeggen: neem die stage dan niet aan 
en eis een baan op, maar zo werkt het niet. 
Ook hier zien we dat je niet zomaar op zijn 
‘neoliberaals’ kan zeggen dat men zelf ver-

antwoordelijk is. De kansen moeten er wel 
zijn en die zijn er momenteel gewoon niet. 
Maar de politiek doet eigenlijk niets aan dit 
probleem. Alle hoop is erop gevestigd dat de 
economie zal aantrekken, zodat het probleem 
zich vanzelf oplost. De vraag is of er niet 
meer moet gebeuren. Cynisch genoeg kun-
nen jongeren en ouderen elkaar hier ook in 
vinden. De ouderen van nu maakten namelijk 
de jaren 80 mee van ‘No future’ en massale 
jeugdwerkloosheid.”

Dus jongeren en ouderen kunnen elkaar 
helpen? “Wat het onderzoek naar solidariteit 
uitwijst, is dat solidariteit juist mogelijk is 
wanneer er verschil is tussen groepen en ge-
neraties. Waarom zouden we elkaar anders 
te hulp schieten? Verschil is een voorwaarde 
voor solidariteit. Solidariteit komt vaak van-
zelf tot stand wanneer een individu of een 
groep tot inzicht komt dat een andere per-
soon of een andere groep hulp nodig heeft. 
Daarnaast krijg je extra solidariteit tussen 
groepen, wanneer blijkt dat de hulpbehoe-
vende groep bereid is om iets terug te doen. 
Zowel jongeren als ouderen zien vaak wel de-

gelijk bij elkaar dat ze hulp nodig hebben en 
dat ze ook iets voor elkaar kunnen doen. 
Maar die wederzijdse erkenning raakt vaak 
ondergesneeuwd door de beeldvorming dat 
het gaat om een strijd om geld. Ik was een 
keer bij een bijeenkomst met ouderen en jon-
geren en op het moment dat het over geld 
ging, was het over en weer schelden en wei-
nig productief allemaal. Maar op het moment 
dat de vraag werd verlegd naar ‘wat kan oud 
leren van jong en omgekeerd’ en ‘wat kunnen 
we aan elkaar hebben’, bleek er plotseling 
een keur aan mogelijkheden voorbij te ko-
men. Jongeren hebben kwaliteiten en kennis 
die zij kunnen inzetten om het leven van ou-
deren aangenamer te maken, omgekeerd 
blijkt er een grote bereidheid onder de oude-
ren, die veel ervaring hebben in het bedrijfs-
leven, om als mentor op te treden voor de 
jongeren. Dit soort initiatieven, in dit geval 
gericht op de arbeidsmarkt, kunnen prima 
werken. Jongerenpartijen en ouderenpartijen 
kunnen ook proberen elkaar te vinden, in 
plaats van zich mee te laten zuigen door de 
tweestrijd die in de media georkestreerd 
wordt.” 

Tot slot nog dit. Een deel van het SCP-rap-
port gaat over de tegenstelling tussen het is-
lamitische en het westerse gedachtegoed, 
dat met de recente aanslag op de redactie 
van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo 
andermaal bovenaan de agenda kwam te 
staan. Hoewel het rapport stelt dat allochto-
ne, vaak islamitische burgers langzaam 
maar gestaag opklimmen op de economi-
sche ladder, zegt het SCP ook dat de soci-
aal-culturele tegenstelling alleen maar gro-
ter wordt. Werkt die sociaal-culturele tegen-
stelling extremisme in de hand? “Allereerst 
denk ik dat de koppeling tussen het probleem 
van het extremisme en het probleem van de 
diversiteit niet zo gemakkelijk kan worden 
gelegd. Ook al zien we enig onderzoek waarin 
diversiteit en solidariteit minder goed sa-
mengaan, of dat diversiteit de solidariteit 
zelfs ondermijnt, is mijn punt hier vooral dat 
extremisme en terrorisme tot verschillende 
grootheden behoren. Onderling begrip en so-
lidariteit in een diverse, multi-etnische buurt 
kan worden vergroot door samen te komen 
en bijvoorbeeld samen een festiviteit te orga-
niseren. Radicalisme daarentegen verhelp je 
niet met een buurt-barbecue. Extremisme los 
je niet zo gemakkelijk op, maar vereist in ie-
der geval dat geprobeerd wordt radicalise-
ring aan te pakken en mensen op te pakken 
zodra ze aanslagen plegen.”  

‘Verschil is een voorwaarde 
voor solidariteit’ > Ferry Koster 

‘Verschillen verdwijnen nooit. 
Alleen de scheidslijn komt 
steeds ergens anders te liggen’
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AdvertentieEuropese subsidies voor 
LDE-centra
Goed nieuws vlak voor de kerst voor de wetenschappers van 
Leiden, Delft en Erasmus die samenwerken in twee LDE-groe-
pen. Zowel Medical Delta als het Centre for Sustainibility ma-
ken deel uit van consortia die een subsidie van het European 
Institute of Innovation and Technology (EIT) krijgen voor het 
toepassen van onderzoek.

De consortia (die bestaan uit enkele tientallen onderzoeksinsti-
tuten en bedrijven) zijn uitgeroepen tot een Knowledge and In-
novation Community (KIC) en krijgen een megasubsidie van 
enkele honderden miljoenen. Hoeveel precies is nog niet be-
kend. 
Volgens Medical Delta-directeur Menno Kok, die betrokken was 
bij het winnende consortium InnoLife, is de voornaamste winst 
“dat al die partijen nu zeggen: we slaan de handen graag ineen 
om wetenschap over gezondheid toe te passen in de praktijk. 
Dat kan vooral in de toekomst tot mooie resultaten leiden.”
Het European Institute of Innovation and Technology is volgens 
Kok een aantal jaren geleden opgericht ‘om de belastingbetaler 
iets terug te geven voor het geld dat in wetenschap wordt gesto-
ken’. Zo moeten bedrijven en universiteiten meer gaan samen-
werken (valorisatie) om bijvoorbeeld nieuwe producten te ont-
wikkelen. 
Studenten moeten ook wat gaan merken van de vernieuwde sa-
menwerking. Zo wordt er gewerkt aan online onderwijsmodules. 
Ook het LDE-Center for Sustainability viel in de prijzen. Het 
center is betrokken bij het consortium RawMatTERS, dat even-
eens tot een KIC is uitgeroepen. Het LDE-center gaat zich onder 
andere richten op de recycling van afval en het ontwerpen van 
businessmodellen voor deze sectoren. EvR

Enerzijds wil de universiteit met de USC-vor-
ming jaarlijks 2,7 miljoen euro vrijmaken voor 
de nieuwe strategie. Daarnaast is er met de 
minister afgesproken dat de kosten buiten on-
derwijs en onderzoek (overhead) omlaag moe-
ten. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van de 
dienstverlening omhoog. 
Het EUROPA (de vakbondsvertegenwoordi-
ging op de universiteit) en de dienstcommis-
sies (medezeggenschapsorganen van de on-
dersteunende afdelingen) hebben onlangs hun 
adviezen ingeleverd bij de Universiteitsraad. 
Die adviezen zijn niet mals, de algemene ten-
dens is negatief. Een samenvatting laat zien 
dat er 21 kritiekpunten en vragen zijn, varië-
rend van het ontbreken van een financiële on-
derbouwing van het plan, tot zorgen over de nu 

al hoge werkdruk voor het personeel. Ook zijn 
er veel bezwaren tegen het voornemen om op 
termijn ICT-taken uit te besteden en de keuze 
om de bibliotheek en de afdeling Onderwijs, 
Onderzoek en Studentenzaken pas op een la-
ter moment bij de reorganisatie te betrekken.
Medezeggenschap 3.0, het informele overleg 
van de bovengenoemde inspraakclubs, heeft 
weinig vertrouwen in het plan. De Universi-
teitsraad zou dan ook niet moeten instemmen 
met het plan, aldus Medezeggenschap 3.0.
Kees Lansbergen, kwartiermaker van de cen-
trale ondersteunende dienst, maakt zich nog 
geen zorgen. Hij had wel een hoop vragen ver-
wacht, maar niet dat de adviezen zo kritisch 
zouden zijn. “Op de vele vragen kunnen we 
overtuigend antwoord geven. Maar er spelen 

ook wat principiële punten waarover we nog 
een flinke discussie moeten voeren.” 
Lansbergen vindt dat er in de adviezen bijvoor-
beeld om een hoge mate van concreetheid 
wordt gevraagd, maar volgens hem kunnen 
sommige details over kwaliteitsverbetering 
niet nu al allemaal worden ingevuld. Hij is er-
van overtuigd dat de dubbele doelstelling – ver-
beteren én bezuinigen tegelijkertijd – haalbaar 
is. “Het samenvoegen van de organisaties, met 
procesverbeteringen en het verhogen van com-
petenties, is juist dé manier om te komen tot 
kwaliteitsverbetering en lagere kosten. Als we 
alleen gaan bezuinigen zou de kwaliteit een 
flinke klap krijgen.”
Ondertussen is het plaatsingsproces van me-
dewerkers die onder de reorganisatie vallen al 
in gang gezet. Volgens de huidige planning zou 
de Universiteitsraad uiterlijk op 3 maart met 
het plan moeten instemmen om de datum van 
1 april waarop het USC een feit moet zijn, te ha-
len. TF

Bij ons leer je de wereld kennen

Ontdek jouw master aan  
de Universiteit Leiden

Masterdag 
6 februari
unileidenmasters.nl

Verschillende medezeggenschapsorganen hebben flinke bezwaren geuit tegen het plan om 
een University Support Center (USC) te vormen van (bijna) alle ondersteunende diensten. 
Tegelijk bezuinigen én de dienstverlening verbeteren is niet realistisch, constateren de in-
spraakclubs. 

Stevige bezwaren tegen reorganisatie
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VAKBONDEN EN UNIVERSITEI-
TEN ZIJN HET EENS OVER CAO
De vier werknemersorganisaties en 
universiteitenvereniging VSNU stem-
den half januari in met de nieuwe cao 
voor werknemers van de Nederlandse 
universiteiten. In december lag er al 
een onderhandelingsakkoord. De 
nieuwe cao, die van 1 januari 2015 tot 1 
juli 2016 geldt, betekent onder andere 
een loonsverhoging (deze maand met 
2 procent, volgend jaar nog eens 1 pro-
cent), een eenmalige bonus van 350 
euro in 2016, en een lichte stijging van 
het aantal vaste contracten onder we-
tenschappers. TF

STAD, HAVEN ÉN UNIVERSITEIT 
VOEREN SAMEN ÉÉN SLOGAN
‘Make it Happen’ is de nieuwe slogan 
van de Erasmus Universiteit, én van de 
gemeente Rotterdam én het Havenbe-
drijf. De pay-off van deze drie organi-
saties werd half december onthuld op 
het nieuwe Centraal Station van Rot-
terdam. De slogan dient om de stad, de 
haven en de universiteit te promoten 
in binnen- en buitenland. Voor de uni-
versiteit is de nieuwe slogan onderdeel 
van de nieuwe huisstijl die na de zo-
mer werd gepresenteerd. Deze ver-
vangt de huidige slagzin ‘De universi-
teit voor denkers en doeners’, waar-
voor in het Engels nooit een bevredi-
gende vertaling werd gevonden. In het 
voorjaar gaat de universiteit voor het 
eerst groots aan de slag met de nieuwe 
pay-off: bij de werving van masterstu-
denten in het buitenland. WG

OPNIEUW INVESTERING IN 
‘EXCELLENTE’ ONDERZOEKS-
GROEPEN
Net als anderhalf jaar geleden krijgen 
verschillende onderzoeksgroepen een 
financiële stimulans via het Research 
Excellence Initiative. De EUR trekt 
een kleine 10 miljoen euro uit om 
zeven onderzoeksgroepen te onder-
steunen. Het College van Bestuur legt 
per team 400 duizend tot 1 miljoen 
euro in, de desbetreffende faculteiten 
moeten datzelfde bedrag bijdragen. 
De groepen die een extra financiële 
injectie krijgen zijn allemaal samen-
werkingsverbanden, zoals een 
onderzoek over levensbeëindiging 
door wetenschappers van de rechten-
faculteit en de medische faculteit. TF

KORTAF

Weer een initiatief voor een andere uni-
versiteit. Een universiteit met meer me-
dezeggenschap en minder perverse prik-
kels. Is hier dan eindelijk een nieuwe 
wending in gang gezet?

Het moet compleet anders, vinden veel 
wetenschappers. Want tegenwoordig regeert 
er een kruideniersmentaliteit binnen de B.V. 
Universiteit Vooruit. Men moet met mini-
male middelen en maximale onderwijsdruk 
presteren. En wie daar niet aan voldoet, 
loopt het risico dat zijn tijdelijke contract 
niet wordt verlengd. De petitie ‘Naar een 
andere universiteit’ slaat alarm. Weten-
schappers en studenten worden tot wanhoop 
gedreven, met als uiterste consequentie de 
creatie van Diederik Stapeltjes.
Het initiatief voor de petitie kwam van het 
Platform Hervorming Nederlandse Univer-
siteiten (H.NU), opgericht door ongeruste 
wetenschappers van alle universiteiten, 
waaronder ook de Rotterdamse hoogleraren 
Johan Heilbron en Willem Schinkel. Zeven-
tien onderwijs- en onderzoekorganisaties, 
waaronder de Algemene Onderwijsbond en 
de Vakbond voor de Wetenschap, onder-
steunen het plan en hebben de petitie mede 
getekend. Ze willen het aantal tijdelijke 
aanstellingen terugbrengen. Het perverse 
model van ‘outputfinanciering’, waarbij 
financiering wordt verleend op basis van 
afgeronde scripties, proefschriften en top-
tijdschrijftartikelen, moet op de schop. Het 
zorgvuldige proces moet weer belangrijker 
worden dan het eindresultaat. Ook moet er 

meer medezeggenschap komen. H. NU wil 
een gekozen universiteitsbestuur, in de hoop 
dat inhoudelijke visies het winnen van winst-
maximalisatieprincipes. Voor velen gaan 
de voorgestelde veranderingen van H.NU 
nog lang niet ver genoeg. Maar toch, een 
klein beetje terug naar vroeger, toen zuivere 
wetenschap nog heel gewoon was, zou al een 
hele stap zijn.
Zoals blijkt uit de recent gepresenteerde we-
tenschapsvisie door minister Jet Bussema-
ker (Onderwijs) worden de problemen die in 
de petitie aan de orde worden gesteld deels 
erkend door de politiek. H.NU heeft echter 
gelijk dat aan dat bewustzijn nog maar bar 
weinig concrete maatregelen zijn verbon-
den. Er is wel wat beweging: in de nieuwe 
cao is afgesproken om het aandeel tijdelijke 
contracten terug te brengen tot 22 procent, 
waar nu, afhankelijk van de functiescha-
len, 30 tot 50 procent van de docenten een 
tijdelijke aanstelling heeft. Daarmee is een 
echte wending nog niet in gang gezet. Voor 
wie ervan overtuigd is dat het anders moet, 
is actievoeren dus nog hard nodig, liefst 
met een zo groot mogelijke kritische massa. 
Des te knulliger en kinderachtiger komt 
het voor dat Science in Transition, in veel 
opzichten een soortgelijk initiatief als H.NU, 
niet participeert bij deze petitie, omdat ze 
‘een bredere probleemanalyse’ claimen te 
hebben. Wie de competitie en het haantjes-
gedrag wil stoppen, begint liefst bij zichzelf. 
Tekenen kan overigens nog steeds: op www.
platform-hnu.nl. 

Daan Rutten

‘Naar een andere universiteit’ 
ANALYSE 

Veel vragen over leenstelsel 
op Open Dag voor ouders
Ruim 300 ouders bezochten dinsdag 13 januari de Open Dag voor ouders. Op de studiekeu-
zeavond waarop aspirant-studenten niet welkom zijn, waren vooral veel vragen over het 
nieuwe leenstelsel. Tijdens de avond was er onder andere een voorproefje op het probleem-
gestuurd onderwijs (PGO) in de vorm van een kort rechtencollege. Ook was er veel gelegen-
heid voor vragen over de studiekeuze en de bekostiging van de studie. Veel ouders vroegen 
zich af of studeren nog wel betaalbaar zal blijven. Opvallende aanwezige bij de ouderavond 
was Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. De aanwezigheid van de minister was 
niet van tevoren aangekondigd. Of een van de kinderen van de minister zich volgend jaar ook 
student op de Erasmus Universiteit mag noemen is nog niet bekend. ES (foto: LW)



Bron: Economische Statistische Berichten, 18 december 2014, 

jaargang 99. Foto’s: website EUR

De Economentop-40 van 2014 wordt aangevoerd door 
Daan van Knippenberg, hoogleraar Organizational 
Behavior aan de RSM. Door een nieuwe rekenmethode 
van het tijdschrift Economische Statistische Berich-
ten is de jaarlijkse lijst flink door elkaar geschud.  
En inderdaad, er staat geen enkele vrouw tussen.
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Studystore krimpt in en verhuist

Is integratie een bullshitconcept?
Met 175 verschillende nationaliteiten is integratie in Rotterdam altijd een trending 
topic. Daarom werd woensdag 14 januari een debat over integratie in superdiver-
se steden georganiseerd door Sociologie in het Erasmus University College.

De Studystore op de campus wordt 
kleiner en gaat vanaf de zomer verder 
als servicepoint in het nieuwe Polak-
gebouw. Voor maar liefst 17 van de 21 
vestigingen is er nog slechter nieuws: 
zij sluiten nog dit jaar noodgedwongen 
de deuren. Dat meldt de studieboeken-
winkelketen, die op veel Nederlandse 
onderwijsinstellingen aanwezig is.

De reden voor de sluiting van de boeken-
winkels is de toenemende online-ver-
koop waarin het bedrijf wil investeren. 
Zo’n 85 procent van de omzet behaalt 
Studystore nu al online. “We hebben on-
derzoek gedaan waaruit bleek dat 70 
procent van de studenten liever zijn of 
haar boeken online bestelt”, zegt Hylco 
Wijnants, manager campuswinkels bij 
Studystore. “Bovendien zijn studenten 
prijsbewust, dus je wilt hen ook een goed 
aanbod doen en de vaste kosten die ko-
men kijken bij een fysieke winkel zijn 

gewoon hoog.” Onder de 67 personeelsle-
den worden gedwongen ontslagen niet 
uitgesloten. Naast de winkel op de Rot-
terdamse campus worden ook de vesti-
gingen in Den Haag, Wageningen en op 
de Hogeschool van Amsterdam omge-
bouwd tot servicepoint. In de kleinere 
vestigingen zullen geen algemene boe-
ken meer te koop zijn. Het is bovendien 
de bedoeling dat er via dit punt nauwer 
contact wordt gehouden met de studie-
verenigingen die de boekverkoop via de 
Studystore regelen. EvR (foto: RvdH)

Sinds de gebeurtenissen in Parijs op 7 en 
8 januari wordt er in de hele wereld feller 
dan ooit gediscussieerd over immigratie 
en integratie. Ondanks deze actuele la-
ding was het debat over integratie in su-
perdiverse steden, zoals Rotterdam, 
vooral gericht op integratie in meer alge-
mene zin.
Volgens Willem Schinkel (hoogleraar So-
ciologische Theorie) wordt de term inte-
gratie gebruikt om bepaalde groepen bui-
ten de samenleving te plaatsen, terwijl 
het eigenlijk zou moeten gaan om het te-
gengaan van ongelijkheid. “Integratie is 
eigenlijk een bullshitconcept”, zegt de so-
cioloog. Met deze controversiële uitspraak 
zette hij direct de toon voor felle discus-
sies waarin de zin, onzin en haalbaarheid 
van integratie werden besproken. 
Schinkel – op het spreekgestoelte geflan-
keerd door emeritus hoogleraar migra-
tiestudies Han Entzinger, Germain Fra-
ser (voorzitter van de overkoepelende 
multiculturele studentenorganisatie 
KASEUR) en de Rotterdamse beleidsad-
viseur Ronald Derks – stal de show met 
krachtige statements waarmee hij regel-
matig de lachers op zijn hand kreeg. 
Het Engelstalige debat was in eerste in-
stantie alleen bedoeld voor een groep 
internationale promovendi. Uiteindelijk 

werd echter besloten er een openbare 
bijeenkomst van te maken, waardoor bij-
voorbeeld ook de Rotterdamse fractie-
voorzitters Salima Belhaj (D66) en Nour-
din El Ouali (NIDA) hun zegje konden 
doen. 
Opmerkelijk genoeg waren er amper stu-
denten te bekennen bij het debat, waar-
door het vooral een wetenschappelijk en 
politiek onderonsje werd.
Dat was jammer. Zo vertelde Fraser bij 
zijn openingspraatje trots dat KASEUR 
erin was geslaagd om de zes verschil-
lende islamitische studentenverenigin-
gen samen te smeden tot één overkoepe-
lende vereniging, waarop Schinkel hem 
toebeet: “Waarom moeten die clubs ver-
enigd worden? We accepteren toch ook 
gewoon dat er zes witte studentenvereni-
gingen zijn?”
Han Entzinger benadrukte dat super-di-
verse steden als Rotterdam, waar bijna 
de helft van de inwoners een migranten-
achtergrond heeft, op zoek moeten gaan 
naar een klein aantal gedeelde waarden. 
“Parijs heeft dit vraagstuk weer extra ge-
triggerd. Wanneer worden bepaalde 
kernwaarden overschreden, en hoe los-
sen we dat op?” vroeg hij, overigens zon-
der zelf een overtuigend antwoord te 
kunnen formuleren. MvS
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Universiteiten overwegen 
boycot op Elsevier
De Nederlandse universiteiten overwegen een boycot van Elsevier als de uitge-
ver niet toegeeft op het gebied van open access. NRC meldde dat er een plan 
klaarligt om ’s werelds grootste wetenschappelijke uitgeverij te boycotten.

“Als Elsevier niet méér toegeeft, dan 
starten we voor de zomer de boycot”, zegt 
Gerard Meijer, collegevoorzitter van de 
Radboud Universiteit, in de weten-
schapsbijlage van NRC. Meijer voert na-
mens universiteitenvereniging VSNU de 
onderhandelingen met uitgeverij Else-
vier over de abonnementstarieven. De 
universiteiten en het ministerie van 
OCW willen dat wetenschappelijke pu-
blicaties van Nederlandse onderzoekers 
zo snel mogelijk vrij toegankelijk wor-
den. Universiteiten willen daarom con-
tracten met uitgeverijen zoals Elsevier 
alleen verlengen als die ook stappen wil-
len zetten in de richting van open access.
Onderhandelingen tussen de twee par-
tijen over een zogeheten big deal, een 
meerjarig contract voor toegang tot de 

ruim tweeduizend Elseviertijdschriften, 
liepen in de herfst vast. Breekpunt vol-
gens de universiteiten: Elsevier beweegt 
niet genoeg richting open access. De uit-
geverij en de VSNU zijn het niet eens ge-
worden over hoe artikelen na publicatie 
voor iedereen gratis toegankelijk zijn en 
hoe dat bekostigd moet worden.
Meijer voert de druk op, door de plannen 
voor een boycot uiteen te zetten: “Eerst 
gaan we onze topwetenschappers die in 
adviesraden of redacties van een Else-
viertijdschrift zitten, individueel bena-
deren met het verzoek die functie neer te 
leggen. Daarna vragen we onderzoekers 
te overwegen om te stoppen met reviewen 
voor Elseviertijdschriften, en vervolgens 
vragen we ze ook geen onderzoek meer 
te publiceren in die tijdschriften.” TF

Het klaarstomen van de universiteit voor 
de 21e eeuw, want de ontwikkeling van de 
allereerste Rotterdamse Massive Open On-
line Course (MOOC) is (eindelijk) gaande.

Een watte?
Een MOOC is een wereldwijd vrij toeganke-
lijke cursus, vaak ontwikkeld door universitei-
ten. Iedereen ter wereld kan zich inschrijven 
voor hetzelfde onderwijs, je bent niet afhan-
kelijk van een professor in een collegezaal. 
MOOCs worden gezien als een nieuwe on-
derwijsvorm die in de toekomst veel gebruikt 
gaat worden. De Rotterdamse vakgroep 
Econometrie heeft van het College van Bestuur 
een startsubsidie ontvangen om de eerste 
EUR-MOOC te ontwikkelen, die begin 2016 zal 
verschijnen op het MOOC-platform Coursera. 
Daar kun je nu al duizenden MOOCs bekijken, 
bijvoorbeeld van het prestigieuze Yale Univer-
sity of de Johns Hopkins University. 

En de EUR wil niet achterblijven bij die topuni-
versiteiten?
Precies. Volgens universitair docent Statistics 
and Econometrics Christiaan Heij is het ‘een 
goede kans om je als universiteit internatio-
naal te laten zien’. Daarnaast moet er interesse 
worden gewekt voor Econometrie. “Dat is een 
vakgebied dat in Nederland vrij zichtbaar is, 
maar wereldwijd is dat toch iets anders.” De 
MOOC richt zich echter enkel op mensen die 
een bachelor hebben afgerond in bijvoorbeeld 
de Economie of Bedrijfskunde, omdat Econo-
metrie volgens Heij een vakgebied is dat je 
‘niet zomaar duidelijk maakt aan de leek’. 

Het blijft voorlopig bij slechts één MOOC?
Nee, ook de ESHCC heeft goedkeuring gekre-
gen voor het maken van een MOOC, die gaat 
over Serious Gaming. Dat zijn spellen die een 
educatief doel dienen. Ook deze MOOC moet 
uiterlijk in januari volgend jaar beschikbaar 
zijn.

Wat kost dat?
Beide MOOCs worden voor een deel gefinan-
cierd door de faculteiten en voor een deel van-
uit een pot van 2,5 ton die in 2014 ter beschik-
king is gesteld door het College van Bestuur om 
meer online onderwijsinitiatieven te ontwikke-
len. Daaruit worden ook zes andere initiatieven 
gefinancierd, zoals een project over het ont-
wikkelen van virtuele patiëntencasussen voor 
geneeskundestudenten en een game-app waar-
mee Rechtenstudenten zich op competitieve 
wijze tentamenstof eigen kunnen maken. EvR.

VRAGEN 
OVER...

Blik op groen
Ter gelegenheid van de opening van de Erasmus Sustainability Hub in 
het Sandersgebouw, die duurzame projecten op de campus moet 
bundelen en zichtbaar maken, werden verschillende workshops ge-
organiseerd. Naast een sessie over recycling en duurzaam leider-
schap was er een heuse Green Tour. Een handjevol geïnteresseer-
den werd gewezen op onder meer de zeer zuinige LED-lampen in de 
parkeergarage en het driedubbelglas van het Erasmus Paviljoen. En 
vanaf de hoogste verdieping van het Tinbergen-gebouw werd een 
blik geworpen op het met mos bedekte dak van het Foodcourt en de 
zonnepanelen van het nieuwe Polakgebouw. EvR (foto: RvdH)
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TIM DE MEY 

Charlie en/of Ahmed
Je kan het welhaast voorspellen: als de vrijheid van 
meningsuiting wordt aangevallen, wordt Voltaire 
aangehaald. De moord op Theo van Gogh, de Deense 
cartoonrellen en recent de terroristische 
aanslag(en) in Parijs … telkens weer citeert men ‘ik 
verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het 
te zeggen met mijn leven verdedigen’. 
Een edelmoedige gedachte, onmiskenbaar, elegant 
geformuleerd ook, maar wel apocrief (leer ik van fi-
losoof Berry van den Dikkenberg). In die termen 
heeft Voltaire het nooit verwoord en wat hij ter zake 
wel heeft geschreven, klinkt anders. Wanneer in 
1758 de publicatie van Helvetius’ Over de geest – 
waarmee Voltaire het oneens was – tot boekver-
branding leidde, reageerde de Franse verlichtingsfi-
losoof laconiek: ‘Wat een gedoe om een boek dat 
toch alleen maar wordt gelezen door een handjevol 
filosofen.’ Begin twintigste eeuw werd die respons 
van Voltaire door E.B. Hall ‘opgepimpt’ tot het legen-
darische citaat hierboven. Dat was volgens haar wat 
Voltaire eigenlijk had willen zeggen! (Hoezo? Als 
Voltaire dit had willen zeggen, had hij het wel ge-
zegd.)
Hol is de slogan van de pseudo-Voltaire zeker niet 
gebleven. In Parijs bijvoorbeeld, kreeg hij een con-
crete invulling, een gezicht. Bij de aanslag op de re-
dactie van Charlie Hebdo was agent Ahmed Merabet 
als eerste ter plekke. Hij confronteerde de terroris-
ten, raakte gewond, smeekte in het Frans en het 
Arabisch voor zijn leven, maar werd in koelen bloede 
op straat geëxecuteerd. Als moslim had Ahmed on-
getwijfeld bezwaren tegen de cartoons van Charlie 
Hebdo, maar hij gaf wel zijn leven om de rechten van 
de cartoonisten te verdedigen. In die zin staan zo-
wel ‘Je suis Charlie’ als de zogenaamde tegenhanger 
‘Je suis Ahmed’ voor de rigoureuze verdediging van 
de vrijheid van meningsuiting.
In de onmiddellijke respons op de terreuraanslag(en), 
riepen de meeste gezagsdragers de cartoons uit tot 
de kern of het summum van de vrijheid van me-
ningsuiting – ook zij die eerder voorzichtig beden-
kingen over de wenselijkheid ervan hadden geuit. 
Het is evident dat de cartoons volledig binnen de 
grenzen van de vrijheid van meningsuiting vallen en 
dat we die grenzen rigoureus willen bewaken. Maar 
is de kern, het summum van de vrijheid van me-
ningsuiting niet veeleer de eigen mening te (kunnen) 
uiten op een wijze die ook anderen uitnodigt om, 
zonder enig spoor van verbaal of non-verbaal ge-
weld, hun mening te uiten, en om zo tot de open, 
constructieve dialoog te komen die onze samenle-
ving zo hard nodig heeft?

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

OPINIE

My Charlie
Etienne Augé has been reading Charlie Heb-
do for 25 years. The day after the attacks 
on the French satirical magazine, the Me-
dia and Communication scholar brought a 
pile of old issues to class, to tell his stu-
dents about his views on the magazine. 
For EM, Augé wrote a personal ode to his 
Charlie.

My Charlie was intolerant. Tolerance is perceived as a quality in the 
Netherlands, not so much in France. One of our politicians, Georges 
Clemenceau, famously said once ‘La tolérance ! Il y a des maisons pour 
cela’ (There are special houses for tolerance), playing on the meaning of 
‘Maison de tolérance’ which 
means whorehouse. So, Charlie Hebdo was not tolerant. Charlie would at-
tack anything that claimed to be sacred. Charlie would make fun of reli-
gions and politics without any preference. Charlie would draw horrible 
and funny cartoons tackling the pope, world leaders, prophets, idiots, 
terrorists, you name it. Charlie believed that everything can and should 
be questioned. And week after week, the team would do so. It was often 
very funny. It was always thought-provoking. Every week, when I was a 
student, when I became a man, when I started teaching, when I lived 
abroad, I would read Charlie. It helped me not feeling lonely. It supported 
me. In a world where most mass media are ruled by agenda setting and 
speak about the same mainstream events with monotonous tone, Charlie 
was different.

After publishing the drawings of the Muslim Prophet, Charlie Hebdo was 
called irresponsible by président Chirac. Nothing could have pleased 
Charlie more. The team immediately used the term and put it on every 
cover, ‘Journal irresponsable’. It was the highest honour it could get. 
Charlie was now officially irresponsible. And for journalists defending 
freedom of expression, there was no better compliment than acknowled-
ging there is no limit to it.

Charlie was made by many talented people. What I enjoyed mostly was 
their constant anger. Anger is good. Refusing the world as it is is good. I 
liked that Charlie was not satisfied with the world and did not tolerate vi-
olence against women, obscurantism or any form of racism. In Paris, long 
ago, I met Cavanna, one of the creators of Charlie. I was 23, he was 72. At 
his age, he was even more angry at the world than I was. He still wanted 
the world to change. It was a valuable lesson for me that day. Stay angry. 
And reading Charlie Hebdo every week helped.
On Sunday, January 11, 2014, millions of people demonstrated in France 
and all over the world to support Charlie. Most of them never opened a 
copy of the magazine they wanted to defend. It felt good, although many 
people should not have been in the crowd, especially a few leaders of 
countries where journalists are imprisoned or punished for doing their 
job. Still, it was heart-warming to see so many people supporting my fa-
vourite magazine, but also our French idea of Republic. For me, the most 
beautiful homage to Charlie came from the vet who is taking care of my 
cats in The Hague. I never spoke politics with him. I don’t know where he 
stands. But on his door, he put a sheet of paper saying ‘Je suis Charlie’. I 
felt this man was paying Charlie the most beautiful tribute ever.  
Je serai toujours Charlie,
 
Dr. Etienne F. Augé, senior lecturer at the Erasmus School of History, Culture and 
Communication
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Betalen doet pijn. Vooral voor studenten. En nu studeren alsmaar duurder wordt, snakken we 
naar dat ene toverwoord: korting. Om het nieuwe jaar voor jou goed(koop) te laten beginnen, 
zet EM de beste kortingsacties op een rij.               tekst Eric Oosterom illustraties Unit20

S
ylvia is een 26-jarige travestiet uit de hoofd-
stad. Ze werkt in de escortbranche. Op het 
web adverteert ze met teksten als ‘cupmaat 
AA’, ‘zowel voor escort als privé- of hotelont-
vangst’ en ‘dagelijks chauffeur aanwezig’. Een 

goede band met de consument is voor Sylvia belangrijk. 
Zo brengt ze een eigen nieuwsbrief uit en deelt ze lief 
en leed op Twitter. Ook studenten vergeet Sylvia niet. 
Ze biedt namelijk – jazeker –  studentenkorting aan: op 
vertoon van hun ov-pas of collegekaart betalen studen-
ten nog maar helft van het uurtarief. “Vijftig euro per 
uur”, licht de gezelschapsdame desgevraagd toe. “Maar 
dan wel bij mij thuis hè!” Waarvan akte.
De conclusie van dit verhaal? Studentenkorting is echt 
overal te vinden. Hoewel de student nog altijd het beste 
af is in ‘echte’ studentensteden als Amsterdam, Gronin-
gen en Leiden, doet ook Rotterdam – toch niet het stu-
denten- en kortingswalhalla bij uitstek – het op dit punt 
beter en beter. Goed zoeken blijft echter een must. 
Maar dan vind je uiteindelijk wel  de absolute juweel-
tjes; gratis en voor niks

De kortingskaart
In de standaarduitrusting van iedere student zit na-
tuurlijk de collegekaart. Vergelijk hem met de hamer 
van een timmerman: je kan gewoon niet zonder. Hoe 
bewijs je anders dat je een student bent? Kassamede-
werkers zien jouw inschrijving aan de universiteit of 
hogeschool graag zwart op wit. Toch vergeten? Vaak 
volstaat je ov-pas ook.
Er zijn meer pasjes die niet in je portemonnee mogen 
ontbreken. Denk aan de Albert Heijn Bonuskaart, maar 
vergeet vooral de andere speciale kortingspassen niet. 
Deze passen geven op bepaalde producten vaak een 
korting van vele tientallen procenten. En ook niet ver-
keerd: meer dan eens kun je er gratis spullen mee sco-
ren.

De moeder der kortingspassen is de Rotterdampas. De-
ze door de gemeente gesubsidieerde pas laat je met kor-
ting (culturele) uitstapjes in en rond Rotterdam doen. 
De kaart is voor iedereen te koop. Het is dus niet per se 
een studentenpas. Wel kunnen studenten die in Rotter-
dam wonen en elders studeren óf studenten die in Rot-
terdam studeren en elders wonen de pas voor 12,50 euro 
in plaats van de gebruikelijke 60 euro aanschaffen.
En dat is een koopje! Zo kun je met de pas één keer gra-
tis naar Pathé, Cinerama én LantarenVenster. Even 
voor de duidelijkheid: na je tweede bioscoopbezoek heb 
je de pas dus alweer terugverdiend. Verder laat de pas 
je gratis lasergamen, de Euromast op gaan en met de 
Spido meevaren. Cultureel ingesteld? Praktisch alle 
musea in de stad zijn met de pas gratis te bezoeken. 
Hongerig? Talloze restaurants bieden op vertoon van 
de pas korting aan. Tot slot is het goed om te weten dat 
de Rotterdampas soms ook buiten Rotterdam geldig is. 
Zo kun je er bijvoorbeeld gratis mee naar Duinrell.
Een tweede aanrader is de Knaek-pas, ook wel bekend 
als ‘dé studentenkortingspas’. Die slogan lijkt niet eens 
zo verkeerd gekozen, getuige de volgende bloemlezing 
van de beste Knaek-acties in Rotterdam: tweede pizza 
gratis bij New York Pizza (Mariniersweg), tweede Big 
Mac, McChicken, Quarter Pounder of Filet-O-Fish gra-
tis bij de filialen van McDonald’s in het centrum, twee-
de biertje gratis bij café Beurs (Kruiskade), gratis 
paintball bij de Paintball Manege (Bergse Linker Rotte-
kade) en de tweede pitcher voor nop bij Grand Café de 
Dijk (Oostzeedijk).
Noemenswaardig is ook de Studentenpas, een initiatief 
van het online platform Studenten.net. De producten en 
diensten waarop bespaard kan worden, lopen uiteen 
van elektrisch ontharen tot tablethoezen. Met prijsre-
ducties van rond de 10 procent zal de echte koopjesja-
ger van de Studentenpas weinig onder de indruk zijn, 
ware het niet dat de pas op veel plekken geldig is.
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Tot slot is er een pas die je waarschijnlijk al lang in je 
portemonnee hebt zitten: de sportpas. Wist je bijvoor-
beeld dat je tal van kortingen kunt afdwingen met je 
sportkaart van Erasmus Sport? Waarschijnlijk niet, 
maar het kan wel degelijk. Denk onder meer aan 15 pro-
cent korting op print- en drukwerk bij Iva Groep, 15 
procent korting bij  Mexicaans restaurant Popocatepetl 
en 25 procent korting op drankjes bij het Breakaway 
café. Overigens loopt momenteel een actie dat je in 
plaats van 145 euro, nu voor 109 euro kan sporten tot en 
met augustus 2015 (inclusief fitness). Overigens biedt 
ook Fit4Free acties aan. Bovendien is het vaak zo dat je 
studentensportvereniging kortingen voor jou heeft be-
dongen. Houd dit in de gaten.
Als je één van bovenstaande kortingspassen gebruikt, 
is het belangrijk dat je óók je collegekaart bij je hebt. 
Het kan namelijk gebeuren dat er bij de kassa alsnog 
om gevraagd wordt. Ook komt het nog wel eens voor dat 
je kortingspas simpelweg niet geaccepteerd wordt. 
Dring in die gevallen aan: ondernemers zitten vast aan 
een contract en zijn verplicht in ieder geval een jaar 
lang korting aan te bieden. Alsnog met lege handen? 
Laat het aan de organisatie achter de pas weten.

Goedkoop eten
We kennen het allemaal: geen zin om te koken, maar 
ondertussen ben je pizzamoe én blut. Oplossing: de 
daghap van restaurants. De daghap, ook wel bekend als 
dagschotel, dagmenu of studentenhap, is dé kans om 
met een krappe beurs toch uit eten te gaan. Voor weinig 
geld, meestal minder dan een tientje, eet je dan ‘wat de 
pot schaft’. Prima maaltijden, maar waar vind je ze?
Verstopt blijken ze allerminst. Een daghap vind je on-
der meer bij Dudok, De Zwarte Zwaan, Popo, Rotown, 
De Fabriek, Stalles, De Kleine Ondeugd, Stobbe, Aan de 
Boezem, De Dansende Dolfijn en de Ballentent. Goed-
koop is ook de Satébar en natuurlijk het Erasmus Pavil-
joen. Grote trek? Aan te bevelen zijn dan de vele restau-
rantjes rondom het Schouwburgplein waar vaak voor 
iets meer dan tien euro onbeperkt spareribs naar bin-
nen gewerkt kunnen worden.
Mocht de schaarste in je portemonnee écht zorgwek-
kende vormen aannemen, dan zijn de goedkope Italia-
nen bij Blaak een uitkomst. Voor een paar euro eet je 
daar prima pasta, of enigszins bedroevende pizza’s. Of 
wat te denken van de 2,50 euro kostende warme maal-
tijden die je bij de Hema kunt scoren? Om teleurstellin-
gen te voorkomen, is vroeg aanschuiven daar aanbevo-
len.
Maar het kan allemaal nóg goedkoper. Wat te denken 

van goulash, groente en wat rijst voor de spotprijs van 
één euro? Deze en andere maaltijden zijn te vinden bij 
de Pauluskerk aan de Mauritsweg 20. De kerk heeft 
aangegeven iedereen binnen te laten. Oók studenten 
mogen dus aanschuiven.

Uitjes
Oké, de maag is gevuld, maar de avond is nog jong. Tijd 
voor een uitje. Een filmpje pakken bijvoorbeeld. Dat 
hoeft niet veel te kosten: alle Rotterdamse bioscopen 
bieden studentenkorting aan, inclusief Pathé. Zin in wat 
extra cultuur? De Rotterdamse Schouwburg zet op haar 
website voorstellingen op een rijtje die leuk zijn voor 
studenten en laat je als student voor een tientje al bin-
nen. Het Luxor Theater biedt een last minute studenten-
korting aan van 50 procent en De Doelen hanteert een 
studententarief van 9 euro.
Het mag geen geheim genoemd worden dat de donder-
dagavond voor studenten heilig is. Dat is immers dé 
avond waarop uitgaansgelegenheden stunten met spe-
ciale acties voor studenten. Vooral de Rotterdamse stu-
dent doet er goed aan de avondjes uit op de donderdag 
te plannen. Kortingsacties zijn namelijk schaars en 
happy hours zijn in de Rotterdamse binnenstad sinds 
2012 verboden. De studentenacties vindt je onder meer 
bij café Beurs, De Vrienden Live, BED (waar op dinsda-
gen trouwens ook prima terecht kunt tijdens de ESN In-
ternational Parties) en Blender (op woensdag). Veel 
dorst? Bij Sorbonne kun je voor 10 euro tot 2 uur ’s 
nachts onbeperkt aan het bier en fris. 
Poolen doe je met 25 procent korting bij Poolcafé Delfs-
haven of voor anderhalve euro minder bij Blaak Pool-
centrum. Lasergamen kan met drie euro aftrek bij La-
sergame Rotterdam. Paintballfans hebben geluk: zowel 
bij Paintball Rotterdam, Indoor Paintball Rotterdam en 
Paintball in Rotterdam worden studenten gematst.
Geen zin in actie, maar toch even de deur uit ter ont-
spanning? Neem dan met korting plaats onder de zon-
nebanken van Sunday’s of Ritmo Sun. Gemasseerd wor-
den kan voor weinig geld bij Mi Deseo Massage Rotter-
dam.

Goed om te weten
Leuk al die uitjes, maar wat valt er in het dagelijks stu-
dentenleven ook nog wat te ritselen? Absoluut! Bij rij-
scholen bijvoorbeeld. Zo krijg je als student korting op 
je rijlessen bij onder anderen Rij je blij, Actief, Flex-Li-
ne, De Rijscholen Concurrent en Neutraal. Interessant 
zijn ook de rijscholen die een gratis eerste proefles aan-
bieden. Voorbeelden zijn de ANWB, LesGo en Nxxt. 
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100EURO
NAAR DE
BIOS GRATISSAMSUNGTABLET



2 1 x €100,- tegoed bij 
vliegtickets.nl
aangeboden door Erasmus Sport
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Let wel op: lang niet altijd zijn deze proeflessen vrij-
blijvend.
Nog zoiets waar bijna iedereen mee in aanraking 
komt: de kapper. Hier loont het echt om goed om je 
heen te kijken, aangezien veel kappers vaak een 
flinke studentenkorting aanbieden. Ook een aanra-
der: de Kappersakademie. Geknipt worden kan daar 
– enigszins op eigen risico – voor een prikkie.
Waar je als student veel in aanraking mee komt én 
goed op kunt besparen, is technologie. Natuurlijk, 
een computerprogramma downloaden via een tor-
rent kost niks, maar wie liever legaal opereert, is 
goed af bij Surfspot.nl. Deze webwinkel laat je inlog-
gen met je EUR-account en geeft vervolgens enorme 
kortingen. Ook een goede tip: CampusShop.nl. Mac-
Books vind je daar met een paar tientjes korting bo-
ven op de standaard Apple-studentenkorting. Cam-
pusshop biedt daarnaast ook supervoordelige Win-
dows-notebooks aan welke allemaal standaard zijn 
voorzien van de gratis Zorgeloos Leren Service.
Tot slot is het goed om kortingen in de gaten te hou-
den die niet uitsluitend voor Rotterdammers aan-
trekkelijk zijn. Denk aan de studentenrekening van 
banken of korting bij zorgverzekeraars. Het loont 
om voor jou vanzelfsprekende diensten of producten 
eens goed onder de loep te nemen.
Conclusie? Rotterdam barst van de zachte prijsjes 
en mooie kortingen. Meer dan genoeg om jou in de-
ze tijden van economische tegenwind op de been te 
houden. Een financieel gezond 2015 gewenst! 

1 3 x een volledig diner,  
inclusief drankjes, voor 
6 personen bij Mexicaans 
restaurant Popocatepetl, 
aangeboden door Erasmus Sport

3 5 x een uur rijles bij 
Flex-Line

4 1 x een etentje voor 
1 persoon bij de Ballentent

> Prijs! Prijs! Prijs!
Om alvast in de stemming te komen geeft em vele prijzen weg. 
Mail ons welke prijs jij wilt hebben en leg op een zo leuk moge-
lijk manier uit waarom je juist die prijs wilt.   
Stuur je mail vóór 12 februari naar erasmusmagazine@em.eur.nl 
met als onderwerp ‘ik wil prijs (prijsnummer invullen), omdat...’
Je begrijpt: de origineelste inzendingen ontvangen de prijs!

DIT ZIJN DE
PRIJZEN!



5 3 x een Erasmus 
Sport sportkaart, 
inclusief fitness
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6 2 x een driegangendiner voor 
1 persoon bij café Beurs, ge-
volgd door een gratis film bij 
bioscoop Pathé

7 10 x een Knaek-pas

8 10 x een Studenten-
kortingskaart

9 1 x een biologisch en 
vers gemaakt diner 
voor 2 personen bij het 
Erasmus Paviljoen

12 1 x een Today’s Spe-
cial voor 2 perso-
nen bij Blender

10 1 x bij groepsgewijs paint-
ballen bij Paintball Rot-
terdam, elfde en twaalf-
de persoon gratis

13 1 x een Samsung Galaxy 
Tab4 7.0, 8GB
beschikbaar gesteld 
door CampusShop

11 3 x 2 vrijkaartjes 
voor bioscoop 
Cinerama
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Stap 2: Bereid je voor
Het is misschien saai, maar broodnodig. Als je 
een recruiter wilt charmeren, zorg dan dat je 
goed geïnformeerd bent. Of, om het in recrui-
tertaal te zeggen: wees proactief. Alleen dan 
kun je oprecht geïnteresseerd of kritisch zijn in 
een gesprek. Even de website scannen van het 
bedrijf van je dromen is niet genoeg. Probeer al-
vast uit te vinden welke traineeships of starters-
functies het bedrijf biedt, wat de bedrijfscultuur 
is (formeel/informeel, commercieel/ambtelijk) 
en wat de missie van de onderneming is. Wees 
ook op de hoogte van de actuele ontwikkelingen 
in de branche. Lees bijvoorbeeld vakliteratuur, 
abonneer je op nieuwsbrieven en probeer via 
via iemand uit de branche te spreken die je kan 
bijpraten. Heb je meteen een ingangetje. 
Wil je je bijvoorbeeld in de kijker spelen bij een 
supermarkt, dan kun je vooraf naar een van de 
winkels gaan en verbeterpunten bedenken die 
bijdragen aan de groei van de supermarkt. Of 
ga je liever aan de slag bij de Belastingdienst, 
realiseer je dan dat daar samenwerken hoog in 
het vaandel staat. Noem dus projecten waarin 
jij succesvol hebt samengewerkt en je hebt de 
aandacht. 
En last but not least: kom op tijd. Te laat komen 
is echt not done; je staat meteen op tien punten 
achterstand. En recruiters hebben een goed 
geheugen.

Stap 1: Ga er bewust heen
Een ontmoeting met een recruiter van een 
bedrijf kan de start zijn van je carrière. Ga dus 
bewust naar een activiteit of borrel, en niet om-
dat je er toevallig langskomt na college of een 
tentamen. Wanneer je chagrijnig bent of er al 
een zware dag op hebt zitten, vraag je dan af of 
je wel goed uit de verf komt. Lafjes een borrel 
bijwonen om visitekaartjes te verzamelen, daar 
heeft niemand wat aan. Zo’n borrel is niet voor 
de gezelligheid, maar om je toekomst te sme-
den. Doe dus nette kleding aan – een compleet 
pak hoeft niet per se – en bepaal van tevoren 
met wie je wilt praten en wat je wilt weten. 

Zo charmeer je de recruiter
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Stap 3: Ken je marktwaarde
Goed, je hebt dagen zitten surfen en lezen over 
je droombedrijf en het vakgebied. Bravo, dan 
ben je op de helft van een gedegen voorberei-
ding. De andere helft is minstens zo belang-
rijk: weet wat je waard bent en waarom een 
bedrijf juist jou zou moeten leren kennen. Hoe 
scherper je weet wat je competenties en doelen 
zijn, hoe beter je kunt netwerken. Probeer alle 
relevante vaardigheden uit je studie, bijbaan-
tjes en nevenactiviteiten te vertalen naar hoe 
je een bedrijf van dienst kan zijn. Als je dat 
moeilijk vindt, of je wilt – zoals veel studenten 
– nog niet kiezen, dan kun je dit ook vragen 
aan recruiters en recruitment consultants. 
Geef aan waar je goed in bent, of wat je leuk 
vindt, en een recruiter denkt graag met je mee, 
zie stap 4.
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Op 28 januari gaan de jaarlijkse Erasmus Recruitment Days (ERD) weer van start. 
Bedrijven en studenten besnuffelen elkaar tijdens workshops, gesprekken of de 
dagelijkse borrel om uit te vinden: hebben wij een match? Bereid je voor op de ERD 
in vijf stappen en word dat ‘potentieeltje’.        tekst Lindemarie Jongste illustraties Bas van der Schot

Zo charmeer je de recruiter
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Stap 4: Maak je vraag persoonlijk
Onthoud dit: stel inhoudelijke vragen die 
toegespitst zijn op jouw situatie en je krijgt dito 
antwoorden. Vraag bijvoorbeeld of jouw oplei-
ding aansluit bij een bepaald traineeship. Als 
dat niet zo is, bedenk dan wat je zou kunnen 
doen om wél de goede bagage te verzamelen. 
En als je je nog oriënteert, informeer dan hoe 
een werkdag eruitziet. Recruiters zijn dol op 
deze vraag, want ze kunnen dan inhoudelijk 
vertellen over de werkzaamheden. Je kunt ook 
teruggrijpen op de workshop of bedrijfspresen-
tatie die je hebt bijgewoond. Noem dingen die 
je raakten, en je vangt meteen de aandacht van 
de recruiter. Die weet daardoor bovendien dat 
je hebt opgelet en geïnteresseerd bent in het 
bedrijf, en ook daar scoor je punten mee. 

Stap 5: Presentatie is alles
De laatste stap is de allerbelangrijkste, die al 
het voorgaande kan verpesten: wees authentiek 
en vertel je eigen verhaal. Concreet betekent 
dit niet dat je een popie jopie met vlotte babbel 
moet zijn als je liever de kat uit de boom kijkt 
of andersom. Verschillende functies vragen om 
verschillende types. Recruiters hechten juist 
waarde aan een doordacht verhaal over wat je 
kunt en wilt. Dat moet pakkend en gemotiveerd 
zijn, wees niet te bescheiden! Let er wel op dat 
dit verhaal klopt met je complete presentatie, 
zowel op papier, als face-to-face. Je uitstraling 
(kleding, non-verbale communicatie), eerste 
indruk, motivatie, ervaring, ambities, karakter, 
cv en bijvoorbeeld LinkedIn-profiel; alles moet 
kloppen en een consequent beeld geven van 
jou. Als je bijvoorbeeld op je cv aangeeft dat je 
perfectionistisch bent, en je komt vervolgens 
te laat bij een sollicitatiegesprek, spreekt dat 
elkaar tegen en ben je gezien. Probeer ook niet 
perfect over te komen, want dat is niemand. En 
recruiters weten dit. Ken dus je zwakke plek-
ken, noem ze eerlijk en sta open voor kritiek.
Kortom, onderschat je presentatie niet, want 
een goede (eerste) indruk kan je maken of 
breken. Dat sluit weer aan bij stap 1: sla de bij-
eenkomst over als je je niet goed kunt presen-
teren doordat je de verkeerde kleding draagt 
of je verhaal niet hebt voorbereid. Voor je het 
weet maak je een foutje en ben je afgeschreven. 
Het overkwam een studente. Ze ontmoette een 
recruiter op een banenmarkt, maar raakte 
achteraf pas enthousiast over het bedrijf en 
solliciteerde. Toch werd ze afgewezen, omdat 
ze tijdens de eerste ontmoeting te nonchalant 
was overgekomen.

Tot zover hoe je je moet gedragen. 
Dit kun je beter laten: 
• Te laat komen
• Geen of weinig vragen stellen 
• Teveel alcohol drinken
• Op je telefoon kijken tijdens het gesprek 
• Te lang aan een recruiter blijven plakken
• Liegen/je beter voordoen
• Te lang over jezelf praten
• Roddelen/praten over anderen   
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’Ik heb heel gulle ouders’
Wie: Constantijn Lurvink (20)
Wat: tweedejaarsstudent Economie & 
Bedrijfseconomie 
Woont: op kamers in Rotterdam 

Inkomsten
BIJBAANTJES: tussen de € 500,- en € 600,- 
STUDIEFINANCIERING: € 280,- 
HUURTOESLAG: € 52,- 

Uitgaven
ETEN: € 350,- 
UITGAAN: € 300,- 
TELEFOONREKENING: € 50,- 
KLEDING: € 50 
HOCKEY: € 160,- voor het hele jaar 

Sparen 
Elke maand zet ik € 50,- euro opzij om ‘s zomers op 
vakantie te gaan met vrienden. Meestal moet ik 
daarnaast nog wel wat bijleggen. Geld dat ik aan 
het eind van de maand overhoud maak ik niet over 
naar mijn spaarrekening, dat laat ik gewoon staan 
voor de maand erna. 

Flexbaantjes 
Ik draai twee keer per maand als dj in een disco-
theek, doe één keer per week promotiewerk en 
werk daarnaast ook als studentchauffeur. Die 
diensten zijn heel verschillend. Soms één keer per 
week, soms drie keer. Doordat ik verschillende flexi-
bele baantjes heb, kan ik eenvoudig meer werken 
als ik meer geld nodig heb. Van een vast aantal uren 
per week werken zou ik gek worden. Op deze ma-
nier kan ik ook gemakkelijk even wat minder werken 
als ik me moet focussen op tentamens. 

Ouders
Sinds anderhalf jaar woon ik op kamers in Rotter-
dam. Mijn ouders stelden meteen voor om mijn huur 
te betalen. Anders zou ik veel meer moeten werken 
en dat is voor mijn studie niet zo chill. Ik heb heel 
gulle ouders. Ze betalen ook mijn zorgverzekering 
en mijn gehele opleiding. Misschien dat ik zelf een 
deel moet gaan betalen als ik hierna een master ga 
volgen; daar hebben we het nog niet over gehad. 

Uitgaan 
Ik ga zo’n drie à vier keer per week stappen, meest-
al naar de kroeg of een discotheek. En ik ga vaak 
naar festivals, dus dan betaal je vrij veel voor de 
entree en de drank. 

Tevreden
Over mijn financiën ben ik wel tevreden. En als het 
aan het eind van de maand een keertje toch niet 
goedkomt, ga ik weer wat meer werken. Dat doe ik 
liever dan dat ik een schuld opbouw. BK (foto: RvdH)
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Het samenwerkingsverband tussen 
de Universiteit Leiden, TU Delft en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam moet 
naast samenwerking op het gebied 
van onderzoek, zorgen voor nieuwe 
onderwijsinitiatieven. En dat is lastig.            
tekst Saskia Bonger (Delta) en Erik van Rein (EM) 

fotografie Sam Rentmeester

           Samenwerking universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam in het onderwijs

   Veel hobbels en weinig haast

Universiteitsblad Delta van 
de TU Delft en Erasmus 
Magazine maken een serie 
over LDE (Leiden, Delft, 
Erasmus), de samenwerk-
ing tussen de universite-
iten van Leiden, Delft en 
Rotterdam. Dit is deel 2.  

O
ok studenten moeten snel kunnen 
profiteren van het samenwerkings-
verband tussen de Universiteit 
Leiden, de TU Delft en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (LDE). Ze 

zullen op korte termijn ‘beter en aantrekkelij-
ker onderwijs over de gehele linie’ krijgen dat 
‘wordt nagestreefd door afstemming en 
samenwerking’, zo staat het geformuleerd in 
het document ‘Meer Waarde’. Daarin deed de 
stuurgroep van de LDE-universiteiten, bestaan-
de uit de drie colleges van besturen, in 2012 de 
plannen voor een strategische alliantie uit de 
doeken.
Niet alleen de acht opgerichte onderzoekscen-
tra worden aangespoord om nieuwe onderwijsi-
nitiatieven te ontplooien; alle plannen zijn 
welkom. Een nauwere samenwerking tussen de 
honderden onderzoekers en docenten van 
allerlei pluimage moet leiden tot vernieuwen-
de, maatschappelijk relevante vakken, 
minoren, bachelor- en masterstudies.
Twee jaar na het uitspreken van die ambitie is 
er een aantal nieuwe initiatieven. Gebrek aan 

tijd, administratieve rompslomp en financiële 
verschillen maken coöperatie op onderwijsge-
bied echter moeilijk.
Samenwerking op onderwijsgebied tussen de 
universiteiten is niet nieuw. Zo hebben de 
Erasmus Universiteit (EUR) en de TU Delft 
bijvoorbeeld al jaren een gezamenlijke 
bachelor Nanobiologie en de Universiteit 
Leiden en de TU Delft zochten elkaar al op voor 
de studies Life science and technology en 
Molecular science and technology.
Onderwijsinitiatieven waren er echter nog niet, 
maar daar komt langzamerhand verandering 
in. Zo startte dit collegejaar de allereerste 
LDE-bachelor Klinische technologie. Die 
nieuwe bachelorstudie loopt goed en is 
opgericht vanuit Medical Delta, een samenwer-
kingsverband dat al langer bestond tussen de 
drie universiteiten. De acht opgerichte centra 
maken echter niet zo snel vorderingen. Gebrek 
aan tijd is een veelgehoord argument. Het 
opzetten van nieuw onderzoek, soms door 
mensen die elkaars wetenschappelijke tak 
nauwelijks kennen, kost al veel moeite.



Gebeurt er dan niets? Dat nu ook weer niet. Zo 
werken het Centre for Frugal Innovation in 
Africa en het Centre for Global Heritage aan de 
ontwikkeling van MOOCs (Massive Open 
Online Courses) en wordt er binnen het Centre 
for Sustainability gekeken naar een uitbreiding 
van de al bestaande Leiden-Delft master 
Industrial ecology. Maar het is vaak te veel 
gevraagd om naast multidisciplinair onderzoek 
ook onderwijsinitiatieven te ontplooien.

Hobbels
Het meest vergevorderde LDE-samenwerkings-
verband dat is ontstaan na het ondertekenen 
van de strategische alliantie, moet dan ook 
worden gezocht buiten de centers. In de zomer 
van 2013 werd begonnen met het opzetten van 
een LDE-minor Responsible innovation, die 
uiteindelijk aan het begin van dit collegejaar 
kon starten. Betrokken docenten zijn enthousi-
ast over de inhoud van het programma, vooral 
omdat die veel toevoegt voor de studenten. Een 
filosofiestudent uit Leiden werkt tijdens de 
minor bijvoorbeeld in een projectgroep samen 
met een technisch geschoolde student uit Delft 
en een Rotterdamse student Health science. 
Allen verbreden zo hun blik op duurzame 
innovaties, of zoals een docent zegt: alleen met 
verschillende invalshoeken kun je tot volwaar-
dige oplossingen komen.
Toch zijn er veel administratieve hobbels die 
het opzetten van nieuwe minoren belemmeren. 
Zo moesten de plannen voor de minor apart 
worden goedgekeurd door de LDE-universitei-
ten, waardoor er drie verschillende varianten 
werden geschreven voor dezelfde minor. Een 
andere hobbel is Blackboard. Alle LDE-univer-
siteiten betalen dat systeem voor de communi-
catie tussen studenten en docenten. Dat lijkt 
ideaal voor gezamenlijke initiatieven, maar het 
bleek niet mogelijk om die drie varianten van 
Blackboard te koppelen. De minor maakt nu 
gebruik van Course Sites, de gratis versie van 
Blackboard, waarmee dat wel kan. Dat systeem 
heeft wel weer minder opties dan de betaalde 
versie. Een derde probleem betreft de cijferre-
gistraties van de verschillende universiteiten, 
die niet over en weer toegankelijk zijn voor 
docenten. En ook de inschrijfperiode en -regels 
voor minoren verschillen per universiteit.
Grootste gevolg van die hobbels: docenten 
besteden meer tijd aan het wegwerken van de 
problemen dan aan het vormgeven van het 
onderwijs. Betrokken docenten bij de LDE-mi-
nor geven aan dat ze het programma zelfs niet 

door wilden laten gaan. De administratieve 
problemen, waarvan een aantal nog niet waren 
opgelost, hadden voor zoveel vertraging 
gezorgd dat de aankondiging van de minor 
nogal laat was. Hierdoor viel het aantal 
aanmeldingen tegen. De stuurgroep wilde 
echter dat het programma voor de twaalf 
geïnteresseerde studenten toch werd doorge-
zet.

Financiële vergoeding
Naast de praktische hobbels is er nog een 
probleem. Een minor bestaat in Rotterdam uit 
15 ECTS, terwijl Delft en Leiden vaak 30 
studiepunten rekenen voor een minor. Rotter-
damse studenten stromen nu halverwege de 
minor Responsible innovation uit. Niet alleen 
voor studenten heeft die splitsing gevolgen: de 
financiering van docenten is afhankelijk van 
het aantal studenten en studiepunten van de 
minor. Nadat de Rotterdamse studenten zijn 
vertrokken, blijven de EUR-docenten nog wel 
onderwijs geven aan de Leidse en Delftse 
studenten die de volledige minor volgen. Hier 
staat in principe geen vergoeding tegenover, 
tenzij de faculteiten geld bijleggen, wat nu 
gebeurt.

Toekomst
Aan een oplossing voor de administratieve 
problemen wordt gewerkt, ook met het oog op 
de toekomst. De stuurgroep wil vanaf het 
volgende collegejaar alle minoren van de drie 
universiteiten openstellen voor LDE-studenten. 
Studenten uit Leiden, Delft en Rotterdam 
krijgen dan een gelijke behandeling in het 
aanmeldingstraject voor een minor aan een 
van de instellingen. Een projectgroep bestaan-
de uit studentenondersteuners en beleidsme-
dewerkers van de drie universiteiten is deze 
winter aangesteld om de administratieve 
problemen weg te nemen zodat deze openstel-
ling goed verloopt.
Tot die tijd kijken velen de kat uit de boom. Zo 
denkt het Centre for European Research for 
Economic and Financial Governance na over 
de ontwikkeling van een minor op het kruis-
punt van Europese integratie en diplomatie, 
maar worden de plannen hiervoor op de lange 
baan geschoven. En bij de minor Responsible 
innovation is het vooral improviseren, zoals 
een docent aangeeft: alles wat normaal via de 
bekende systemen verloopt, wordt nu opnieuw 
uitgedacht op de achterkant van een sigaren-
doosje. 
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‘Een filosofiestudent uit Leiden werkt 
tijdens de minor bijvoorbeeld samen met een 
technisch geschoolde student uit Delft en een 
Rotterdamse student Health science’



Op zijn studentenkamer in Delft heeft 
hij een briefje opgehangen, met daar-
op de tijden dat hij zijn wekker moet 
zetten als hij college heeft in Delft, 
Leiden of Rotterdam. Student Klinische 
technologie Joep Eijkenduijn hoopt zo 
te voorkomen ooit te laat in de trein te 
zitten. Want net als het overgrote deel 
van zijn medestudenten wil hij niets 
missen van de bergen lesstof, die hij in 
blokken van vierenhalve week voor zijn 
kiezen krijgt. 
Eijkenduijn is secretaris van de 
nieuwe studievereniging voor Klinische 
technologiestudenten Variscopic. In 
een zaaltje in het Leids Universitair 
Medisch Centrum vertellen hij en de 
andere vier bestuursleden tussen de 
werkcolleges door hoe de studie hen 
bevalt.
Drie dagen in de week in Delft, één in 
Rotterdam en één in Leiden. Gemid-
deld. Zo ziet het leven eruit van deze 
eerste lichting studenten Klinische 
technologie. De meesten van hen 
wonen in Delft en zijn er lid van een 
vereniging. Ze zijn echte nerds, vertelt 
commissaris extern Lina Wang, met 
guilty pleasures als Star Wars. Maar 
ze zijn wel sociaal. Ze priegelen graag 
met sommetjes, zien het voor genees-
kunde kenmerkende volstampen met 
kennis als noodzakelijk kwaad, leven 
op in de snijzaal en bij patiëntdemon-
straties en zijn blij met vakken over 
psychologie.
Ze treinen samen naar de universitaire 
medische centra in Leiden en Rotter-
dam, de colleges zitten vol, en vooral 
voor Delftse begrippen niet onbelang-
rijk: zestig procent is vrouw.
Over de inhoud van de studie en de in-
gewikkelde organisatie daarachter zijn 
de studenten enthousiast. Oké, het 
derde blok over thermodynamica en 
de spijsvertering verliep wat rommelig. 
Iedere gastdocent kwam weer met 
hetzelfde praktijkvoorbeeld, endo-
scopie, op de proppen. Het probleem 
bleek vooral dat alleen al een notoir 

struikelvak als thermodynamica veel 
is in vierenhalve week. En dan kwam 
de gehele spijsvertering daar nog eens 
bij. Maar met flink doorstuderen is het 
alle bestuursleden gelukt de tenta-
mens te halen.
Ook met de onlinecolleges waren er 
kinderziektes. De Rotterdamse en 
Leidse docenten konden hun opnames 
niet in het Delftse systeem Colle-
gerama zetten, waardoor de studen-
ten lang naar de filmpjes moesten 
zoeken. Maar inmiddels wordt gewerkt 
aan een oplossing. Zoals er steeds 
snelle actie is als er zich problemen 
voordoen.
Ja, commissaris Intern en Onderwijs 
Naomi Hulst stond een keer in Rotter-
dam terwijl het college in Leiden was. 
Haar eigen schuld, erkent ze meteen. 
Het Delftse Blackboard dat de stu-
denten gebruiken, geeft haar genoeg 
houvast. “En anders is er altijd wel een 
medestudent die de weg weet. Je bent 
nooit alleen.”
Bovendien hebben de studenten 
Klinische technologie in Leiden een 
ouderejaarsstudent geneeskunde en 
in Delft een ouderejaars werktuig-
bouwkunde die als vraagbaak dienen. 
Andere studenten zijn sowieso ge-
makkelijk te benaderen, vinden ze. Ze 
borrelen geregeld ergens mee. “We zijn 
meer allemansvriendjes dan buiten-
beentjes”, vindt Wang.
Zij en haar bestuursgenoten zijn blij 
dat ze de gok hebben genomen toen 
ze kozen voor deze nieuwe opleiding 
aan drie universiteiten tegelijk. Ze 
zien zichzelf later wel deel uitmaken 
van een medisch behandelteam. “Een 
soort orthodontisten, maar dan met 
andere lichaamsdelen”, zegt Wang 
altijd. En het geeft ze vertrouwen dat 
hun docenten zoveel geloof uitstralen 
in dit nieuwe beroep. Niet voor niets 
hielden sommigen van hen de studen-
ten voor: ‘Als deze studie in onze tijd 
had bestaan, hadden we hem zeker 
gedaan’. 
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Docenten besteden meer 
tijd aan het wegwerken van 
de problemen dan aan het 
vormgeven van het onderwijs

Studeren in drie steden
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V
olgens Markus Klimek is de mens 
‘net een kalkoen in de stal’. “Wan-
neer de boer binnenkomt, zijn er 
twee opties: de kalkoen wordt lek-
ker gevoerd, óf geslacht. Op de eer-

ste dag krijgt de kalkoen lekker voer, evenals 
de tweede en de derde dag. Zelfs op dag 99 
krijgt het kalkoentje nog een lekker maaltje. 
Niets aan ‘t handje, denkt-ie dan. Maar ha, de 
volgende dag is het Thanksgiving!” 
Om maar te zeggen: “Wij mensen zijn er zo 
aan gewend dat alles goed gaat, dat we verge-
ten in te zien dat er altijd gevaar aanwezig is. 
Het leven is gevaarlijk, en daar moeten we ook 
niet moeilijk over doen. De kunst is hoe daar-
mee om te gaan. Ik ga er hier niet voor pleiten 
om élk risico te vermijden. Als chirurg of 
anesthesist krijg je dagelijks te maken met si-
tuaties waarin je niet rustig de voors en tegens 
kunt afwegen. Soms moet je een beslissing 
doorzetten om iemand te redden, met de mo-
gelijkheid dat die beslissing achteraf fout 
blijkt te zijn geweest.” 
Gaat er dan iets mis, dan hebben we het nog 
lang niet altijd over een fout, benadrukt 
Klimek: “Harstikke fout natuurlijk is als bij-
voorbeeld een chirurg tijdens een transplan-
tatie even ‘hé schatje’ zou roepen tegen de 
operatiezuster, om haar vervolgens de donor-
nier toe te werpen. Die ze vervolgens van 
schrik pardoes laat vallen. Dan is dat die arts 
bijzonder kwalijk te nemen. Maar onopzette-
lijk en onvermijdelijk gaat er nu eenmaal heel 
veel mis, hoe goed we het in de meeste geval-
len ook doen. Er kunnen complicaties optre-
den, bijvoorbeeld door de slechte conditie van 
de patiënt, of door onvoorziene omstandighe-
den. Een ziekenhuis als het Erasmus Medisch 
Centrum kent weinig standaardisatie en voor-
spelbaarheid, maar daarentegen veel variabi-

liteit en verrassing. Mensen komen hier met 
loeiende sirenes binnen. En wat artsen doen, 
blijft het werk van mensen die moeten opere-
ren en beslissen op het grensvlak van leven en 
dood.” 

Risico’s van de anesthesie
Een gemiddelde patiënt in het ziekenhuis, 
weet Klimek, krijgt zo’n twintig medische 
handelingen per dag te verwerken. Naar 
schatting voert het ziekenhuispersoneel die 
handelingen in 90 à 95 procent van de geval-
len perfect uit. Maar dat betekent dus nog 
steeds dat er elke dag handelingen niet hele-
maal of helemaal niet goed gaan. “Nu is het 
natuurlijk niet zo dat elk foutje de patiënt fa-
taal wordt. Maar toch, een bezoek aan het zie-
kenhuis is niet hetzelfde als een gezellig mid-
dagje Blijdorp – waar trouwens ook niet alles 
perfect verloopt. Dat proberen we ook uit te 
leggen aan de patiënt. Die hoeft zeker niet ak-
koord te gaan met écht faliekante missers, zo-
als een gaas dat achterblijft in het lichaam na 
de operatie. Gelukkig is de kans hierop echt 
minimaal. Het gaat dan om statistisch ver-
waarloosbare uitzonderingen, die we dan te-
genkomen in de media. Maar de patiënt moet 
wel weten dat er risico’s zijn. Als ik iemand he-
lemaal onder narcose breng, moet ik hem 
zuurstof geven, want een patiënt onder narco-
se kan niet op eigen houtje ademen. Het ge-
beurt heel soms dat de patiënt een lastig en 
slecht onderhouden gebit heeft, of een ex-
treem kleine mondopening. Dan kan het zijn 
dat een tand kapotgaat tijdens het inbrengen 
van de beademingstube. Het komt eropaan de 
patiënt hier goed over te informeren, zodat die 
kan beslissen: wil ik dat risico lopen? 
Wanneer de patiënt van een darmtumor af 
wil, is die keuze wellicht snel gemaakt. Maar 

Balanceren op de grens van 
leven en dood

Hoe groot is het gevaar van een medische misser? Wat is de kans op het horrorscenario 
dat je bij bewustzijn blijft tijdens een narcose? Markus Klimek is anesthesioloog en werd 
vorig jaar door artsenmagazine Mednet uitgeroepen tot Toparts 2013. Hij is ook voorzitter 

van de incidentencommissie van het Erasmus Medisch Centrum.
tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse

‘Het is bewezen dat 
er toch vaak nog een 
soort minimaal 
‘impliciet bewustzijn’ 
aanwezig is tijdens 
de narcose’ > Markus Klimek
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bij een kosmetische operatie is die keuze mis-
schien lastiger en denkt de patiënt misschien: 
‘laat die borst dan maar zoals die is.’
Maar een narcose kan verder geen kwaad?  
“Verder lijkt het onder narcose brengen van 
een gezonde patiënt op zichzelf ongevaarlijk. 
Er zijn echter twee risicogroepen: pasgebore-
nen van wie de hersenen in ontwikkeling zijn, 
en ouderen met degenererende hersenen. Voor 
de kinderen geldt wat we ‘apoptose’ noemen. 
Reeds in de baarmoeder worden kinderen ge-
prikkeld – door geluiden bijvoorbeeld – waar-
door extra zenuwcellen worden aangemaakt. 
Zo ontstaat er als het ware een voorraadje 
waarmee je de rest van je leven moet doen. 
Worden die cellen echter niet geprikkeld, dan 
denken ze bij zichzelf ‘och, ik ben toch niet no-
dig’ en dan sterven ze af. Dit kan tot ontwikke-
lingsstoornissen leiden. Daarom wordt ook 
vaak aanbevolen om het kindje in de baar-
moeder alvast te prikkelen met muziek van 
Bach en Mozart en zo meer. Echt duidelijkheid 
is er nog niet, maar het kan zijn dat een kind 
onder narcose zich minder goed ontwikkelt. 
Ook bij het geval van degenererende hersenen 
kan het gevaar bestaan dat narcose afsterving 
in de hand werkt. Maar ook daar wordt nog 
onderzoek naar gedaan.”
De anesthesie doet in elk geval zo voorzichtig 
mogelijk met de doseringen van bedwelmings-
middelen, want absolute zekerheid over het 
gevaar van narcose is er niet. “Tja, het is nu 
eenmaal moeilijk om proefpersonen te vinden 
die wel even twee weken lang onder narcose 
willen, zodat we de eventuele schadelijke ef-
fecten daarvan kunnen meten. Degenen die 
wel zo lang in narcose liggen, kunnen daar 
ook weinig over leren. Die hebben meestal al 
een trauma te verwerken gehad en liggen er 
sowieso al niet echt prettig bij. Persoonlijk zou 

ik echter liever iets te diep dan te licht slapen. 
Want ook dat gevaar bestaat wel degelijk: dat 
je min of meer bij bewustzijn bent tijdens de 
narcose. Dat wil je natuurlijk niet meemaken!”

Wakker worden tijdens de operatie 
De kans hierop is gering, maar ook niet onmo-
gelijk: naar schatting krijgt 1 op de 1000 pa-
tiënten ‘iets’ mee van de operatie. “Doorgaans 
niet de pijn”, zegt Klimek, “maar wel bijvoor-
beeld een vage herinnering van iets wat tij-
dens de operatie werd gezegd. “Alleen in het 
ergste geval kan het zijn dat alleen de spieren 
van de patiënt verdoofd zijn. Bij algehele anes-
thesie gebruiken we namelijk altijd drie mid-
delen: één middel is om de patiënt te laten sla-
pen, zodat deze niet bewust hoeft mee te ma-
ken wat hij ondergaat. Het tweede is om de 
pijn te bestrijden en het derde middel is om de 
spieren te verslappen, zodat de arts niet te 
maken krijgt met stuipen of bewegingen van 
de patiënt die zijn werk bemoeilijken tijdens 
de operatie. Door een fout in de dosering kan 
het zijn dat alleen de spierverslapping werkt. 
Dan kan de patiënt niet communiceren met de 
arts, maar krijgt wel alles mee en voelt ook al-
les. Dat is natuurlijk een horrorscenario. 
Gelukkig komt dat bijna nooit voor. Wel 
maakt bijna elke arts het een keer in zijn le-
ven mee dat de patiënt iets heeft opgemerkt 
wat feitelijk tijdens de operatie is gebeurd. Het 
is bijvoorbeeld bewezen dat er toch vaak nog 
een soort minimaal ‘impliciet bewustzijn’ aan-
wezig is tijdens de narcose. Bij wijze van expe-
riment hebben onderzoekers bedwelmde pa-
tiënten tijdens de operatie een bandopname 
laten horen waarop steeds een woord her-
haald werd, bijvoorbeeld ‘appelsap’. Vraag je 
ze dan de volgende dag om te kiezen uit de 
woorden ‘appelsap’, ‘appelmoes’, ‘appelflap’ of 

‘appeltaart’, dan pikken ze er het woord ‘ap-
pelsap’ eruit als de keuze die het meest aan-
spreekt. Terwijl anderen patiënten die geen 
bandje te horen kregen, gewoon willekeurig 
kiezen uit de woorden.” 
Volgens Klimek is dit fenomeen op zichzelf 
niet rampzalig, want de patiënt heeft zelf niet 
het idee dat-ie ‘erbij’ was tijdens de operatie. 
Maar, waarschuwt hij, het kan wel nare situa-
ties opleveren. “Artsen mogen nooit nare din-
gen zeggen tijdens de operatie, want soms 
kunnen patiënten zich daar iets van herinne-
ren. Ik heb de cover van tijdschrift Panorama 
nog bewaard, waarin een patiënt zich terecht 
beklaagde over het OK-personeel dat over 
haar sprak in beledigende termen. Dat is on-
professioneel gedrag en leidt ertoe dat een pa-
tiënt niet op een fijne manier uit de operatie 
komt.” 
Toch mag goed gedrag van twee kanten ver-
langd worden, wil de verdoving slagen. 
Klimek zegt dat een te lichte narcose geregeld 
te wijten is aan de oneerlijkheid van de pa-
tiënt. “Sommigen liegen over hun gewicht, om-
dat ze anders denken dat de dokter ze te dik 
vindt. Maar de dosering wordt wel afgemeten 
aan de hand van het gewicht. Groter probleem 
nog is het alcohol- en drugsgebruik van een 
patiënt. Wie dagelijks een krat bier en een fles 
jenever leegdrinkt en continu in een roesje 
leeft, die kan enigszins resistent zijn gewor-
den tegen narcosemiddel. Dan is er meer van 
dat middel nodig. Daarom vraag ik patiënten 
om daar eerlijk over te zijn. Ik maakte het 
laatst nog mee. Een meneer bestempelde zich-
zelf als slechts een ‘sociaal drinker’. Ik vroeg 
hem hoe sociaal hij dan eigenlijk was. Hij zei: 
‘Dan mag u wel van zeven glazen alcohol per 
dag uitgaan.’ Ik moest het hem nageven: dat 
vond ik wel heel érg sociaal.” 
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> NIEUWS KORT

Krijnen (40) is zelf geen groot fan van de 
Hobbit-films. Eigenlijk was ze al afgehaakt bij 
de verfilming van The Lord of the Rings. Geef 
haar maar de echte boeken van J.R.R. Tolkien, 
die ze las tijdens haar jeugd; de films van 
Peter Jackson halen het toch niet bij haar 
verbeelding. Maar haar academische inte-
resse ligt dan ook niet zozeer bij de films, als 
wel bij het publiek. 
Via haar internationale netwerk en congres-
bezoeken kwam ze in contact met internati-
onale wetenschappers die vragenlijstonder-
zoek deden naar de publieke ontvangst van 
The Lord of the Rings in twintig landen. Meer 
dan 25.000 ingevulde vragenlijsten werden 
toen ingevuld door fans, wat een schat aan 
informatie opleverde over wie naar die films 
kijken en waarom. Kijkers kijken om allerlei 
redenen: sommigen vanwege de mooie 
plaatjes van het Nieuw-Zeelandse landschap 
waar de film is opgenomen, anderen zien de 
film welhaast als een soort bijbel, waaruit 
men leert over goed en over kwaad. 
Dat onderzoek willen die wetenschappers nu 
herhalen en uitbreiden, maar dan met The 
Hobbit. Ditmaal veel grootschaliger – wereld-
wijd – met een vragenlijst in 35 verschillende 
talen. Krijnen werd door de Ierse initiator 

Martin Barker gevraagd om te participeren in 
het megaproject. Daar hoefde ze niet lang 
over na te denken.
The Hobbit is een van de weinige films die 
vrijwel overal ter wereld wordt vertoond, en 
heeft dus een ontzettend groot en divers 
publiek. Alleen dat feit maakt het al een fe-
nomeen dat het waard is om te onderzoe-
ken, volgens Krijnen. “Als een deel van dat 
publiek de vragenlijst invult, krijg je al een 
enorme databank aan gegevens. Dan kan je 
onderzoek doen naar verschillen in smaak 
tussen groepen mensen van verschillende 
achtergronden en culturen. Zelf ben ik bij-
voorbeeld geïnteresseerd in genderverschil-
len. In de film kun je duidelijk zien dat er, an-
ders dan in het oorspronkelijke verhaal, een 
romantische verwikkeling is toegevoegd, 
met als doel om meer vrouwen naar de bios-
coop te trekken. Maar werkt zo’n clichémati-
ge methode ook? Of zijn de vrouwelijke fans 
daar juist helemaal niet van gediend? Dat 
kunnen we nu onderzoeken.” 
Krijnen roept iedereen die de derde Hobbit-
film (The Battle of the Five Armies) heeft ge-
zien op om ook de vragenlijst in te vullen: 
www.worldhobbitproject.org. DR

Denken over drinken
Hoe je denkt over alcohol drinken, verklaart 
ook je eigen drinkgedrag. Dat blijkt uit het 
promotieonderzoek van psychologe Britt van 
Lettow, die jongvolwassenen en stevige drin-
kers vroeg naar hun gedachten over drinkers-
imago’s.

Van Lettow (29) constateert in haar proefschrift 
Thinking about drinking (2014) dat mensen verschil-
lende imago’s in hun hoofd hebben van prototypi-
sche soorten drinkers: de niet-drinker, de matige 
drinker, de veel-drinker, de aangeschoten drinker 
en de dronkenman. Opvallend is dat vrijwel ieder-
een, of men nu zelf veel drinkt of niet, de niet-drin-
ker en de matige drinker als de meest positieve 
rolmodellen beschouwt. Paradoxaal genoeg blijkt 
dat stevige en zelfs excessieve drinkers zichzelf 
het liefst associëren met het beeld van de matige 
drinker. Dat scheve zelfbeeld kunnen ze vaak ook 
handig volhouden voor zichzelf, omdat in hun per-
soonlijke kring andere maatstaven lijken te gelden 
voor wat voor matig of veel drinken doorgaat.
Om mensen van de drank af te helpen, helpt het 
dus eigenlijk niet of nauwelijks om simpelweg te 
zeggen dat veel drinken slecht is. Want zelfs de 
grootste drinkers zien zichzelf geregeld als matige 
drinker, en voelen zich dus niet echt aangesproken 
door een vermaning. Wat wel werkt, zo ondervond 
Van Lettow, is om het zelfbeeld te corrigeren. Dat 
kan door zware drinkers ermee te confronteren dat 
hun drinkgedrag feitelijk spoort met het stereotype 
van de zware drinker, en ze aan te sporen om ma-
tig te gaan drinken om zo écht het imago van de 
matige drinker te krijgen. Een polsbandje, of een 
ander herinneringshulpje, leert Van Lettows onder-
zoek, kan daarbij helpen. Zo’n attribuut herinnert de 
probleemdrinker eraan dat deze ook werkelijk moet 
handelen naar het imago van de matige drinker als 
hij met dat positieve beeld geassocieerd wil worden 
door anderen. DR

Hobbitonderzoek naar Rotterdam
De film The Hobbit ging vorige maand in première. Mediawetenschap-
pers Tonny Krijnen en Annemarie Kersten (Erasmus School of History, Cul-
ture and Communication) beginnen aan een wereldwijd onderzoeksproject 
naar de waardering van kijkers voor het laatste deel van de filmtrilogie van  
The Hobbit. Wat maakt die film zo interessant voor academici?



Onze wetenschappers beweren nog al eens wat. 
Hoe kijken anderen ertegenaan? 

> DE BEWERING

D
it jaar moet het dan gebeuren: de neergang van 
het sociale medium Facebook zet zich in: the end 
is near. Althans, volgens de voorspelling van emi-
nent econoom Philip Hans Franses. Hoe komt-ie 
daar nou bij? Wie zit er níet op Mark Zuckerbergs 

Facebook? Nu nog wel, zegt Franses, maar dat zal niet lang 
meer duren. Naast Facebook keek Franses naar de populari-
teit van zestien andere sociale media. Sociale media vertonen 
een vergelijkbare curve als de belangstelling voor duurzame 
consumptiegoederen, zoals televisies en auto’s. Beetje extra-
poleren levert op dat na vier jaar de belangstelling voor een 
sociaal medium op de top van de curve is aanbeland, om in de 
vier jaar daarna weer uit de belangstelling te verdwijnen. Zo 
verging het Hyves en zo zal het Facebook vergaan vanaf 2015.

Wat vinden anderen? TV-internetexpert Danny Mekić heeft 
grote twijfels bij de voorspelling van Franses. Mekić spreekt 
overigens liever niet van ‘sociale media’ – want ménsen zijn 
sociaal, en niet de media – maar van ‘technologische plat-
forms’. “Daarbinnen onderscheid ik dan dominante en reces-
sieve platforms. Google, Apple, Facebook zijn bijvoorbeeld do-
minant. En de honderdduizenden apps die we hebben en die 
we daaraan koppelen, zijn trendgevoelig en dus recessief. 
Dominante platforms zullen langer dan acht jaar overleven, 
maar recessieve platforms bestaan korter dan acht jaar. 
Vanwege het lokale karakter is het Hyves nooit gelukt om do-
minant te worden in het digitale landschap. Dat was een be-
wuste keuze van die directie. Facebook wilde dat wél en 
groeide uit tot veel meer dan alleen het platform Facebook.
com. Het bestaat tegenwoordig ook uit WhatsApp en 
Instagram en enkele andere apps. Ook is oprichter Zuckerberg 
bezig met de ontwikkeling van Internet.org, dat een internet-
provider moet worden in onderontwikkelde gebieden in de 
wereld. Facebook als conglomeraat zal zeker de komende tijd 
nog niet gaan verdwijnen, zeker niet als het zich in dit tempo 
aan blijft passen, bedrijven over blijft nemen en nieuwe apps 
blijft lanceren.”
Jaap Stronks is onlinestrateeg en directeur van het 
Rotterdamse communicatiebureau Bolster. Ook hij ziet 
Facebook niet zomaar verdwijnen. “Facebook weet enorm slim 
in te spelen op de behoeftes in de markt, door trends te sig-
naleren, toepassingen succesvol te kopiëren, die over te ne-
men en te integreren. Je hebt Facebook nodig om die toepas-
singen te kunnen gebruiken en zodoende kon Facebook uit-
groeien tot een alomtegenwoordig medium. Je ziet wel dat 
jongeren er ook iets naast nemen, omdat hun ouders bijvoor-
beeld ook op Facebook zitten. Maar weggaan van Facebook 
doe je niet zo snel, want dan ben je opeens een heleboel con-
tacten kwijt. En omdat iedereen op Facebook zit, blijft het ook 
enorm veel aantrekkingskracht houden, omdat je hier vrijwel 
iedereen kunt vinden. Facebook blijft nog heel lang, en áls het 
al weggaat, dan zal dat niet binnen vier jaar gebeuren.” DR

De bewering: “In 2015 is het einde van Facebook in zicht.” 
Van wie: Philip Hans Franses, hoogleraar Toegepaste econometrie en hoogleraar Marketing research aan 
de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit, waarvan hij ook decaan is.
Waar? Op EconomieOpinie.nl, de opiniesite van de Rotterdamse economen 
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‘Facebook weet enorm slim in te 
spelen op de behoeftes in de 
markt’  > Jaap Stronks
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Z
ijn vader werkt voor Shell, zijn 
moeder is van Franse komaf. 
Geboren in Gabon verhuisde 
Benoit Kassa Koumba al snel 
naar Brunei. Van daar ging het 

terug naar Gabon, vervolgens naar Rouen 
in Frankrijk, Den Haag Nederland, Nigeria, 
wederom Gabon en nu voorlopig dan Rot-
terdam voor een IBA-studie. Samen met 
zijn broer woont hij in Delft, in een door 
zijn ouders gekocht huis. Nederland ligt 
hem wel, merkte hij toen hij – dankzij Shell 
– er nog om de zes weken kwam om zijn 
oudere broer te bezoeken. “ Ik heb wel een 
band met Nederland”, zegt hij nu. “Ik houd 
van de manier van leven hier, de grote 
verscheidenheid aan mensen en vooral 
het open karakter. Dat gevoel heb ik bij-
voorbeeld in Frankrijk nooit gehad. Ik voel 
me namelijk niet zo thuis op plekken waar 
mensen wonen die er al hun hele leven 
hebben gewoond.” 
Ook al stamt Benoit niet uit een bijzon-

der muzikale familie, naar muziek geluis-
terd werd er wel altijd. In huis vooral naar 
traditionele Afrikaanse muziek, in de 4x4 
Suzuki werden de cassettes met meer 
persoonlijke voorkeuren opgezet. Om en 
om mochten de leden van het gezin Kas-
sa Koumba bepalen waarnaar geluisterd 
ging worden. In Benoit’s geval was dat 
vooral hiphop, eigenlijk al vanaf zijn ze-
vende zijn favoriete muzieksoort. The No-
torious B.I.G. en 2Pac waren destijds zijn 
helden, en eigenlijk zijn ze dat nog steeds. 
“Hun muziek leeft nog steeds voort, tot 
op de dag van vandaag”, vindt hij. Op zijn 
zestiende ging hij op zijn slaapkamer voor 
het eerst zelf aan de slag.
Met een medestudent als producer zag 
begin november vorig jaar een eerste EP 
het licht: Third Culture Kid. Helaas zijn er 
slechts sporadisch optredens. Het deert 
hem vooralsnog niet echt. “Ik word ge-
woon blij van muziek maken, om iedere 
keer weer wat nieuws uit te proberen en 
meer te leren over de software. Er komt 
namelijk zoveel meer kijken bij rap dan 
je op het eerste gezicht zou denken.” De 
kwaliteit van wat hij maakt is de laatste 
jaren dan ook met sprongen vooruitge-
gaan, vindt hij zelf. Niet alleen gaan de 
teksten veel verder dan over de vriendin-
netjes en eigen beslommeringen van wel-
eer, de muziek is beter en valt niet meer 
onder één noemer te plaatsen; het is 
meer hiphop en rap beïnvloed door genres 
als house, reggae, jazz en blues. 
Een professionele carrière in de muziek 
ambieert Kassa Koumba echter niet. “Nee, 
het maakt me vooral blij. Bovendien heb ik 
sowieso veel te weinig vrije tijd. Ik moet 
studeren, en ik ben voorzitter van ASAH 
(Association of Students of African Heri-
tage). Ik wil best succes hebben met mijn 
muziek, maar ik zou er nooit mijn studie 
voor laten vallen. Een goede opleiding is 
veel belangrijker. Mijn vaderland heeft een 
groot gebrek aan hoogopgeleide mensen 
en ooit wil ik daarheen weer terug. Ik vind 
het al mooi zat als ik komend jaar wat 
meer zou kunnen optreden. Ik heb in-
middels genoeg materiaal – zo’n vier, vijf 
echt goede songs – om een performance 
te geven van zo’n twintig minuten, met 
goede vibes en waarbij het publiek zich 
goed voelt.” 

> Raps van Benoit Kassa Koumba kun je horen 

op www.erasmusmagazine.nl/EMuziek

> EMuziek

‘Het maakt me vooral heel erg blij’

IBA-student Benoit Kassa Koumba kan 

ondanks zijn negentien jaar met recht een 

wereldburger worden genoemd. Rappen is 

helemaal zijn ding.
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Winterfestival
De festivals zijn in de winter dun gezaaid, dus 
reden te meer om het Eendracht Festival niet over 
te slaan. Tijdens de aankomende wintereditie 
van het Eendracht Festival kun je meer dan hon-
derd Rotterdamse muzikanten, kunstenaars en 
ondernemers zien op de vijf festivallocaties op 
en rond het Eendrachtsplein. Rotown doet mee, 
alsook Vibes, Bar3, WORM en de voormalige bio-
scoop in de Gouvernestraat. Maar wie komen er 
dan? Veel lokale bandjes, zoals Gita Buhari, maar 
ook bekende Rotterdamse dj’s als Club Von 
Westen, die je tot in de late uurtjes laten dan-
sen. Hecht niet te veel waarde aan de line-up, en 
bekijk zoveel mogelijk. Vind je het optreden niet 
zo leuk, dan ga je gewoon naar iets anders, want 
dit festival is gratis!
> Wanneer: donderdag 5 februari. Toegang: gratis. 

Info: zie Facebook ‘Eendracht Festival 5.0’ 

Party
Hoewel het International Film Festival Rotter-
dam vooral veel filmfreaks trekt, zorgt het ook 
voor de nodige reuring in de stad, met een paar 
goede feestjes. Zo kan er elke dag tot diep in de 
nacht gedanst worden in de Schouwburg. Op 
vertoon van je bioscoopkaartje van die avond is 
dit feestje voor jou gratis. Donderdag 29 januari 
start in Rotown: Losgeld the weekender, een heel 
weekend vieze deuntjes, slicke plaatjes en riding 
my pony. Kortom, het is een welkome afwisseling 
na een avond kunstzinnige films. De Ontbijtbar 
naast de Kruiskade verandert komende weken 
in de O’nightbar, waar je lekker cocktails kunt 
drinken en tot 01.00 uur kunt dansen op doorde-
weekse dagen. En last but not least: Jazzclub 
BIRD organiseert de 12 days at the BIRD’s Nest, 
met optredens, feestjes en eten in een filmische 
setting.
> Wanneer: 21 januari t/m 1 februari. Info: zie Facebook 

‘Dance Dance Dance’

Arty Farty
Na die weken van films en feestjes zou je bijna 
vergeten dat het de week erna de Art Week is in 
Rotterdam, één van de beste kunstbeurzen van 
dit moment. Met tienduizenden werken, van vin-
gerverf tot lichtstellages. De hoofdlocatie is zo-
als altijd de Van Nelle Fabriek. Maar voor liefheb-
bers van kunst en technologie is er een speciale 
tentoonstelling in de Fenix Loods op Katend-
recht. De galeries op de Witte de Withstraat 
doen allemaal mee, maar als ik er nou één mag 
aanraden is het de Rotterdam Contemporary Art 
Fair, voorheen de Raw Art Fair. Op deze beurs 
vooral mooie en begrijpelijke kunst, zoals de fo-
to’s van Nederlands bekendste fotograaf Erwin 
Olaf, en de spraakmakende bontjas van vorig 
jaar, gemaakt van twee lieve hondjes. 
> Wanneer: donderdag 5 t/m zondag 8 februari. 

Toegang: € 13,50,-. Info: www.artrotterdamweek.com 

> CÉLINE’S CHOICE

Popcorn
Er zijn een paar dingen waar Rot-
terdam trots op is en één daarvan 
is het International Film Festival 
Rotterdam (IFFR). In twee weken 
tijd komen mensen van over de 
hele wereld naar onze stad om 
films te kijken, erover te praten of 
om films te laten zien. De eerlijk-
heid gebiedt mij te zeggen dat ik 
in al die jaren in Roffa nog maar 
één keer naar de film ben ge-
weest. Dus tijd om daar werk van 
te maken komende week. Maar 
hoe kies je de juiste film uit al die 
– veelal onbekende – films? Er zijn 
twee tips voor de beginnende IF-
FR’er: Ga naar de Erasmus@IFFR 
Film Night in Pathé. Op donderdag 
29 januari draait hier speciaal 
voor studenten van de EUR de film 

Frank, een prettig absurde kome-
die over een jonge muzikant die 
tot zijn grote geluk een baantje 
scoort als toetsenist in de we-
reldvreemde popband Soron-
prfbs. Het enige probleem van 
Frank is dat hij een heel groot 
masker draagt dat hij al jaren wei-
gert af te doen. 
Tip 2: Wil je je toch graag mengen 
met anderen in de binnenstad, 
doe dan de ‘Eerste hulp bij film-
keuze’ op de website van het IFFR. 
Met vijf makkelijke vragen krijg je 
drie goede tips voor films die 
draaien op het moment dat jij 
naar de film wilt gaan. Easy does it!

> Wanneer: tot 1 februari. Toegang: 

Film Frank € 5,-. Info: www.iffr.nl  

Info: www.rotterdambeats.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.



22 januari 2015 | 30

Bar restaurant BLIJ
Walenburgerweg 66

Sfeer 8
Sjanskansen 5

Studentikoosheid 5
Biertje € 2,50

> UIT/GAAN

Als het gaat om de gedroomde woonlocaties voor studenten, zijn Kralingen 
en het Oude Westen al jarenlang onbetwist. De laatste jaren valt echter een 
interessante trend te bespeuren: Blijdorp is booming, en bezichtigingen in de 
Noordelijke wijk trekken dan ook steeds meer jonge academici. Blijdorp is 
echter vooral de ideale buurt om te blijven plakken nadat je afgestudeerd 
bent, want het barst er van de starters, die hun jonge kroost maar al te graag 
vervoeren in een bakfiets. Zo’n buurt dus.
Bar Restaurant BLIJ, gevestigd op een steenworp afstand van het Centraal 
Station, is een uitstekende afspiegeling van het type mensen dat de wijk 
bevolkt. De fraaie verzameling foto’s aan de muur verraadt welke vaste gas-
ten je er veelal tegenkomt: hier en daar een student en verder veelal yuppen 
en andere buurtbewoners, die het zorgeloze studentenleventje al even heb-
ben ingeruild voor een burgerlijke carrière. BLIJ, een compact tentje in een oud 
pand, is verdeeld in twee ruimtes. Direct bij binnenkomst heb je de bar, om-
geven door barkrukken en statafels, ideaal voor een ontspannen borrel. 
Ook al ben je niet kieskeurig, over de borrelkaart valt wel een kleine kritische 
noot te kraken. Daar waar menig Rotterdams horeca-etablissement geze-
gend is met een rijk aanbod van speciaalbieren, blijft BLIJ in dat opzicht flink 
achter. De bierliefhebber kan slechts kiezen uit twee soorten pils, toch echt 
iets te mager voor een eetcafé. Gelukkig is het met de spijzenkaart beter 
gesteld: op het menu prijken exquise gerechten als foie gras (ganzenlever), 
zalmtartaar en lamshaasjes naast no-nonsense klassiekers als kipsaté, pas-
ta kip met pesto en de overheerlijke walenburger, allemaal redelijk schappe-
lijk geprijsd. 
Voor de gemiddelde armlastige student is een regelmatig etentje in BLIJ 
waarschijnlijk wat aan de dure kant, maar voor de gelukkigen die in het fraaie 
Blijdorp resideren is een avondje pilzen er zeker de moeite waard. En later – 
nog ver, ver weg – als je zelf kinderen hebt, kom je hier dan waarschijnlijk nog 
steeds. MvS (foto: MB)

Burgerlijk borrelen in bakfietsbuurt
In de hippe yuppenbuurt Blijdorp is het ook als student 
goed toeven. In het knusse eetcafé BLIJ drommen buurt-
bewoners na werktijd samen.

ERASMUS@IFFR
Filmliefhebber? En geïnteres-
seerd in de combinatie film 
en wetenschap? De Erasmus 
Universiteit organiseert een 
bijzonder programma op het 

Internationale Film Festival Rotterdam (IFFR). Met 
optredens van diverse onderzoekers van de Erasmus 
Universiteit. Doe op maandag mee aan de filmquiz, 
ga dinsdag naar het jaarlijkse succesnummer, de 
speciale editie van talkshow Studio Erasmus, bezoek 
woensdag het Tiger College en op donderdag kun je 
als student of medewerker tegen gereduceerd tarief 
naar een speciale vertoning van de film ‘Frank’.
Maandag 26 t/m donderdag 29 januari, diverse loca-
ties: Rotterdamse Schouwburg, Cinerama, Pathé

POËZIEWORKSHOP
SG Erasmus organiseert op de 
laatste dag van de jaarlijkse 
Poëzieweek een speciale 
poëzieworkshop voor cam-

pusdichter Anne Kielman en iedereen die verder mee 
wil doen. Schrijf jij poëzie of wil je het leren? Meld je 
dan nu aan! De poëzieworkshop wordt gegeven door 
Daniel Dee, de stadsdichter van Rotterdam. 
Woensdag 4 februari, 14.00-16.00 uur, CT-09, 
campus Woudestein, € 10-

ZUS VAN | THEATER
Iedereen kent dat wel: je zus 
of broer is net even succes-
voller, mooier of ergens beter 
in dan jij. In ‘Zus van’ horen we 
het verhaal van een vrouw die 

altijd in de schaduw heeft geleefd van haar heldhafti-
ge en wereldberoemde zus. ‘Zus van’ is gebaseerd op 
de mythologische figuur Ismene, zus van Antigone, 
dochter van Oedipus. 
Woensdag 4 februari , 20.00-21.30 uur, 
Erasmus Paviljoen, € 5,- 

COLLEGE IN CONCERT | WORKSHOP 
LEIDERSCHAP & CONCERT

Ontdek de businesskant van 
muziek. In deze Engelstalige 
workshop duik je in het busi-
nessthema ‘Leiderschap’: Als 
je maar een week hebt om te 

repeteren, hoe word je dan zo snel mogelijk door een 
groep specialisten als leider gezien? 
Donderdag 5 februari , 19.00-22.15 uur, De Doelen, € 9,- 

STUDIO ERASMUS | TALKSHOW
Maandelijkse talkshow van 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Met interviews, 
minicolleges en live muziek. 

Deze editie onder meer dr. Jochem Kroezen (EUR/
Cambridge) over innovatie in de biersector. 
Dinsdag 10 februari, 20.30-21.45 uur, Rotterdamse 
Schouwburg, gratis

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

www.facebook.com/sgrotterdam. Alle programma’s zijn 

gratis toegankelijk tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA
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 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: 

erasmusmagazine@em.eur.nl

Nadere informatie? 

Bel 010-4081115.

Professor Karin Arts, hoogle-

raar in International Law and 

Development bij het ISS, is 

toegetreden tot de Executive 

Editors van de Netherlands 

Quarterly of Human Rights. Dit 

is een toonaangevend  tijd-

schrift over international 

mensenrechten.

Prof.dr. H.R. (Harry) Comman-

deur, hoogleraar Industriële 

Economie en Bedrijfshuis-

houdkunde van de Erasmus 

School of Economics (ESE), is 

benoemd op de F.J.D. Gold-

schmedingleerstoel, die op-

gericht werd aan de ESE om 

de verdiensten van prof.dr. 

Frits Goldschmeding aan de 

Nederlandse economie en 

maatschappij te eren.

Dr. Liesbeth van Rossum, in-

ternist-endocrinoloog van het 

Erasmus MC, heeft op 28 de-

cember jl. de Nationale We-

tenschapsquiz 2014 gewon-

nen. Liesbeth van Rossum 

kreeg in 2013 een Erasmus 

MC-fellowship en is lid van 

Young Erasmus, het talenten-

netwerk van de Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam.

Professor Irene van Staveren, 

hoogleraar in pluralist deve-

lopment economics aan het 

ISS, heeft twee prijzen ont-

vangen van de Association 

for Social Economics: de Tho-

mas S. Divine Award, voor al 

haar bijdragen aan Social 

Economics en de Patrick J. 

Welch best paper Award, voor 

haar bijdrage aan de paper 

‘The Last Mile in Analyzing 

Wellbeing and Poverty: Indi-

ces of Social Development’ 

dat werd gepubliceerd in het 

Forum for Social Economics.

Dr. Rob Zuidwijk is benoemd 

tot bijzonder hoogleraar Ha-

vens in wereldwijde netwer-

ken bij de Rotterdam School 

of Management, Erasmus Uni-

versity (RSM) vanwege het 

Erasmus Trustfonds. De nieu-

we leerstoel is bedoeld om de 

onderzoeks- en onderwijsac-

tiviteiten van RSM en univer-

siteit op het gebied van ha-

vens verder te versterken.

Dr. F.R.R. (Filip) Vermeylen is 

benoemd tot bijzonder hoog-

leraar Cultural economics of 

global art markets in de Eras-

mus School of History, Culture 

and Communication vanwege 

het Erasmus Trustfonds. Ver-

meylen is sinds 2006 verbon-

den aan de Erasmus Universi-

teit Rotterdam. Hij was te-

vens verbonden aan de Uni-

versiteit Leuven en fellow aan 

de universiteit van Antwerpen 

en aan de Vrije Universiteit. 

Vermeylen is op dit moment 

gastdocent bij Christie’s Edu-

cation London.
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ADVERTENTIEIN MEMORIAM

Lalita Rambhadjan
 

Zeer onverwacht is op zaterdag 6 december Lalita Rambhadjan overleden, 

sinds 16 jaar medewerkster bij het secretariaat van Bestuurskunde. Lalita was 

een vrolijke, actieve, behulpzame collega, die ook aandacht had voor de 

persoonlijke verhalen. Ze was verantwoordelijk voor ondersteuning van de vele 

activiteiten van de capaciteitsgroep Bestuurskunde. Ze was daarmee een 

centrale figuur in de organisatie. Dat kwam goed naar voren bij de druk 

bezochte herdenkingsbijeenkomst. Haar overlijden is voor ons allen een groot 

verlies.

Lalita laat een gezin met vier kinderen na. We wensen hen allen veel sterkte 

toe.

Namens de opleiding Bestuurskunde

Kees van Paridon, voorzitter



GÊNANT
Een bezoek aan het badkuipvormige 
gebouw van het Stedelijk Museum stond 
al een tijd op het wensenlijstje van mijn 
moeder. Omdat het eens wat anders was 
dan een verzamelalbum van Lionel Richie 
of het zoveelste boek van Herman Koch, 
besloot ik haar bij wijze van verjaardags-
cadeau een dagje mee te nemen naar 
Amsterdam. Zo kwam het dat we daar op 
een zaterdag langs de werken van Marlene 
Dumas schuifelden. De rollen waren omge-
draaid: waar mijn moeder mij vroeger naar 
elk mogelijk museum meesleepte, nam ik 
haar nu mee. 
Door die vele museumbezoeken weet ik al-
tijd precies hoe zo’n bezoek verloopt. Eerst 
staan we samen een kwartier uit te vo-
gelen hoe de audiotour werkt. Vervolgens 
gaan we – met onze koptelefoons op – op 
pad door het museum. Eenmaal staande 
voor een bijzonder schilderij probeert mijn 
moeder op onsubtiele wijze naar me te ge-
baren of ik hetzelfde hoor en of ik het ook 
allemaal zo prachtig vind. Als we na een 
tijdje een van de schaarse bankjes zien, 
sprinten we er gezamenlijk naar toe. Een 
geschikt moment voor een tussentijdse 
evaluatie. ‘Mooi kleurgebruik, hè mam?’ ‘Ja, 
maar dat abstracte ding vond ik niet mooi.’ 
‘Ik weet ook niet zo wat ik er van vind.’ 
‘Gaan we straks nog winkelen?’. Tot nog 
toe was het die dag niet anders gegaan. 
Tussen de geitenwollensokkenfiguren die 
over penceelkeuze stonden te brommen, 
hadden we het behoorlijk naar onze zin. 
Tot we de zaal met semi-pornografische 
schilderijen betraden. Ineens stond ik 
giechelend als een puber naast mijn moe-
der. Terwijl onze blikken de in azuurblauw 
opgezette verscheidenheid aan vagina’s 
op de canvasdoeken ontweken, vroeg ik 
me af wat de bedoeling van de schilderes 
was geweest. Wat wilde Dumas met haar 
werk bewerkstelligen bij de onschuldige 
aanschouwers? Mijn moeder zag ik naast 
me in ieder geval in stilte alvast verlangen 
naar de museumwinkel. Ook ik wilde het 
liefst – voorbij een canvas met een gigan-
tische erecte penis erop – wegsprinten 
naar een plek waar het minder gênant zou 
zijn. Noem me een aansteller, maar volgend 
jaar geef ik haar gewoon weer een boek of 
een verzamel-cd cadeau.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent
“Ik ben rechten gaan 

studeren om er ook 

echt iets mee te doen. 

Niet omdat ik niet wist 

wat ik moest kiezen.” 

“Op de middelbare school had ik 

een vriendin in Italië. Tijdens een 

vakantie daar, kreeg ik van haar 

een pakketje met cadeautjes 

mee. Deze cd zat daar ook bij.”

DIT BEN IK 
De stijl van Bart Dunger (21)
Student Rechten

Stijl? “Ik koop kleding als ik het nodig heb. Het 
maakt me ook niet zoveel uit of er een merkje 
aanhangt. Ik denk dat het meeste van mijn 
zuurverdiende horecasalaris opgaat aan 
sigaretten en uitgaan. Ik ga vaak uit in 
Delft met mijn vrienden. Als ik in 
Rotterdam uitga, wil iedereen altijd 
naar de Beurs. Ik ben, denk ik, de 
enige student die dat niet zo leuk 
vindt. De muziek is er ook altijd 
hetzelfde, maar als ik dronken 
genoeg ben, dans ik toch altijd.”

Indie. “Vroeger luisterde ik 
vooral naar klassieke bands 
als Pink Floyd, maar 
tegenwoordig vind ik indie 
ook erg goed. In het begin 
stond ik erg sceptisch 
tegenover deze muziekstroming; als het 
te experimenteel en kunstzinnig wordt, 
ben ik weg. Maar er zijn ook zoveel 
leuke bands zoals Neutral Milk Hotel. 
Die ben ik echt gaan waarderen.”

Comfortzone. “Ik woon nog thuis bij mijn 
ouders in Delft. Gewoon omdat het 
makkelijk is. Het enige wat ik moet 
doen, is elke dag thuis zien te komen; 
mijn ouders koken en doen de rest. De 
enige reden om weg te gaan is de 
onafhankelijkheid. Ik ben de kleine 
discussies met mijn ouders soms wel 
een beetje zat. Zo willen ze niet dat ik op 
de bank lig omdat deze anders doorzakt. 
Ik heb proberen uit te leggen met een 
tekeningetje dat het zo niet werkt, maar 
het blijft natuurlijk hun bank.” 

Studie. “Ik studeer rechten en ik wil later 
iets met mensen blijven doen. Op dit 
moment volg ik het vak Verbintenisrecht; 
wat bedrijven onderling afspreken 

interesseert me niet. Strafrecht is een beetje het 
profvoetbal binnen de rechten. Het spreekt ook het 
meest tot de verbeelding. Voor mij hoeft dat niet 
per se, ik wil geen strafpleiter worden. De rechtsbij-
stand vind ik bijvoorbeeld wél leuk.” 

Geen gedoe. “Vorig jaar tijdens de Eurekaweek 
heb ik me aangemeld bij de studentenvereni-

ging SSR-R. Ik heb de ontgroening 
doorlopen, maar ben niet lang 

daarna weer vertrokken. Er zitten 
teveel verplichtingen aan. Ik vind 
het ook stom dat je niet op je 
sneakers naar de vereniging 
mag komen. Elke woensdag 
moet je je dan helemaal 

verkleden, alleen om daar aan de 
bar te zitten. De ontgroening is 
niet zwaar; ze mogen je niet 
aanraken en of uitschelden. Toch is 
het enigszins een sektarische 
bedoening. Zo moet je een hekel 
hebben aan studenten van andere 
verenigingen en voor je vrienden 
buiten de vereniging heb je amper 
tijd door alle borrels.”  CM 

(fotografie: RvdH)

“Ik heb jaren gehonk-

bald, maar ik ben er nu 

mee gestopt. Ik mis  

het wel.” 

“Dit shirt heb ik gekocht 

op een concert. Mijn 

vrienden hadden me 

overgehaald om mee te 

gaan naar deze band en 

het was echt een van 

de beste concerten die 

ik meegemaakt heb.”

DANIËL 
  LAMBRICHTS

Kleding Bart 
Vest: H&M
T-shirt: H&M
Broek: WE
Schoenen: Scapino


