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Saturday 1 Nov:   Erasmusronde: 5K, 10K and 15K running event    All day
       Free entrance Erasmus Sport Fitness Center       11.00 - 17.00 h. 

Sunday 2 Nov:   All kinds of sport on the big screen in the Erasmus Sport Café All day  
       Free entrance Erasmus Sport Fitness Center       11.00 - 17.00 h.

Monday 3 Nov:   Spectacular Squash evening!           19.30 - 23.00 h. 

Tuesday 4 Nov:   Pubquiz in the Erasmus Sport Café + Real Madrid - Liverpool   19.00 h.
       Free entrance Erasmus Sport Fitness Center       09.00 - 12.00 h

Wednesday 5 Nov:  Total bodyfit work out with live music        17.00 - 19.00 h. 
       Judo clinic with Olympic medalist Deborah Gravestijn! 19.00 - 20.00 h.
       Free entrance Erasmus Sport Fitness Center       17.00 - 23.00 h.

Thursday 6 Nov:   Tennis Tournament on campus         14.00 - 17.00 h.
       Free entrance Erasmus Sport Fitness Center      09.00 - 12.00 h.
       Free entrance Erasmus Sport Fitness Center      15.30 - 23.00 h.

Friday 7 Nov:    The Erasmus Cup - futsal tournament       14.30 - 19.00 h.
       Free entrance Erasmus Sport Fitness Center       15.00 - 23.00 h. 

DIES NATALIS SPORT WEEK
OPEN TO ALL SPORT PASS HOLDERS 

www.erasmussport.nl

WIN GREAT PRIZES DAILY 
Travel cheque of €150,-, a Mexican Dinner for your entire team, an evening trip to Snowworld, and more!

Check social media or our website for enrollment and more information!

MEXICAANS CAFÉ RESTAURANT 

café
Lunch, dinner and snacks at the erasmus sport café

Dies events on 4 november 2014
Participate in the Pubquiz 19.00 - 20.00 h. 

Watch Real Madrid - Liverpool on the big screen 20.45 h. 

Enjoy a meal and a Drink for 0nly €7,50 during the pubquiz
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Erasmus Sport-Dies sportweek rooster-EM-bladspiegel.pdf   1   22/10/14   12:41
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De Kwestie
06 | Nog meer toezicht is een 
doodlopende weg
Strengere controle zou accountants moeten dwingen hun 
werk beter te doen. Maar ligt daar echt het probleem? 
Toezichtspecialist Rutger de Doelder: “Ik zou zeggen: hoe 
meer incidenten aan het licht komen, hoe beter.”

Coververhaal
14 | Het geheim achter bevlogenheid 
en flow
Iedereen ervaart het wel eens: zo’n moment dat je volledig 
opgaat in iets. Dat heet ‘flow’. De invloedrijke Rotterdamse 
arbeids- en organisatiepsycholoog Arnold Bakker probeert 
de vinger te leggen op een ervaring die even productief 
als genotvol is, maar ook zo vluchtig als een ademtocht. 

Achtergrond
17 | Amsterdams blogfenomeen leert 
studenten koken
Als er íemand is die studenten bij diepvriespizza’s en 
opwarmmaaltijden vandaan houdt, is dat Leonie ter Veld 
wel. De 24-jarige Amsterdamse is auteur van de razend 
populaire blog Gewoon wat een studentje ’s avonds eet. 
Afgelopen week lanceerde ze een eigen kookboek.
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Studenten die in ruil voor een huurkorting een achter-
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De Nieuwe EM
Er gaat heel wat veranderen bij EM. Terwijl je als lezer de afgelopen maanden ‘gewoon’ 
iedere twee weken het magazine las voor de mooie verhalen en online ging voor het 
laatste nieuws over de universiteit, werkte de redactie hard aan plannen voor de 
toekomst. We brainstormden ergens buiten de universiteit, we overlegden vervolgens 
en petit comité, en de hoofdredacteur had meerdere bila’s met iedereen die tips kon 
geven over hoe we een onafhankelijke, toekomstbestendige, nieuwe EM voor iedereen 
konden maken.
En dat is gelukt! De plannen zijn af, en goedgekeurd. Een tipje van de sluier van wat ik 
maar De Nieuwe EM ben gaan noemen: meer internationaal en meer digitaal. Om alle 
lezers te kunnen blijven bedienen gaan we meer online doen, minder op papier en veel 
meer in het Engels.
Hoe de Nieuwe EM eruit gaat zien, daar hebben we veel ideeën over, maar meer en 
wellicht nog betere ideeën zijn altijd welkom. De komende maanden gaan we met jullie, 
onze lezers, in gesprek om die ideeën te verzamelen voor de Nieuwe EM. Voor jullie 
nieuwe EM.

Wordt vervolgd!

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur EM

Meedenken en meepraten? Stuur me een mail.
Gunneweg@em.eur.nl
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UITVERGROOT

WAS JE ERBIJ?
Het gebeurt niet vaak dat 
één spreker de hele aula vol 
weet te krijgen. Het lukte de 
Duitse filosoof en socioloog 
Jürgen Habermas op donder-
dag 23 oktober. De duizend 
bezoekers die zich op tijd 
aanmeldden hadden geluk, 
weken van tevoren was het 
al niet meer mogelijk om in te 
schrijven. De inmiddels 85-ja-
rige Habermas kwam niet om 
een doorsnee lezing te ge-
ven, maar met een missie: 
vraagtekens plaatsen bij het 
democratisch gehalte van 
Europa en ons wakker schud-
den uit het huidige politieke 
systeem dat volgens hem 
wordt gekenmerkt door een 
gebrek aan democratie. Als 
‘Europese burgers’ worden 
wij niet gehoord, waardoor 
we geen invloed hebben op 
de besluitvorming van de 
Europese Unie. AK (foto: 

Ronald van den Heerik)
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Bijna de helft van de accountantsrapporta-
ges is onder de maat, aldus een afgelopen 
maand verschenen rapport van de Autori-
teit Financiële Markten (AFM). Dat is een 
alarmerende conclusie, toch? “Het lijkt alsof 
een gemiddelde jaarrekening voor geen meter 
deugt. Alsof we als samenleving aan het af-
glijden zijn. Maar het gaat hier niet om frau-
de, net zomin als dat er sprake is van falende 
bestuurders. De Autoriteit Financiële Mark-
ten heeft simpelweg vastgesteld dat de ac-
countant in 45 procent van de onderzochte 
gevallen meer informatie had kunnen inwin-
nen voor hij zijn handtekening zette onder 
een jaarrekening. Het is een stevige conclu-
sie. En dan volgt er natuurlijk gelijk een roep 
om actie. De vraag is alleen of je dat wilt, als 
samenleving: nog strengere controle door ac-
countants.”

Waarom niet? “Bij mijn weten gaat het om 
jaarrekeningen die ook na vervolgonderzoek 
nog steeds goedgekeurd zijn. Meer accoun-
tancy kost alleen maar extra geld. De accoun-
tantskantoren zullen het best vinden, die ex-
tra inzet. Die kunnen op basis van dit rapport 
twee keer zoveel uren op de factuur zetten. 
Maar feit is: zoveel is er niet op hun werk aan 
te merken. Bovendien hebben grote beursge-
noteerde ondernemingen de cijfers doorgaans 
zelf al wel op orde. Het belang van intern toe-
zicht wordt steeds meer gezien.”

Dat kunt u nu wel zeggen, maar het is de af-
gelopen jaren toch een aantal keer goed fout 
gegaan. Vestia, DSB, Imtech – hoe kunnen 
we bestuurders na dit soort schandalen nog 
vertrouwen? “Mensen zijn geneigd om te den-
ken: er zijn veel incidenten, dus het is momen-
teel een zooitje in het bedrijfsleven. Ik zou het 

tegendeel willen beweren. Rotzooi is van alle 
tijden. We bevinden ons nu alleen in een tijd 
dat we dit soort fraudes niet meer onder de 
pet kunnen houden. Dus ik zou zeggen: hoe 
meer incidenten er op straat komen te liggen, 
hoe transparanter het systeem. En dus hoe 
beter het gaat.”

Minister Dijsselbloem pleit voor een hardere 
aanpak van accountants, boetes vanuit de 
AFM, en een verplichte geschiktheidstoets 
voor bestuurders in de accountancy. Is dat 
de goede weg? “Als organisaties over de 
schreef gaan, moet je ze daar een boete voor 
geven. Maar op de lange termijn – dat laat on-
derzoek wel zien – levert repressie niets op. 
In de VS hanteren ze hele hoge boetes en 
straffen, en toch heb je daar veel fraudes. Het 
klinkt misschien soft, maar de enige manier 
is ervoor te zorgen dat een organisatie zelf de 
cultuur wil veranderen. In het bestuur, in de 
raad van commissarissen, in het hele bedrijf.”

Het klinkt mooi, binnen de muren van de 
universiteit. Maar er bereiken ons ook sig-
nalen uit de financiële sector – bijvoorbeeld 
van financieel journalist Joris Luyendijk – 
die een beeld schetsen waarin verantwoor-
delijkheid en integriteit ver te zoeken zijn. 
In hoeverre kun je zo’n cultuurverandering 
bewerkstelligen? “Door de juiste mensen op 
de juiste plek te benoemen. Bij financiële in-
stellingen en accountantskantoren zijn de af-

Nog meer 
toezicht is een 
doodlopende weg
Strengere controle zou accountants moeten dwingen hun werk beter te 
doen. Maar ligt daar echt het probleem? Toezichtspecialist Rutger de Doel-
der: “Ik zou zeggen: hoe meer incidenten aan het licht komen, hoe beter.”  

 tekst Geert Maarse

Mr. Rutger de Doelder 
(1976) is onderzoeker aan 
de Erasmus School of 
Law. Hij werkte voor het 
Nederlands Compliance 
Instituut en voor het mi-
nisterie van Financien, 
waar hij achtereenvolgens 
ministers Wouter Bos, Jan-
Kees de Jager en Jeroen 
Dijsselbloem adviseerde 
over de inrichting van het 
Nederlandse toezicht. Hij 
heeft zich actief bemoeid 
met de cultuurverandering 
en andere ‘verbeteringen’ 
binnen DNB. Hij promoveert 
momenteel op het finan-
cieel toezichtsrecht, met 
een nadruk op het interne 
en externe toezicht op de 
bestrijding van witwassen.
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gelopen tijd aardig wat bestuurders opge-
stapt, al dan niet op aandringen van de toe-
zichthouder. Je moet geen mensen hebben die 
alleen maar jaknikkers om zich heen verza-
melen, of autoritaire bestuurders. Dan gaat 
het fout, bijvoorbeeld in het risicomanage-
ment. Je ziet nu vaak dat risico’s wel gesigna-
leerd worden door werknemers – dat is stap 
één – maar vervolgens legt het bestuur de 
analyse naast zich neer. Bij SNS regende het 
waarschuwingen van accountants en riskma-
nagers toen de bank de vastgoedportefeuille 
wilde binnenhalen. En dan zegt zo’n bestuur: 
wij denken dat we het beter weten.”

Wat vindt u van het voorstel om toezicht te 
centraliseren – in Europa bijvoorbeeld – op 
afstand, en dus volledig onafhankelijk? “Ie-
mand die een grootschalige fraude kan orga-
niseren, is ook heus wel in staat om de ver-
slaggeving zo naar zijn hand te zetten dat de 
toezichthouder in Frankfurt of Brussel daar 
niets van ziet. We moeten echt toe naar die 
cultuurverandering, maar die is op grotere 
afstand juist lastiger te beoordelen.”

De accountants zeggen nu zelf: we moeten 
het maatschappelijk belang boven het on-
dernemingsbelang plaatsen. Gelooft u dat? 
“De meeste schandalen die de laatste tijd het 
licht zagen, hebben te maken met een te grote 
focus op de korte termijn. Ik geloof wel dat de 
meeste accountants hart hebben voor het 
maatschappelijk belang. Er is op dat vlak een 
groter verwijt te maken aan de beleggers. In-
stitutionele aandeelhouders, zoals de pensi-
oenfondsen, kijken vanaf de zijlijn toe terwijl 
er veel te grote risico’s genomen worden. Als 
je het over het maatschappelijk belang hebt, 
zijn zij het die kritische vragen kunnen stel-
len over de cultuur en veranderingen in het 
bestuur kunnen bewerkstelligen.”

De Vereniging van Effectenbezitters zegt in 
reactie op het AFM-rapport dat accountants 
hun tarieven moeten verlagen en het uitge-
spaarde geld moeten gebruiken om de orga-
nisatie te verbeteren. Het beeld is: accoun-
tants zijn gladde jongens met dikke salaris-
sen die haast zonder te kijken hun handte-
kening zetten onder een jaarrekening die 
aan alle kanten rammelt. “Eerlijk gezegd: 
over het algemeen zijn die accountants eerder 
de nerds van de klas. Jongens en meisjes die 
het liefst de hele dag met cijfers bezig zijn. 
Maar graaiers? Het grootste deel werkt hard 
en doet heel erg zijn best.”

Paul Frissen, bestuurskundige, schrijft in zijn 
boek ‘De Fatale Staat’, dat wij niet meer met 
problemen om kunnen gaan. Elk incident le-
vert een wirwar van regels op. Herkent u 
dat? “Ieder incident is een roep om een grotere 
rol voor de toezichthouder. Maar die bevoegd-
heden zijn in Nederland al vrij ruim. In die zin 
zijn de ferme woorden van Dijsselbloem ook 
wel een beetje populistisch. We moeten niet de 
illusie hebben dat we incidenten – fraude, cor-

ruptie, gesjoemel met cijfers – volledig kunnen 
uitbannen. Dan moet je achter elke medewer-
ker een toezichthouder zetten. En daarachter 
weer iemand die toezicht houdt op de toezicht-
houder, want ook die maakt fouten. Dat is een 
doodlopende weg. Als je volledig wilt voorko-
men dat een bestuurder een greep uit de kas 
doet, zou je zúlke zware maatregelen moeten 
treffen, dat een onderneming geen ruimte 
meer heeft om te ondernemen.”

In de nasleep van DSB is een claim neerge-
legd bij De Nederlandsche Bank, omdat die 
zijn rol onvoldoende zou hebben vervuld. 
Hoe functioneren dit soort toezichthouders? 
“Er is veel verbeterd. Er is meer toezicht ge-
komen op de cultuur en het gedrag van top-
mensen, onder meer door de geschiktheids-
toets. Er waren bestuurders die in een cocon 
leefden. Niemand had contact met het perso-
neel of de buitenwereld. En eigenlijk gold dat-
zelfde voor DNB. Dat hebben we geprobeerd 
te doorbreken. Nu is DNB een voorloper in 
Europa. De vraag is: waar loopt de samenle-
ving nou echt risico? Wat dat betreft maak ik 
me wel zorgen over een centrale toezichthou-
der. Het is de vraag of de Europese Centrale 
Bank in staat is om eenzelfde ontwikkeling 
door te zetten. De meeste Europese toezicht-
houders gaan heel rule based te werk. Ze heb-
ben een checklist gebaseerd op de wet, en als 
een organisatie daaraan voldoet, is het in or-
de. Ik voorzie dat we weer een paar stappen 
terug gaan doen.”

Zijn er alternatieven voor toezicht? “We kun-
nen een stuk beter met onze klokkenluiders 
omgaan. Mensen worden mondiger, maar te 
vaak zie je nog dat iemand – nadat hij tever-
geefs heeft geprobeerd een probleem aan de 
kaak te stellen – in stilte vertrekt. Ik zeg al-
tijd: iedereen is toezichthouder. Ook de mar-
ketingmanager, ook de secretaresse. Wat me 
achteraf het meeste verbaast bij fraudezaken, 
is dat het zo lang heeft kunnen doorslepen. 
Tientallen mensen weten dat er iets niet klopt, 
maar niemand die iets zegt. Je moet toe naar 
een cultuur waarin een bestuurder die aan 
tunnelvisie leidt overruled kan worden, door 
zijn collega-bestuurders of de raad van com-
missarissen. Alleen dan krijg je dingen aan 
het licht.”  

‘We moeten niet de illusie hebben dat we  
incidenten – fraude, corruptie, gesjoemel met 
cijfers – volledig kunnen uitbannen’ 
> Rutger de Doelder



30 oktober 2014 | 08CAMPUS

EUR houdt vast aan 
traditionele Piet 
De EUR blijft voorlopig vasthouden aan een traditionele 
viering van Sinterklaas. Dat betekent dat Zwarte Piet 
zijn donkere kleur behoudt, net als vorig jaar. Sint en 
Piet komen ieder jaar langs voor de kinderen van de me-
dewerkers van de universiteit. De universiteit houdt wel 
de landelijke zwartepietendiscussie en de uitspraak 
van de Raad van State over de kwestie in de gaten.

“We blijven terughoudend in de manier waarop we Zwarte 
Piet benoemen, bovendien schminken we hem al bruin en 
niet roetzwart”, zegt Pieter Kuijt, directeur stafafdeling 
Marketing en Communicatie. “Daar blijft het bij, voorlopig 
gaan we verder geen aanpassingen doen aan zijn uiterlijk.” 
Het multiculturele karakter van de EUR is volgens Kuijt 
geen reden om de viering voor personeelsleden en hun 
familie dit jaar anders vorm te geven. “Het Sinterklaas-
feest op de campus is een intern feest en we zien nu niet de 
noodzaak een nadrukkelijke stelling in te nemen.”
De Raad van State doet op 12 november uitspraak over de 
vraag of de overheid eisen moet stellen aan Zwarte Piet. 
Tegenstanders van Zwarte Piet spanden vorig jaar een 
rechtszaak aan tegen de Amsterdamse burgemeester Van 
der Laan, die geen rekening zou hebben gehouden met de 
bezwaren van de tegenstanders bij het verlenen van een 
vergunning voor de Sinterklaasintocht. Van der Laan stelt 
dat een burgemeester geen oordeel moet geven over de 
inhoud van een evenement bij het verlenen van een ver-
gunning. Mogelijk wordt het uiterlijk van Zwarte Piet naar 
aanleiding van de rechtszaak wel veranderd. Kuijt: “Dan 
gaan we er nog eens goed naar kijken.”
Ook de Zwarte Pieten die Sinterklaas begeleiden bij de 
intocht in Rotterdam blijven voorlopig in de traditionele 
kleur actief. Het onthaal, op 15 november, wordt al meer 
dan zestig jaar georganiseerd door studenten van het Rot-
terdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsche Vrou-
welijke Studenten Vereeniging. Driehonderd leden zetten 
zich vrijwillig in als assistent van de Sint verkleed als 
Zwarte Piet. Ook collecteren ieder jaar alle eerstejaars van 
RSC en RVSV verkleed als Zwarte Piet in de stad. “Als de 
Raad van State beslist dat de huidige piet niet kan, zullen 
we zijn uiterlijk waarschijnlijk wel aanpassen”, zegt EUR-
student Dirk de Boer, voorzitter van de intochtcommissie. 
“Het feest moet voor iedereen leuk blijven, dus zo nodig 
zullen we sommige pieten een andere kleur geven.”  EvR

EUR-student is kistkalf onder de 
Nederlandse studenten
Een student van de EUR is de kistkalf onder de studenten: hij heeft op de campus 
het minst aantal vierkante meters ter beschikking van alle studenten in Neder-
land. Delftse onderzoekers berekenden de vierkante meters per student op basis 
van de grootte van de campus en het aantal studenten dat daar rondloopt.
Studenten van de Erasmus Universiteit moeten het doen met 8,2 vierkante  
meter per persoon. In Wageningen heeft iedere student bijvoorbeeld 54,8 vier-
kante meter. Nederlandse campussen zijn gemiddeld wel het grootst van Europa:  
21,5 vierkante meter per student.
Het is een grove inschatting, blijkt uit het boek ‘The European campus - heritage 
and challenges’ van Alexandra den Heijer en George Tzovlas van de TU Delft. Er is 
geen onderscheid gemaakt tussen collegezalen, werkruimtes en ontvangsthallen 
en natuurlijk zijn lang niet alle vierkante meters geschikt voor onderwijs. 
Het onderzoek is vooral een eerste poging om Europese campussen in kaart te 
brengen en te kunnen vergelijken. Tegelijkertijd is het een pleidooi voor het delen 
van informatie, zodat campussen kunnen verbeteren.
Toch heeft de EUR-student het nog niet zo slecht. Er zijn universiteiten in Dene-
marken, Finland en Zweden die minder oppervlakte per student hebben. En aan de 
Agrarische Universiteit van Athene moet iedere student het doen met 1,1 vierkante 
meter, wat ongeveer de helft is van wat een kistkalf ter beschikking krijgt.  HOP/TF

Quinsy Gario onthaald als popster
De aula zat halfvol op donderdag 23 oktober bij een avondvullend programma over 
racisme in Nederland. Het Grote Racismedebat was, zoals een aanwezige twitte-
raar opmerkte, de ideale mix van luchtigheid en diepgang, precies de twee dingen 
die ontbreken in het landelijke debat dat al enige tijd in alle hevigheid woedt. Maar 
liefst veertien sprekers kwamen met een diepgravende analyse van racisme, de 
nasleep van de slavernij, en wit privilege op de proppen. Tegelijkertijd viel er ook 
wat te lachen. Bijvoorbeeld om het gebrekkige interpunctiegebruik in racistische 
uitlatingen op sociale media, of om de gevleugelde woorden van transcultureel 
psychiater Glenn Helberg: “Er zijn maar weinig mensen die weten hoeveel ze moe-
ten weten om te weten hoe weinig ze eigenlijk weten.” Een echt debat wilde het 
Grote Racismedebat echter nooit worden, daar was met een waslijst aan sprekers 
en vertraging door de gebrekkige techniek geen tijd meer voor. Daarnaast leek de 
zaal het meestal wel eens te zijn met de sprekers, die luid applaus oogstten.  Hoog-
tepunt van de avond vormde Quinsy Gario (in spijkerbroek en zwart colbert op de 
foto), de anti-Zwarte-Pietactivist en kunstenaar, die als een popster werd onthaald. 
TF foto: RvdH) 

Eerstejaars van RSC en RVSV collecteren tot nu toe verkleed als Zwarte Piet
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EINDE FIETSREGELING
Medewerkers kunnen dit jaar voor het 
laatst gebruikmaken van de geliefde  
EUR-fietsregeling. Per 1 januari 2015 is 
het niet meer mogelijk om verlofdagen 
in te ruilen voor de aanschaf van een 
tweewieler. Bij het inruilen van vrije 
dagen (maximaal tien) had je recht op 
allerlei fiscale voordelen, hierdoor kon 
een fiets tot wel 750 euro goedkoper 
worden aangeschaft. De universiteit 
ziet zich vanwege landelijk beleid ge-
noodzaakt om te stoppen met de rege-
ling. Het percentage dat belastingvrij 
aan werknemers kan worden besteed 
wordt vanaf 2015 verlaagd. MvS 

STUDENTEN GAAN 41 MILJOEN  
MEER BELASTING BETALEN
Het kabinet wil niet alleen de basis-
beurs afschaffen, maar ook de belas-
tingaftrek voor studiekosten. Tot nu 
toe kunnen studenten studiekosten 
van de belasting aftrekken als die ho-
ger zijn dan hun basis- en aanvullende 
beurs. Niet alleen het collegegeld, 
maar ook boeken, een stethoscoop, een 
veiligheidsbril, gehoorbescherming en 
andere verplichte leermiddelen.
In totaal profiteren studenten voor 41 
miljoen euro van deze regeling, staat 
in de toelichting bij de wet. Maar als 
de basisbeurs verdwijnt, zouden stu-
denten sneller in aanmerking komen 
voor aftrek van studiekosten. De ‘fis-
cale weglek’ van 155 miljoen euro wil 
minister Bussemaker voorkomen. HOP

MEGAOVERNAME STUDEN-
TENKAMERS OP TIL
Woonstad Rotterdam wil de 6.000 
wooneenheden voor studenten en star-
ters overnemen van. Daartoe hebben 
de twee organisaties recent een inten-
tieverklaring getekend. Daarmee zou 
Woonstad in één klap eigenaar worden 
van het grootste deel van de studen-
tenwoningen in Rotterdam. Woonstad 
wil de studentenwoningen overnemen 
omdat de corporatie hoog opgeleide 
jongeren belangrijk vindt voor Rot-
terdam, aldus een woordvoerder. Met 
de overname hoeft feitelijk weinig te 
veranderen voor kamerzoekende stu-
denten. Eerder bleek wel dat het wel 
degelijk consequenties kan hebben 
voor het aanbod van goedkope wonin-
gen. Als Vestia en Woonstad er samen 
uitkomen, zal de deal in het voorjaar 
worden beklonken. TF

KORTAF
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De eerste maandag van de week is op de 
universiteit omgedoopt tot Meat Free Mon-
day: de EUR sluit zich daarmee aan bij een 
campagne die wereldwijd al vijf jaar loopt. 

Een vleesvrije dag is gezond, goedkoop en bo-
venal: goed voor het milieu. Doelen die pas-
sen op een universiteit die duurzaamheid als 
kernwaarde heeft. Maar op de eerste vlees-
loze maandag, op 20 oktober, werden er nog 
opvallend veel vleesgerechten aangeboden.
Meat Free Monday is een term die vooral de 
vegetariërs op de EUR als muziek in de oren 
zal klinken. Het plan is dat de cateraars ons 
op maandag voortaan op alternatieven voor 
vlees gaan wijzen. Wellicht zijn we iets te 
vroeg in ons oordeel, maar bij het ter perse 
gaan van deze EM bleek de eerste editie van 
de ‘vleesvrije’ maandag dus nog weinig zoden 
aan de dijk te zetten. 
Zowel de met kroketten afgeladen kantines 
als de Food Plaza, waar tosti’s ham-kaas en 
broodjes kebab niet aan te slepen waren, be-
wezen dat vleesliefhebbers ook op de maan-
dag prima aan hun trekken kunnen komen. Er 
werd weinig reclame gemaakt voor vleesloze 
alternatieven.

Betekent dat dan direct dat het hele idee van 
een Meat Free Monday beschouwd kan wor-
den als een farce, als gebakken lucht? Dat 
gaat misschien weer wat ver. Het feit dat het 
eenieder – zowel de onafhankelijke onderne-
mingen in de Food Plaza als de studenten en 
medewerkers – nog steeds vrij staat om vlees 
te eten is op zich goed: we leven niet in een to-
talitaire staat waarin milieuvriendelijk voed-
sel dwangmatig kan worden opgelegd. 
Maar wellicht had de organisatie, die in han-
den is van de Erasmus Sustainability Hub en 
gesteund wordt door alle campuscateraars, 
beter voor een andere naam kunnen kiezen. 
Juist in het academisch onderwijs wordt het 
hanteren van correcte definities (terecht) als 
heilig beschouwd, en dat zou net zo goed moe-
ten gelden voor dit ambitieus klinkende plan 
waarmee de universiteit zijn eigen duurzaam-
heidsgehalte wil versterken. Wij stellen voor 
om eens te beginnen met: Less Meat Monday. 
MvS

> Student Robbin van Pelt vindt dat de universiteit zich niet 

met het eetgedrag van studenten en medewerkers moet 

bemoeien, lees zijn opiniestuk op pag. 12

Muzikaal talent vermaakt Erasmus 
PaviljoenWie is de beste singer-songwriter van de Erasmus Universiteit? Die vraag werd beant-
woord op donderdag 23 oktober in het Erasmus Paviljoen. Vooral vierdejaars IBCoM-
student Henry Sung ontving met zijn mengelmoes van punk en folk waardering van 
zowel het publiek als de jury. Het was dan ook niet verrassend dat hij er aan het eind 
van de avond met de eerste prijs – de mogelijkheid om een liedje op te nemen in een 
professionele studio – vandoor ging. Willem van der Deijl (zie EMuziek op pag. 23) 
eindigde als tweede. Steven de Jong (op de foto) presenteerde hele persoonlijke, soms 
zelfs psychedelische liedjes. Zijn muziek ontving complimenten van de jury, hoewel 
die er ook op wees dat zijn performance beter kon. Daar kon Steven wel mee leven, het 
was immers pas een van zijn eerste shows. ET foto: RvdH) 

Meat Free Monday: 
een iets te ambitieuze benaming
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Laptopdiefstal in de UB

Financiële afwegingen 
en ongemotiveerde 
studenten nekten 
Studentenkwartier
De beslissing van woningcoöperatie 
Woonstad Rotterdam om financieel gewin 
te verkiezen boven het maatschappelijk 
doel, alsmede een gemakzuchtige houding 
van studenten hebben het project Studen-
tenkwartier Dordtselaan in 2012 om zeep 
geholpen. Dat blijkt uit een reconstructie 
van EM.

Het Studentenkwartier werd in 2008 opge-
zet door de gemeente Rotterdam, in samen-
werking met hogeronderwijsinstellingen, 
deelgemeenten Charlois en Feijenoord, Pact 
op Zuid en woningcoöperatie Woonstad Rot-
terdam, om de achterstandswijken rond de 
Dordtselaan een oppepper te geven. Binnen 
tien jaar zouden duizend studenten moeten 
wonen aan de Dordtselaan, om de leegstand 
te verminderen. De studenten kregen huur-
korting  en studiepunten in ruil voor vier uur 
vrijwilligerswerk in de wijk per week. 
Woningcoöperatie Woonstad Rotterdam in-
vesteerde tien miljoen euro in de renovatie 
en verkamering van bestaande woningen 
aan de Dordtselaan. Studenten die daar 
vervolgens wilden wonen werden gescreend 
op hun motivatie iets te doen voor de buurt. 
Toen bleek dat lang niet alle kamers vol kwa-
men, werd de selectie gestopt en konden ook 
studenten die niet wilden deelnemen aan 
het maatschappelijke project wonen aan de 
Dordtselaan. Daarnaast gaven veel studen-
ten aan mee te willen doen met het vrijwil-
ligerswerk in de wijk, maar die belofte werd 
vaak niet nagekomen. 
Ook bleek het vanwege de veelheid aan stu-
dies niet mogelijk om voor veel studenten 
een project te vinden dat studiepunten kon 
opleveren.
Uiteindelijk werd in de winter van 2012 be-
sloten het project te beëindigen. De gemeen-
te Rotterdam en deelgemeenten spendeer-
den ongeveer twee ton aan het project. EvR 

(foto: RvdH). 

> Zie pag. 20-21 voor de uitgebreide reconstructie

Dieven hebben eind september zeker drie 
laptops ontvreemd uit de Universiteitsbi-
bliotheek. Een van de gedupeerden acht de 
universiteit medeverantwoordelijk.

In juni 2012 was er ook een piek in diefstallen 
in de UB. Toen verdwenen er vijf laptops. Sinds-
dien is er volgens de bibliotheek en de beveili-
ging niets meer gestolen. Tot begin deze maand 
er officieel drie, maar volgens studenten zeker 
zes laptops verdwenen.
Zaalwachten hebben extra instructies gekre-
gen om goed op te letten. Daarnaast verschij-
nen er extra berichten op de beeldschermen om 
studenten te attenderen op mogelijke diefstal.
Attenderen en surveilleren is volgens Ineke 
van der Kramer, hoofd van het Library Lear-
ning Center, ook het enige dat de bibliotheek 
kan doen. 
Toch heeft een van de slachtoffers van de lap-
topdiefstal een klacht neergelegd bij de be-
veiliging, omdat de gedupeerde vindt dat de 
universiteit medeverantwoordelijk is. Zonder 
op deze specifieke zaak in te willen gaan zegt 
hoofd beveiliging Jelle Jager: “Voor degene die 

dit meemaakt is het natuurlijk verschrikkelijk. 
Maar waterdicht kan de beveiliging nooit zijn. 
De bibliotheek heeft – zeker op de drukkere 
dagen – ruim zevenhonderd bezoekers. Om op 
ieders persoonlijke spullen te letten hebben  
we op de hele campus wel twee- tot drie-
duizend beveiligers nodig.” Bovendien, zegt  
De Jager, is er toezicht en kun je gebruikmaken 
van kluisjes die onder permanent cameratoe-
zicht staan.
Maar met al die bewakingscamera’s, ook bij de 
UB, rijst de vraag waarom er geen verdachten 
op beeld te vinden zijn. Dat is simpel: in de stu-
diezalen van de UB wordt vanuit privacyover-
wegingen niet gefilmd. Of er desondanks ver-
dachten zijn, is niet duidelijk. Van der Kramer 
vermoedt – ‘maar dat is een beetje van horen 
zeggen’ – dat het gaat om mensen van buiten de 
universiteit. “Ik denk niet dat studenten elkaar 
bestelen.” Ook Jager houdt rekening met de 
mogelijkheid dat de daders van buiten komen. 
“Eens in de zoveel tijd is er een diefstalpiek op 
de campus en uit overleg met verschillende 
universiteiten blijkt dat zij daar ook last van 
hebben.” TF

WAAR WOONT DE ROTTERDAMSE STUDENT? 
De Rotterdamse hogeronderwijsinstellingen hadden vorig collegejaar gezamenlijk  
56.748 studenten. De verwachting is dat er in 2022 nog eens 10 procent meer jongeren 
(5567) voor Rotterdam zullen kiezen.

Als spoorstudent op en neer 
naar het ouderlijk huis buiten 

de gemeentegrenzen

Op kamers in 
een andere stad

Internationals die in 
Rotterdam wonen

Op zichzelf in 
de Maasstad

Bij paps en mans 
in Rotterdam 

Internationals die buiten 
de stad wonen

Bron: Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2014, Kences
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Het eredoctoraat dat Nancy Fraser op vrij-
dag 7 november ontvangt tijdens de 101e 
verjaardag van de universiteit.

Wie is dat eigenlijk, Nancy Fraser?
De Amerikaanse Fraser (67) is politiek filosoof 
en bekleedt leerstoelen in New York en Parijs. 
Ze is een van de grote namen op het gebied van 
kritische theorie, filosofie en genderstudies en 
vooral bekend vanwege haar feministische kri-
tiek op Jürgen Habermas’ ideeën over de publie-
ke sfeer. Kort door de bocht: Habermas houdt in 
zijn historische uiteenzetting van de publieke 
sfeer onvoldoende rekening met het bestaan van 
parallelle publieksgroepen. Fraser benadrukt de 
pluraliteit van fora en counter publics. Daarmee 
nuanceert en verdiept ze het concept van de pu-
blieke sfeer.

Waarom krijgt ze een eredoctoraat?
Ieder jaar reikt de universiteit tijdens de Dies 
Natalis een eredoctoraat uit. Dit jaar zijn de filo-
sofiefaculteit en ESHCC aan de beurt, en mogen 
filosoof Jos de Mul en historica Maria Grever 
het eredoctoraat overhandigen. De keuze viel 
vooral op Fraser vanwege haar inspirerende we-
tenschappelijke werk over erkenning en recht-
vaardigheid vanuit een feministische invals-
hoek. Ze combineert volgens Grever ‘een groot 
maatschappelijk engagement met diepgaande 
theorievorming over sociale ongelijkheid, er-
kenning van pluraliteit en transnationaliteit van 
de publieke sfeer’.

Krijgen wij daar ook nog iets voor terug?
Zoals meestal bij een eredoctoraat, geeft Fraser 
een lezing, met de titel ‘Transnationalizing the 
Public Sphere in the Context of Crisis’. Daar kan 
iedereen bij zijn. Daarnaast is er een master-
class, speciaal voor masterstudenten en promo-
vendi van de beide faculteiten, over de rol van 
de media in de transnationalisering van de pu-
blieke sfeer.

Eindelijk. Een vrouwelijke eredoctor.
Zeg dat wel. Vorig jaar, bij het honderdjarig be-
staan, werden er acht eredoctoraten uitgereikt. 
Alle acht laureaten waren man, net als de negen 
erepromotoren. Toen zij gezamenlijk op het po-
dium stonden, ging menige wenkbrauw toch ver 
omhoog. Zelfs hoog bezoek schijnt er een sne-
rende opmerking over te hebben gemaakt rich-
ting het College van Bestuur. Ook erepromotor 
Grever verwijst naar het mannelijke podium bij 
de dies vorig jaar. “De eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat dat nogal pijnlijk was. Ik ben erg blij dat 
we nu Nancy Fraser hebben uitgenodigd.”  TF

VRAGEN 
OVER...

BAS VAN DER SCHOT

EUR-student speelt met Del Piero in India
Hij redde het niet bij Feyenoord, maar EUR-
student Stijn Houben (19) speelt nu wel zij 
aan zij met de Italiaanse superster Alessan-
dro Del Piero bij Delhi Dynamos, en leidt 
ineens een heel ander leven. India wil ook 
goed worden in voetbal en strikte daarom 
deze zomer allerlei voormalige Europese 
topspelers voor de nieuwe Indian Super Le-
ague. Stijn Houben, die Economie en Be-
drijfseconomie studeert aan de Erasmus 
Universiteit, mocht ook komen. “Hier is het 
verschil tussen arm en rijk enorm: je hebt 
op elke hoek van de straat slapende men-
sen, verouderde en vervallen huizen, maar 
tussendoor kom je ook opeens enorme tem-

pels tegen die tot in de puntjes worden on-
derhouden.” 
Tijd voor de studie is er even niet. “Ik heb 
mijn boeken bij me en probeer de stof bij te 
houden, maar veel zal ik er niet aan kunnen 
doen. Ook de tentamens moet ik helaas mis-
sen.” Hoe lang Houben blijft in India hangt 
af van het resultaat. “Vanaf nu nog mini-
maal twee maanden, maar ik hoop langer, 
als we bij de beste vier eindigen, spelen we 
na de reguliere competitie nog play-offs. 
Ambities om daarna te blijven heb ik verder 
niet. In het nieuwe jaar zal ik mijn studie ze-
ker weer oppakken.” MvS  

Stijn Houben (vooraan) tijdens een training van zijn club Delhi Dynamos
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OPINIE

‘Vleesvrije maandag is betuttelend’
De universiteit heeft zich met het oog op duurzaamheid aangesloten bij de wereldwijde cam-
pagne Meat Free Monday voor vleesvrije maandagen. Maar moet een universiteit zich wel be-
moeien met het eetgedrag van haar medewerkers en studenten? Student Robbin van Pelt 
vindt van niet, en legt uit waarom.

Toen ik bijna anderhalf jaar geleden voor het eerst de universiteit binnenwandelde was, of leek, de 
universiteit de ruimte waarnaar ik had verlangd. De universiteit was een vrije gemeenschap van 
individuen waar je zelf als student de keuze maakte wat juist was en hoe je handelde. 
Al snel leek dit toch anders te zijn. De universiteit schrijft voor dat je in het eerste jaar zestig stu-
diepunten moet halen om verder te kunnen studeren, en de controle van opdrachten was strenger 
dan bij het voortgezet onderwijs. Enfin, deze ‘betutteling’ betreft het onderwijskundige aspect van 
het student-zijn; dat is ergens nog te begrijpen.
Een andere ‘betutteling’ kwam mij de afgelopen week ter ore: de universiteit wil zich gaan bemoei-
en met wat we eten. De universiteit introduceert de Meat Free Monday. De universiteit moedigt 
studenten en ondernemers aan om op maandagen geen vlees meer te consumeren en te verkopen 
op de campus. Ondernemers zullen echter niet een verbod krijgen op de verkoop van vlees.
We weten allemaal dat de methaanproductie van koeien niet zo best is voor ons milieu en opwar-
mende klimaat. De universiteit wil bijdragen aan de reductie hiervan. Een universiteit die zich in-
zet voor een duurzame campus en afvalscheiding en groene inkoop juich ik van harte toe. Volgens 
mij echter, zet onze universiteit hier een grote stap in de verkeerde richting. Projectleider duur-
zaamheid Eva Rood stelt dat dit project vooral gericht is op beeldvorming. Het gaat dus niet om het 
zelf duurzaam handelen als universiteit, maar om de universiteit als opvoedkundige en voorlichter 
die een vriendelijke poging doet om studenten te bewegen het goede te doen. 
We moeten ons echter ernstig afvragen of wij dit de taak vinden van de universiteit. Is de taak van 
de universiteit niet het leveren van fantastisch onderwijs en onderzoek? Moet de universiteit niet 
de plaats zijn waar studenten zich ontplooien en zelf hun keuzes maken en hierin niet worden ge-
stuurd van hogerhand? Het gaat er hier niet om of de universiteit duurzaam moet zijn of niet. Het 
gaat hier om de principiële vraag of de universiteit zich naast onderwijs en onderzoek moet be-
moeien met zaken waar belangen- en lobbygroepen zich hard voor zouden kunnen maken. 
Een opvoedkundige taak ligt allerminst bij de universiteit als instituut. Het is immers de eigen ver-
antwoordelijkheid van het individu om te kiezen voor vlees of niet. Bij een campagne van de uni-
versiteit tegen vleesconsumptie is het effect dat de universiteit zich plaatst in een politiek debat, 
en ook hierbij moeten we ons afvragen of we dat moeten willen.
Daarom adviseer ik de universiteit dan ook: richt je op je kerntaak van goed onderwijs en onder-
zoek. Wees die gemeenschap waar uitgegaan wordt van vrije en zelfstandige individuen en wees 
die plek waarnaar ik verlangde. 

Robbin van Pelt, is student geschiedenis van de EUR en schrijft voor het blad van faculteitsvereniging ACE. 
Verder is hij sociaalliberaal en actief bij D66. Dit stuk is geschreven op persoonlijke titel. 
Reacties: @RobbinvPelt 
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> Sorry, wat zei u?
Het was als een weekend in Parijs zon-
der de Eifeltoren te zien. Zo onbevredi-
gend als een film met een open einde. 
Als cabaret waarbij je de clou hebt ge-
mist. Alsof je zat te kijken naar een do-
ventolk, maar geen gebarentaal begrijpt. 
Alsof je drie jaar oud was en het zwarte-
pietendebat probeerde te doorgronden. 
Menig bezoeker nam een voorschot op 
de nachtrust, checkte via Tinder of er 
nog iets boeiends in de zaal zat, of had 
alle energie van de wereld nodig om 
lachbuien te onderdrukken. Na afloop 
wist bijna niemand te vertellen waar hij 
of zij nu eigenlijk anderhalf uur lang naar 
had zitten kijken. Bezoekers omschreven 
de middag als: verschrikkelijk, gênant, 
slapstick. Het was onverstaanbaar en 
onbegrijpelijk zonder integrale tekst of 
ondertiteling. Maar ja, duizend mensen 
hebben toch maar mooi de grote 
Habermas horen spreken.

> Ja, Joost. Doe er eens iets aan!
In de vorige editie schreef EDDN dat het 
maar eens afgelopen moest zijn met de 
troep op de campus, nadat ene meneer 
Van Oostendorp ons er (niet voor het 
eerst) op had geattendeerd. Hij had na-
tuurlijk groot gelijk dat er maar nauwe-
lijks waarneembare afvalscheiding op de 
campus is. Het probleem benoemen be-
tekent echter niet dat er direct een op-
lossing voor is. Gelukkig laat de bezorgde 
buurtbewoner er geen gras over groeien. 
De Rotterdamse wethouders Pex 
Langenberg en Joost Eerdmans kregen 
onlangs de vorige editie van EDDN onder 
ogen, met een begeleidend schrijven van 
meneer Van Oostendorp. Hij doet daarin 
een fantastisch voorstel: “U adopteert 
beiden een knaloranje verzamelbak (voor 
plastic afval), met Uw naam erop – geheel 
in stijl met de recente naamgeving van de 
gebouwen aldaar. Die biedt U aan bij het 
College van Bestuur, als handreiking bij het 
inzamelen van plastic afval en als voor-
beeld van de Rotterdamse KENDOE-
mentaliteit.” EDDN vindt het een geweldig 
idee om op het Tinbergenplaza, tussen 
het Sanders- en Mandevillegebouw, een 
Langenbergcontainer te plaatsen. Zetten 
jullie er dan zo’n feloranje opblaaspop 
naast met een masker van Joost 
Eerdmans?
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EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl

TIM DE MEY 

Leve de metafysica
Om te overleven als filosoof dien je onvermijdelijk 
uitermate tolerant te zijn tegenover totaal andere 
manieren van denken over filosofie en aan filosofie 
doen. Chique geformuleerd, kan je dat ‘actief me-
tafilosofisch pluralisme’ noemen. Maar eigenlijk is 
het gewoon een kwestie van niet (te veel) aan 
stielbederf willen doen. Aan dat soort collegialiteit 
en ‘filosofilie’ zijn, in ieder geval wat mij betreft, 
ook grenzen. Soms hou ik het niet meer en komt er 
actief, metafilosofische rook uit mijn oren! 
Heb ik bijvoorbeeld net een boekje geschreven 
over het scepticisme, waarin bij uitstek het ‘wer-
kelijkheidsprobleem’ centraal staat, en waarin de 
mogelijkheden en beperkingen van de verschillen-
de benaderingen van het bestaan van de buiten-
wereld, geanalyseerd en tegenover elkaar afgewo-
gen worden, lees ik in de vorige EM een luchtig ar-
tikeltje over de popfilosoof Markus Gabriel, met als 
doodleuke titel ‘De wereld bestaat niet (maar een-
hoorns wel)’, en met als teneur dat de metafysica 
ofwel dood is, ofwel levend begraven moet wor-
den.
Nu maak ik mij zeker niet druk om Gabriels stand-
punten. Al de hele geschiedenis van de wijsbe-
geerte lang overleeft de metafysica (met groot 
gemak) haar doodgravers. Daar ben ik gerust op. 
Maar waar ik horendol van word, is dat Markus 
Gabriel gewoon maar wat dingen roept en poneert, 
zonder iets wat maar enigszins in de buurt komt 
van een argument, laat staan een ‘bewijs’ aan te 
dragen. Hij volstaat gewoon met zelfreferentie en 
vaagheid te kapittelen als fatale problemen voor 
de (mogelijkheid van de) metafysica.
Paradoxaal genoeg komt Gabriel met een heus 
zijnscriterium op de proppen: bestaan is verschij-
nen binnen een context. Daar kunnen we mee aan 
de slag! Als ik mijn frigo opentrek en er komen en-
kele flesjes bier tevoorschijn, dan kan ik met de ze-
gen van Gabriel zeggen: ‘er is bier’. Waarvoor dank 
(althans, zolang het geen Duits bier is)! Maar stel 
nu dat er in mijn frigo geen bier is (wees gerust, 
het is maar een gedachte-experiment), maar in de 
nabijgelegen supermarkt wel. Dan verschijnt en 
bestaat er bijgevolg nog steeds bier binnen de 
context van ‘mijn buurt’. Maar stel nu dat gele bui-
tenaardse wezens al het bier van de aarde hebben 
geconfisqueerd en naar hun planeet Jupiler hebben 
getransporteerd, dan nog kunnen zowel Gabriel als 
ik genoeglijk constateren dat er bier verschijnt en 
bestaat, namelijk binnen de context van het heelal. 
Kortom, dankzij de vaagheid van het context-be-
grip, blaast Gabriels zijnscriterium de metafysica 
nieuw leven in.

Tim de Mey

ADVERTENTIE
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H
et voorkomen van de geboren Zwollenaar en 
hoogleraar Organisatiepsychologie Arnold 
Bakker en zijn schilderachtige kamer hebben 
wel iets Zen-achtigs. Maar wat hij bedoelt met 
‘flow’ heeft maar weinig van doen met life-

styleglossy’s als Flow Magazine – van die bladen waarin 
kruidentheetjes en hebbedingetjes worden gepromoot als 
brengers van een zweverige zijnservaring. Wél gelooft hij 
heilig in de noodzaak van ontspanning voor inspanning. 
Bakker verzamelt kunst, en op zijn kantoor vinden we, 
naast een portret van Einstein dat gemaakt en geschon-
ken werd door een promovenda van hem, een schilderij 
van de Martinitoren in Groningen van kunstschilder Je-
roen Hermkens. Behalve kunstwerken zijn er ook talrijke 
oorkondes en academische prijzen in Bakker’s werk-
kamer bij de Rotterdamse psychologen. Onlangs mocht 
Bakker een nieuw wapenfeit toevoegen aan zijn palmares: 
hij werd opgenomen in een Amerikaanse lijst van ’s we-
relds meest invloedrijke wetenschappers van zijn vakge-
bied. Bakker is dus zelf misschien wel een van de beste 
voorbeelden van de bevlogen werknemer. Hoe doet hij dat 
en kunnen anderen dat ook bereiken? En natuurlijk de 
hamvraag: wat is de ervaring van flow nu eigenlijk en hoe 
laat zo’n uiterst subjectieve ervaring zich beschrijven in 
wetenschappelijke termen?

Van burn-out naar bevlogenheid
Aanvankelijk richtte Bakker zich, zoals zoveel arbeids-
psychologen, vooral op de depressieve ervaring van de 
burn-out, die zich kenmerkt door symptomen als totale 
futloosheid en cynische desinteresse in het werk. Maar 
op een goed moment vroeg Bakker zich af hoe het toch 
kan dat zoveel mensen – de meeste mensen – helemaal 
niet opbranden en vooral genieten van hun werk, ook al 
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werken ze heel hard. Eye-opener voor Bakker was (en is) 
de in de Verenigde Staten werkzame psycholoog Mihaly 
Csikszentmihalyi (1934). Deze geboren Hongaar schreef 
Flow: the Psychology of Optimal Experience (1990) en is 
bovendien de vaandeldrager van de psychologische dis-
cipline die wel met de term ‘Positive Psychology’ wordt 
aangeduid. 
Waar de aandacht van de psycholoog door de bank geno-
men uitgaat naar negatieve ervaringen en mentale gebre-
ken, ligt de focus in de positieve psychologie op positieve 
fenomenen. Zoals geluk, creativiteit, bevlogenheid en flow. 
Voor sommigen heeft dat wetenschapsgebied een wat 
zoetsappig imago, wat maakt dat het niet altijd voldoende 
serieus wordt genomen. Toch kan bijvoorbeeld een feno-
meen als bevlogenheid ons veel leren over de burn-out, 
volgens Bakker: “Eigenlijk vormen burn-out en bevlogen-
heid elkaars spiegelbeeld en ze hebben dus automatisch 
veel met elkaar te maken.” Tel daarbij op dat het uitermate 
profijtelijk kan zijn voor organisaties om niet alleen burn-
outs uit te bannen, maar om ook actief de werknemer 
te stimuleren om bevlogen te zijn, in plaats van slechts 
tevreden en functioneel. Bevlogenheid, weet Bakker uit 
onderzoek onder medewerkers in restaurants, stuwt de 
productiviteit en de omzet van een bedrijf omhoog. Voelt 
men zich op een dag bevlogen, dan wordt die dag heel wat 
meer geld opgehaald.  

Bevlogenheid versus flow
Wie bevlogenheid en flow wil stimuleren, moet eerst we-
ten wat deze ervaringen betekenen. Ze betekenen in ieder 
geval niet hetzelfde. Bevlogenheid is een geestesgesteld-
heid die geldt voor een langere periode. Het gaat erom of 
iemand zich vitaal voelt bij het werk dat hij doet. En of hij 
zich intellectueel kan vinden in de doelstellingen van zijn 

zijn werk. Wat ook uitmaakt, is of iemand de specifieke 
vermogens bezit om te beantwoorden aan wat een baan 
van hem of haar vraagt. Kortom, wanneer de gesteldheid 
van lichaam, geest en vaardigheden goed aansluit op de 
taak die je moet verrrichten, zal je een hoge mate van be-
vlogenheid ervaren. 
Flow is echter iets anders dan bevlogenheid. Dat gaat 
volgens Bakker meer om ‘een kleine piekervaring’, die 
een half uur tot twee uur duurt. Even ga je volledig op in 
je werk. Die genotvolle ervaring is het resultaat van het 
‘samenspel’ tussen enerzijds de hulpbronnen die men ter 
beschikking heeft om de taak uit te voeren, en anderzijds 
de mate waarin men die taak als uitdagend ervaart. Heb 
je een taak die uitdagend is, en zijn er goede hulpbronnen 
beschikbaar om de taak te volbrengen (denk aan adequate 
vaardigheden en intrinsieke energie, de hulp van goede 
collega’s en de juiste materiële benodigdheden), dan kan 
het zijn dat alles even volautomatisch lijkt te gaan en dat 
je volledig in sync bent met de omgeving en je werk.

Muziekdocenten en marechaussees    
Een optimale balans tussen de hulpbronnen en de gestel-
de uitdaging luistert nauw, zo wijst empirisch onderzoek 
uit naar bijvoorbeeld muziekdocenten en marechaussees 
die werden bevraagd en geobserveerd. Bakker: “Een heel 
mooi onderzoek ging over muziekdocenten. Wanneer ze 
veel hulpbronnen ter beschikking hadden – zoals de no-
dige ervaring, feedback van collega’s en de autonomie om 
te beslissen over wat je kinderen wilt leren – konden ze 
hogere doelen stellen en gingen ze meer uitdagende mu-
ziek spelen met ze kinderen. De docenten ervaren dan ook 
meer flow, zo gaven ze aan.” 
Teveel hulpbronnen voor een taak die te makkelijk is, 
werkt echter averechts, zo bleek uit onderzoek onder 

Iedereen ervaart het wel eens: zo’n moment dat je ergens volledig in opgaat. Dat heet ‘flow’. 
De invloedrijke Rotterdamse arbeids- en organisatiepsycholoog Arnold Bakker probeert de 
vinger te leggen op een ervaring die even productief als genotvol is, maar ook zo vluchtig als 
een ademtocht.                      tekst Daan Rutten illustratie Unit20

Het geheim 
achter bevlogenheid 

en flow

Arnold Bakker: 
‘Om bevlogenheid en 
flow te ervaren is een 
uitdaging nodig.’ 
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marechaussees: “We keken bijvoorbeeld naar marechaus-
sees op Schiphol. Dat is een drukke, stressvolle omgeving. 
Maar ze hebben zo veel training gehad dat ze plezier 
beleven aan het werk. Wanneer marechaussees echter te 
weinig om handen hebben, bijvoorbeeld omdat ze alleen 
maar een kasteel moeten bewaken of grenscontroles moe-
ten uitvoeren, ervaren ze hun werk als onprettig. Ze kun-
nen veel meer dan de taak die ze moeten uitvoeren. Dat 
werkt verveling in de hand. Er bestaat dus een optimum 
tussen wat je kan en wat van je gevraagd wordt. Dat opti-
mum heet flow.” 
Hoewel niet alle psychologen het hierin met hem eens 
zijn, is Bakker ervan overtuigd dat een ervaring van flow 

niet alleen voor de happy few is weggelegd die toevallig 
een ‘betere baan’ hebben gevonden. “Ik denk dat flow in 
elk beroep kan worden ervaren. De kwaliteiten van een 
buschauffeur kunnen vrijwel naadloos aansluiten op wat 
hij kan en moet doen, terwijl ik waarschijnlijk stress zou 
ervaren als ik een bus moest besturen. Bovendien kan 
je ook flow ervaren bij het doen van een hobby of bij het 
sporten.”   

Tevredenheid en productiviteit
Lang niet alle instellingen en bedrijven zien het belang in 
van bevlogenheid en flow, merkt Bakker. En dat terwijl wie 
bevlogenheid en flow ervaart nooit in een burn-out kan 
zitten. De top van het bedrijfsleven heeft volgens Bakker 
vaak te weinig begrip voor een vooruitstrevende kijk op 
personeelsbeleid. “Meestal zijn bestuurders van bijvoor-
beeld banken vakmensen die goed zijn in hun bankiersvak 
en zodoende konden opklimmen. Dat is op zichzelf prima, 
maar hierdoor blijft het in de top vaak stil wat betreft de 
sociale en psychologische aspecten van werknemers. 
Dat vindt men dan al snel te vaag. Terwijl er letterlijk en 
figuurlijk veel winst valt te boeken wanneer men hier aan-
dacht voor creëert. En dan niet alleen in een HR-afdeling 
onderin de organisatie.” 
Wat moet echt anders? Bakker: “De aandacht ligt nu vaak 
bij het louter voorkomen van negatieve ervaringen en 

het conservatief aansturen op ‘tevredenheid’. Kijk maar 
naar alle ‘tevredenheidsonderzoeken’ die overal worden 
gedaan. Dan wordt aan werknemers gevraagd: ‘Ben je te-
vreden met je computer en je bureau?’ Hierdoor wordt de 
blik van werknemers gericht op wat er al is. En dus niet op 
de toekomstambities van werknemers. Om bevlogenheid 
en flow te ervaren is een uitdaging nodig. De werkgever 
moet ernaar vragen hoe hij voor de werknemer kan functi-
oneren als de beste hulpbron om uitdagingen aan te gaan. 
Dan stimuleer je flow en houd je mensen weg van lethargie 
en burn-out.” Dat hoeft niet altijd moeilijk of duur te zijn.  
“Vaak hebben medewerkers vooral behoefte aan feedback-
momenten en gesprekken met collega’s. Dat is makkelijk 
te organiseren.” 
Een andere typische fout van veel werkgevers (en werk-
nemers) is om het begrip uitdaging te verwarren met een 
overwerkcultuur. Bakker:  “Onderzoek wijst uit dat nie-
mand beter wordt van structureel overwerk. Na een uur of 
negen achter elkaar werken, gaan mensen fouten maken. 
Werken ze te lang door, dan zijn ze er de volgende dag 
ook niet bij. Verstandiger is om mensen ertoe te bewegen 
om op tijd rust te nemen. Wie de volgende dag fris op zijn 
werk verschijnt, werkt tijdens zijn werktijd toe naar zijn 
flowmoment en dat levert de grootste productiviteit op.”

Werknemer en student
De verantwoordelijkheid ligt volgens Bakker niet alleen bij 
de werkgever, maar ook bij de werknemer. “Als individu 
draag je ook verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn. 
Wil je meer uitdaging, dan moet je zelf naar je werkgever 
stappen en bijvoorbeeld vragen om een cursus. Daarnaast 
is energie-management heel belangrijk en ook dat heb je 
grotendeels zelf in de hand. Ik heb bijvoorbeeld met mijn 
vrouw, die ook professor is in de psychologie, de vaste 
afspraak om tijdens het weekeinde niet door te werken en 
er voor de kinderen te zijn. Ontspanning is onontbeerlijk. 
Mensen die altijd doorwerken ervaren juist minder bevlo-
genheid en minder flow. Je moet weten wanneer je moet 
stoppen, zodat je er in de uren dat je werkt, ook echt voor 
kunt gaan. Ben je een ochtendmens, doe dan het belang-
rijkste dat je wilt bereiken in de ochtend en gebruik de 
middag voor taken die meer op routine kunnen of minder 
afbreukrisico hebben. Ben je een avondmens, dan doe je 
het omgekeerde. Zorg, met andere woorden, dat je de be-
nodigde hulpbronnen, zoals je eigen energie, ter beschik-
king hebt op het moment dat je ze nodig hebt. Onderzoek 
onder onze studenten, dat verschijnt in het tijdschrift 
Motivation and Emotion, laat zien dat studenten die hun 
hulpbronnen goed managen, tentamenstress voorkomen 
en hoger beoordeeld worden door hun tutors. Ze zorgen 
bijvoorbeeld voor een goede studieplek en hebben vrien-
den en familie voor feedback. Ze ontplooien zich ook naast 
de studie, zoals ik in mijn vrije tijd kunst verzamel om 
energie en inspiratie op te doen voor nieuwe ideeën.”    

‘De aandacht ligt nu vaak bij het 
louter voorkomen van negatieve  
ervaringen en het conservatief aan-
sturen op tevredenheid’ > Arnold Bakker
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    Amsterdams blogfenomeen 

leert studenten koken

S
tudenten en koken: het is meer dan 
eens een slecht huwelijk gebleken. 
Ter Veld bewijst echter het tegen-
deel. Het inmiddels ‘ex-studentje’ 
–  ze studeerde van 2008 tot 2012 

Interactieve Media aan de Hogeschool van 
Amsterdam – blogt dagelijks over haar, 
doorgaans gezonde, studentenhappen én de 
bijbehorende recepten. Ze is ervan overtuigd 
dat zelf koken voor studenten helemaal niet 
moeilijk, tijdrovend of duur hoeft te zijn.
Haar succes is indrukwekkend. Sinds Ter Veld 
in 2011 begon met bloggen, schaarde ze dik 
50.000 volgers achter zich. Ook geeft ze 
tegenwoordig kookworkshops, wordt haar blog 
geïmiteerd en kan ze iedere maand een ‘heel 
lekker’ zakcentje bijschrijven. Het verbaast 
haar, zo geeft de Amsterdamse lachend toe: 
“Mensen zien me als een soort studentengoe-
roe, terwijl dat helemáál niet waar is. Dat is de 

grap: ik doe maar wat, en heb helemaal geen 
verstand van koken. What the fuck breng ik nu 
een kookboek uit!”

Met dank aan Groningen
Verwacht dus geen exquise gerechten passend 
bij de nieuwste trends op het gebied van food. 
Nee, Ter Veld houdt het liever simpel: “Ik ben 
gewoon en mijn recepten zijn gewoon. Ik eet 
dus ook bami van Knorr of soep uit een zak. 
Iedereen kan de recepten maken, ze zijn 
volledig idiot proof.’’ Om daar nog aan toe te 
voegen dat ze koken eigenlijk helemaal niet zo 
leuk vindt: “Langer dan een half uur in de 
keuken staan vind ik al te lang.”
Waarom ze dan toch werk maakt van haar 
dagelijks maaltjes? Gewoon, omdat ze van 
lekker eten houdt. “Ik kan me zó verheugen op 
eten. Dat was vroeger al zo; dan kwam ik thuis 
van school en vroeg ik aan mijn moeder wat 
we die avond gingen eten. Ik ben echt eetgek. 
En dat je heel makkelijk en snel zelf iets 
lekkers klaar kan maken, dat is de boodschap 
van mijn blog.”
De blog zag het levenslicht in september 2011, 
nadat Ter Veld al langere tijd foto’s van haar 
maaltijden op Facebook zette. “Vrienden 
zeiden toen tegen me dat ik echt een foodblog 
moest beginnen. Dat sprak me wel aan. Het 
leek me een leuk projectje voor naast mijn 
studie en stage.” In het begin trok Ter Veld nog 
weinig publiek. Die situatie veranderde 
drastisch op het moment dat de blog in juni 
2013 ‘viral’ ging. “In één weekend is het toen 
totaal geëxplodeerd. Op vrijdag had ik nog 
1600 likes, twee dagen later waren dat er 
25.000.” 

Als er íemand is die studenten bij diepvriespizza’s en opwarmmaaltijden 
vandaan houdt, is dat Leonie ter Veld wel. De 24-jarige Amsterdamse is het 
‘studentje’ achter de razend populaire blog Gewoon wat een studentje ’s 
avonds eet, en inspireert dagelijks duizenden leeftijdgenoten met haar 
simpele, betaalbare en gezonde recepten. Afgelopen week lanceerde ze een 
eigen kookboek.                                             tekst Eric Oosterom fotografie Levien Willemse

> Gewoon wat een studentje ’s avonds eet, van 
Leonie ter Veld. Uitgeverij: Brandt; Prijs: € 20,-; 
ISBN: 9492037025. EM mag 3 exemplaren wegge-
ven. Mail naar: erasmusmagazine@em.eur.nl

Leonie ter Veld doet inkopen 
voor alweer een studenten-
menu.



30 oktober 2014 | 18ACHTERGROND

Dat ‘viral’ gaan, waarbij iets op internet in heel 
korte tijd heel populair wordt doordat internet-
ters massaal ‘delen’ via sociale media, begon in 
Groningen. Het waren Groningse studenten 
die in de universiteitsbibliotheek de foodblog 
ontdekten: “Het was op een vrijdagmiddag in 
een tentamenweek. Niemand had toen meer 
zin om te studeren en zat een beetje te 
‘soggen’. In de bieb zaten een paar studenten 
mijn blog te liken en anderen zagen dat en 
liketen het toen óók. Er ontstond een sneeuw-
baleffect, waardoor mijn blog ‘mini-viral’ ging.” 

Nog even doorgaan
Sindsdien ‘kookt’ Ter Veld dagelijks voor 
duizenden studenten. Afgelopen week 
bekroonde ze haar inspanningen met een 
eigen kookboek. Het boek is een verzameling 
van zeventig, eerder al op de blog gepubliceer-

de, recepten en bevat onder meer hoofdstuk-
ken over supersnelle maaltijden en super-
foods (lees: lekkere vette happen). Hoewel het 
ultieme doel hiermee bereikt lijkt te zijn, moet 
Ter Veld er niet aan denken om te stoppen: “Ik 
wil méér bloggen, en beter bloggen. Ook wil ik 
een nieuwe website en een app bouwen. Maar 
ik leef heel erg bij de dag en dat werkt tot nu 
toe prima. Ik ben niet zo van een vijfjaren-
plan.”
Ook het feit dat ze inmiddels afgestudeerd is, 
weerhoudt haar niet het bloggen voort te 
zetten: “Ik ben dan wel geen student meer, 
maar eigenlijk is er voor mij qua eten heel 
weinig veranderd. Ja, ik heb wat meer te 
besteden, maar ik kan echt nog wel even 
doorgaan.” En de naam, die blijft hetzelfde. 
“Gewoon wat een young professional ’s avonds 
eet klinkt toch minder, toch?” 

Zelfgemaakte kapsalon
Eerste stop: de Heemraadssingel. Daar woont de Duitse uitwisselingstudent Lukas Kuhn (25). Aan 
hem de taak een authentiek Rotterdams recept klaar te maken, de kapsalon. Vol goede moed pakt 
Lukas de boodschappen uit. Helaas, het oventje blijkt al tijden dienst te weigeren. De patat moet 
dus vervangen worden en ook de laatste stap van het recept, de boel afbakken in de oven, kan 
helaas niet doorgaan. Maar geen nood, Kuhn is behalve student ook een succesvol ondernemer en 
blijkt dan ook een meester in het verzinnen van creatieve oplossingen voor nijpende problemen. 
De patat vervangt hij door aardappelschijfjes. Terwijl deze sudderen in de pan, wordt ook de 
shoarma gebakken en worden de groentes gesneden. Een vlekkeloos proces. Maar dan, het 
afbakken in de oven. Met dit bijltje heeft de Duitser vaker gehakt. Hij stapelt alle ingrediënten in 
een wok en sluit deze af met een omgekeerde pan. “Zo heb ik ook eens een pizza gemaakt”, 
glimlacht hij. En inderdaad, de warmte ontsnapt niet en de kaas smelt keurig over het gerecht. 
Aan tafel! Onwennig schept Lukas op. Shoarmazaken heeft hij nooit vertrouwd en dit is zijn 
allereerste kapsalon. Maar het smaakt naar meer. “Best goed”, lacht hij. “Nu wil ik ook weten hoe 
een echte smaakt.”

Recept zelfgemaakte kapsalon *
Maak de frites (1 handje) klaar zoals op 
de verpakking staat. Bak ondertussen 
de shoarma (200 gram) mooi bruin. Vet 
een ovenschaal in en leg er een laag 
(gare) frites in. Verdeel daar het 
shoarmavlees over en leg er een plak 
kaas op. Dit gaat ongeveer 10 minuten 
op 180 graden in de oven. Houd in de 
gaten dat de kaas moet smelten, maar 
niet knapperig mag worden. Snijd 
ondertussen een tomaat in stukjes. Haal 
de kapsalon vervolgens uit de oven en 
drapeer er wat knoflooksaus en sambal 
over. Top af met de sla (paar blaadjes 
ijsbergsla) en tomaat.

Koken met 
Ter Veld in 
de praktijk
Kookworkshops, vele volgers en een 

kookboek: leuk en aardig allemaal, 

maar wat vindt de Rotterdamse stu-

dent nou van deze Amsterdamse 
brouwsels? EM bezocht drie 
EUR-studenten voor een kooksessie.
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Recept couscous met spinazie, 
tomaat en feta*
Laat de couscous wellen (75 gram) in 
kokend water. Wok de spinazie (100 
gram) kort in olijfolie, totdat deze slinkt. 
Snijd de cherrytomaatjes (8 stuks) in 
halfjes. Haal de wok van het vuur en 
meng de spinazie met de couscous en 
de tomaatjes. Doe alles op je bord en 
top af met feta (2 eetlepels). Strooi er 
nog wat peper en zout over.

Recept pangasiusfilet met een 
pijnboompitprutje*
Verhit de oven tot 180 graden. Hak de 
pijnboompitten (50 gram) fijn en 
vermeng ze met de gesneden basilicum 
(15 gram), een uitgeperst teentje 
knoflook, een beetje olijfolie en de 
Italiaanse kruiden (1 eetlepel) tot een 
lekker prutje. Leg de ontdooide 
pangasiusfilet in een ingevette 
ovenschaal en verdeel het prutje over 
de vis. Zet het geheel 20 minuten in de 
oven. Snijd ondertussen de romaatjes 
(10) in plakjes en leg ze op je bord. Doe 
er wat verse basilicum over en serveer 
de vis on top.

*Alle recepten zijn voor één persoon. 

Pangasiusfilet met pijnboompitten
Een heerlijke kruidenlucht hangt om het knusse huisje van Phuong Hoan (22) en haar Amerikaan-
se vriend Haaken Abernathey (24). De vis ligt alvast in de oven en – als extraatje – bakte het stel 
zogenaamde twice-backed potatoes, een soort gevulde aardappels. Het is hier goed toeven, dat is 
duidelijk. Groentes haalt het stel nauwelijks uit de supermarkt, want Hoans vader heeft een 
moestuintje en voorziet de twee dan ook volop van vers. Haaken blijkt daarnaast een echte 
keukenprins: zelf pasta maken is wel aan hem besteed. Maar ook Hoan weet van wanten. De 
keuken staat vol met tientallen soorten Aziatische kruiden, die ze regelmatig gebruikt in combina-
tie met de kilozak rijst die in het keukenkastje staat. Het visgerecht bleek een weinig uitdagende 
opdracht, maar in de smaak viel het zeker. Lekker makkelijk én heel lekker, luidde het oordeel.

Couscous met feta
Mannenhuizen staan niet bekend om hun haute cuisine. Toch proberen Jelmer Quist (19) en zijn 
vier huisgenoten van iedere maaltijd wat te maken. Dat is te zien aan het grijze oventje in de 
keuken. Een ogenschijnlijk prima dingetje, maar eenmaal geopend blijken te kipresten nog aan 
het rooster te kleven. Het is het gevolg van een ambitieuze kooksessie, waarbij de studenten een 
hele kip getracht hebben te braden. Gewoon, om dat spit in de oven eens te proberen. Los van 
culinaire uitspattingen als deze, houden de mannen niet van teveel verrassingen. Zo is dinsdag 
standaard ‘wrapdag’ en staan regelmatig dezelfde varianten pasta’s en hamburgers op het menu. 
Groentes worden ook gegeten, maar ‘we zullen nooit een salade nemen’. Gezond wordt het 
vandaag desondanks wel. Simpel trouwens ook. De couscous met feta moet binnen een handom-
draai klaar zijn. Dat willen Jelmer en zijn vaste kookmaat wel eens zien. En ja hoor, na een 
kreukloze kooksessie staat het gerecht binnen een paar minuten op tafel. Hoe het smaakt? Goed! 
Hoewel een sausje volgens Jelmer ontbreekt. “En misschien kunnen er de volgende keer ook wat 
kruiden bij.” Zie daar, wat een simpel recept al niet losmaakt.



H
ierboven woonden we.” Joost Weeda 
(23) wijst naar een rij appartemen-
ten boven shoarmazaak Marilas aan 
de Dordtselaan, op Zuid. Onder de 
huizen die hij aanwijst, ligt een 

breed palet aan winkeltjes, waaronder twee 
avondwinkels, een koffiehuis, nóg een shoar-
mazaak, een toko en een seksshop. De wonin-
gen liggen pal tegenover metrostation Maasha-
ven en de Maassilo. De laan loopt nog ongeveer 
een kilometer door tot het Zuidplein, vlakbij 
Ahoy. Niet de eerste plek waar je als nieuwbak-
ken student Bestuurskunde aan denkt bij een 
kamerzoektocht in Rotterdam, waar het 
studentenleven zich toch vooral afspeelt ten 
noorden van de Maas. Weeda woonde er wel, 
van 2009 tot en met 2013. “Een vriend van me 
woonde hier al en de woningen en maatschap-
pelijke insteek spraken me wel aan.”

Iedereen profiteert
EUR-student Joost Weeda behoort in 2009 tot 
de eerste groep studenten in het Studenten-
kwartier Dordtselaan, een initiatief om een 
frisse wind door de wijken rond de Dordtselaan 
te blazen. De buurt heeft namelijk een negatief 
imago, komt steevast voor in lijstjes met 
probleemwijken en wordt vaak in verband 
gebracht met criminaliteit en drugsoverlast. 
Bovendien is er veel leegstand aan de Dordtse-
laan.
 Het Studentenkwartier moet de situatie 
enigszins verbeteren. De organisatie komt in 
handen van een stuurgroep met daarin 
vertegenwoordigers van woningcoöperatie 
Woonstad Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, 
Hogeschool InHolland, Pact op Zuid, de 
gemeente Rotterdam, de toenmalige deelge-
meenten Charlois en Feijenoord, en een 
enthousiaste groep ‘pionier-studenten’ die wel 
wat zien in een avontuur op Zuid. 
Het principe is simpel en de ambities hoog. 
Woonstad Rotterdam koopt leegstaande 
woningen op, renoveert en ‘verkamert’ ze. Per 
appartement worden vervolgens twee of drie 
kamers verhuurd aan studenten. Zij ontvangen 
een huurkorting van 10 procent op de kale 
huurprijs van de kamer in ruil voor minstens 
vier uur per week vrijwilligerswerk in de wijk. 
In de zomer van 2008 spreken de partijen af 
dat over tien jaar duizend hbo- en wo-studen-
ten aan de Dordtselaan moeten wonen. Om 
projecten en studenten te begeleiden stelt de 
stuurgroep tot en met 2013 400.000 euro 
beschikbaar, Woonstad Rotterdam investeert 
tien miljoen euro in de renovatie van de 
woningen.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk iedereen 
ervan profiteert. De woningcoöperatie verdient 
door de verhuur van kamers, de studenten 
doen nuttige nevenactiviteiten naast hun studie 
en zullen daar in de toekomst zelfs studiepun-
ten voor krijgen. De gemeente heeft er voordeel 
van doordat leegstand verdwijnt, en de buurt 
krijgt een beter imago door gentrification, 
bestuurdersjargon voor het aantrekken van 
hogeropgeleiden in een gebied waar deze 
groep mensen schaars is. 
Bewoners zijn bij aanvang echter huiverig over 
het plan, zeggen Ab en Jenny Keur. De 
zestigers wonen al heel hun leven op Zuid, een 
paar deuren verder dan het eerste blok 
studentenwoningen. Jenny: “Veel mensen 
waren bang voor herrie, maar wij hadden 
zoiets van: laat die gasten maar komen. Zie je 
eens wat anders voor je raam langs lopen.”

Keihard gescreend
In de zomer van 2009 zien Ab en Jenny voor 
het eerst studenten voor het raam lopen, de 
eerste studentenkamers worden dan namelijk 
opgeleverd. Om in aanmerking te komen voor 
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Studenten die in ruil voor een huur-
korting een achterstandswijk eigen-
handig laten opbloeien. Het project 
Studentenkwartier Dordtselaan leek 
te slagen, maar de plannen bleken op 
lange termijn niet haalbaar. Waar 
ging het mis? Een reconstructie.                                                     
tekst Erik van Rein fotografie Ronald van den Heerik

Raadsvragen door CDA
Het stopzetten van het project Studentenkwar-
tier is muisstil verlopen, maar sijpelde via een 
publicatie van weekblad Elsevier en raadsvragen 
van het CDA naar buiten. Raadslid Danielle 
Knieriem wil onder andere van het gemeentebe-
stuur weten of hoe het beëindigen van het 
Studentenkwartier past in de ambities van het 
college, dat een nieuw Studentenkwartier wil 
ontwikkelen.

Ambities te hoog, 
studenten te laks



een kamer wordt van studenten wel een 
intrinsieke motivatie verwacht. Het komt 
regelmatig voor dat kandidaten worden 
afgewezen. “Ik werd keihard gescreend in een 
intakegesprek”, zegt Weeda. De coördinatoren 
vragen hem het hemd van het lijf. “Wilde ik 
wel echt meedoen? En wat zou ik voor de buurt 
willen doen? Het was echt een serieus gesprek, 
met als resultaat dat de 36 studenten die in het 
eerste blok kwamen wonen zich écht wilden 
inzetten. Dat was heel tof.” 
In 2010 ontstaat zelfs de Vereniging Studenten-
kwartier Dordtselaan, die de studenten met 
elkaar moet verbinden. Projecten zijn er 
bovendien genoeg. Studenten gaan aan de slag 
als buurtbemiddelaar of huiswerkbegeleider. 
Ook is het mogelijk om workshops te organise-
ren in een nabijgelegen atelier of klusjes te 

doen voor bewoners, zoals het optuigen van 
kerstbomen en het versieren van de straat 
tijdens het WK voetbal. Bewoner Ab Keur 
lacht: “Normaal ben ik twee uurtjes bezig om 
de tuin oranje te krijgen, maar toen niet. Wij 
hadden de ijskast altijd vol bier en hebben er 
toen een gezellige middag van gemaakt.”

Lastig
Ondanks de geestdrift van de groep studenten 
groeit achter de schermen onzekerheid over 
de ambitieuze doelstellingen die in 2008 zijn 
gesteld. Het selectiebeleid is streng en er 
worden vaak studenten afgewezen van wie niet 
duidelijk is of ze wel echt iets willen doen voor 
de wijk. Daardoor blijven kamers leeg. 
Woonstad Rotterdam voert vanaf begin 2010 
de druk op. De woningcoöperatie heeft een 

miljoeneninvestering gedaan en wil rendement 
zien. De tientallen nieuwe kamers die in 2010 
zijn opgeleverd moeten vol. Het intakegesprek 
blijft in 2010 nog wel bestaan, maar wordt in 
2011 losgelaten omdat het strenge selectiebe-
leid ervoor zorgt dat veel kamers leeg blijven. 
Vanaf dat moment loopt de leegstand terug. 
De gevolgen voor het vrijwilligerswerk zijn 
minder rooskleurig. Veel nieuwe studenten 
zijn niet of nauwelijks geïnteresseerd om mee 
te doen aan de sociale activiteiten of hebben 
door studieverplichtingen geen tijd. “Veel 
studenten hadden zich wel ingeschreven, maar 
kwamen vervolgens niet opdagen”, zegt Paula 
Koedijk, in 2010 projectleider van het Studen-
tenkwartier vanuit de gemeente. Ze spreekt 
studenten aan op de belofte die ze hebben 
gemaakt. Soms met resultaat, maar vaak haalt 
het niets uit. “Het punt was dat er geen 
sancties waren. Je kunt mensen volgens de 
huurwet niet uit hun kamer gooien omdat ze 
hun belofte niet nakomen.” Bij een aantal 
studenten schrapt Koedijk de huurkorting 
vanwege inactiviteit. Die korting komt in de 
praktijk echter neer op een paar tientjes per 
maand, dat is in ruil voor een middag vrijwil-
ligerswerk per week niet veel. “Dat was dus 
ook geen stimulans”, aldus Koedijk. 
  
  

Evaluatie
Als de stuurgroep het Studentenkwartier in 
2011 evalueert, blijkt dat de plannen op papier 
in de praktijk niet haalbaar zijn. Woonstad Rot-
terdam kan niet voldoen aan de torenhoge am-
bitie om duizend studentenkamers te realise-
ren; dat kunnen er op lange termijn slechts 250 
worden. Bovendien werkt de huurkorting niet 
motiverend en wordt ook duidelijk dat studen-
ten nauwelijks studiepunten kunnen krijgen 
voor het werk in de wijk. In maart 2011 wonen 
er studenten van 55 verschillende studies aan 
de Dordtselaan, en het is onmogelijk om hen 
allemaal een project te geven dat aansluit op 
de opleiding. De groep actieve studenten slinkt 
zelfs, omdat de ‘pioniers’ afstuderen en vertrek-
ken uit Zuid en er geen nieuwe aanwas komt 
door het wegvallen van de selectie. De leeg-
standdoelen worden nagestreefd, maar gaan 
ten koste van het maatschappelijke doel. “Ach-
teraf gezien is het frustrerend dat we de tijds-
investering die wij deden niet terugzagen in de 
wijk”, zegt Onur Paydas, die lid was van het op-
richtingsbestuur van de studentenvereniging.
Eerste prioriteit na de evaluatie in december 
2011 is dan ook het motiveren van studenten, 
waar toenmalig student Communicatie Dennis 
van Klinken zich ook mee bezighoudt. Hij heeft 
naar eigen zeggen “van alles” geprobeerd om 
studenten te motiveren. De Facebookgroep, e-
mails, brieven en zelfs gratis barbecues brach-
ten wel wat mensen bij elkaar, “maar uiteinde-
lijk kun je vrijwilligerswerk niet uitlokken door 
te strooien met geld. De mensen moeten het 
zelf willen.”
Als eind 2012 blijkt dat er zo weinig animo is 
dat het bestuur van de vereniging geen op-
volging kan vinden, wordt door de stuurgroep 
besloten het project stop te zetten en de ver-
eniging op te heffen. De 180.000 euro van de be-
schikbare vier ton die niet is uitgegeven aan 
personeel en projecten wordt overgedragen aan 
het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, dat 
de taken van het opgeheven Pact op Zuid heeft 
overgenomen. 
Joost Weeda, die onlangs zijn researchmaster 
Bestuurs- en Organisatiewetenschappen haal-
de, kijkt ondanks de tegenslagen met tevreden-
heid terug op zijn tijd aan de Dordtselaan. “Het 
heeft mij en andere studenten persoonlijk veel 
gebracht. We hebben iets kunnen doen voor de 
wijk en ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt.” 
En de bewoners? Rasrotterdammers Ab en Jen-
ny Keur vinden het jammer dat er geen studen-
ten meer komen helpen, maar ze zijn ook be-
gripvol. Ab: “Zij willen toch liever uitgaan en 
dat soort gekkigheid.” 
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“We hebben iets kunnen doen voor de wijk 
en ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt”  
> Joost Weeda

Joost Weeda, voor even terug op de Dordtselaan. 
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Illegale orgaanhandel 
in Nederland
Het illegaal handelen in organen komt ook 
met regelmaat bij Nederlandse patiënten 
voor. Tot die conclusie kwam het onder-
zoeksteam van criminoloog en internatio-
naal jurist Frederike Ambagtsheer, ver-
bonden aan het Erasmus Medisch 
Centrum. Een survey onder 241 
Nederlandse zorgprofessionals die nier-
patiënten behandelen, wees uit dat bijna 
de helft van hen vermoedens en kennis 
heeft van patiënten die naar het buiten-
land afreisden voor een niertransplanta-
tie. Een nier gedoneerd krijgen is niet ver-
boden, maar het is wel illegaal om ervoor 
te betalen. Patiënten leggen vaak duizen-
den dollars neer voor een orgaan. 
Ambagtsheer en haar collega’s pleiten er 
niet voor aan het beroepsgeheim van art-
sen te tornen en ze te dwingen om patiën-
ten aan te geven die nieren hebben ge-
kocht. Wel vinden ze dat er een meldpunt 
moeten komen voor behandelaars, waar 
anoniem inlichtingen doorgespeeld kun-
nen worden over orgaanbemiddelaars en 
kwestieuze transplantatiepraktijken. DR

Opbrengst participatie-
samenleving onbekend   

Van de ‘participatiesamenleving’ wordt 
veel verwacht van de publieke sector. 
Burgers zouden zo ongeveer alles zelf 
kunnen organiseren: scholen, kinderop-
vang, bibliotheken en de verzorging van 
groenvoorzieningen. En wanneer de bur-
ger het overneemt, kan de overheid klei-
ner en goedkoper worden. Zo luidt althans 
het idee. Bestuurskundigen William 
Voorberg, Victor Bekkers en Lars 
Tummers onderzochten de houdbaarheid 
van die gedachte in hun  artikel ‘A 
Systematic Review of Co-creation and Co-
production’, gepubliceerd in Public 
Management Review. Zij zeggen niet dat 
burgerparticipatie niet werkt, maar waar-
schuwen dat er nog vrijwel niets bekend is 
over de kosten en baten van burgerpartici-
patie, en onder welke voorwaarden de 
burger het beste ingezet kan worden om 
taken van de overheid over te nemen. Eén 
ding is wel zeker: willen burgers echt iets 
voor elkaar krijgen, dan hebben ze toch 
(financiële) hulp nodig van de overheid. 
Tegenstrijdig genoeg blijkt die overheid 
vaak wantrouwend te staan tegenover de 
competenties van burgers en daarom niet 
bereid is te helpen. DR 

> NIEUWS KORT

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

> DE BEWERING

Erwin Abbink geeft leiding aan de innovatieaf-
deling van de Nederlandse Spoorwegen en 
promoveerde als buitenpromovendus aan de 
Erasmus Universiteit op wiskundige modellen. 
Die algoritmes helpen om de ingewikkelde 
dienstregelingen voor machinisten en con-
ducteurs veel sneller in te plannen en zo nodig 
bij te sturen bij verstoringen. Daarnaast becij-
ferde Abbink dat het ‘beruchte rondje om de 
kerk’, waarbij treinpersoneel gebonden wordt 

aan een vast tracé, niet effectiever is dan het 
huidige model waarin diensten wisselen. 
Wanneer personeel namelijk wordt gereser-
veerd voor een bepaalde rit, kan de NS ze niet 
flexibel inzetten als een tracé plots uitvalt. 
Een onderbuikgevoel heerst, want bij het 
rondje om de kerk vallen netto evenveel trei-
nen uit, en is het dus beter om te gaan voor 
het huidige model, dat minder kost en pretti-
ger is voor het treinpersoneel. Maar wat den-
ken anderen?
Rikus Spithorst is oprichter van de ‘De 
Maatschappij voor beter OV’. Hij blijft scep-
tisch: “Wiskundige modellen kunnen nooit de 
grillige werkelijkheid vatten. De planning kan 
nóg zo goed zijn, als het materieel er niet is, 
houdt alles op. De trein is bijvoorbeeld vaak te 
kort. Dan treedt vertraging op bij het instap-

pen. Daar kan geen wiskundig model tegenop. 
Ik denk nog steeds dat het betrouwbaarder is 
om treinpersoneel een vast traject te geven. 
Dan heb je niet die vlekwerking van verdwaal-
de machinisten en blijft het bij een plaatselij-
ke vertraging.”
Evenals Spithorst is Chris Vonk van reizigersor-
ganisatie Rover niet van zin om zijn onderbuik-
gevoel zomaar op te geven. “De wiskundige 
modellen worden al een tijdje toegepast bij de 

NS, maar wij hebben niet het idee dat de klach-
ten minder worden. De dienstroosters kunnen 
goed werken, maar als Prorail kampt met trein- 
of wisselstoringen, heb je er weinig aan.” 
Leo Kroon is hoogleraar Kwantitatieve logis-
tiek en de promotor van Abbink. Hij wil bena-
drukken dat het onderzoek niet de totaalop-
lossing wil zijn voor alles wat er mis is op het 
spoor. “Het proefschrift laat zien dat met be-
hulp van wiskundige modellen de planning van 
de roostering voor het treinpersoneel aanzien-
lijk minder tijd kost. Iets wat voorheen maan-
den tijd kostte, gebeurt nu in dagen of zelfs 
uren. Bij storingen is het zelfs mogelijk om in 
‘real-time’ aanpassingen te doen in het 
dienstrooster, waardoor meer treinen kunnen 
blijven rijden. In die zin kan de reiziger daarvan 
profiteren.”  DR

‘De planning kan nóg zo goed zijn, als het 
materieel er niet is, houdt alles op.’   
> Rikus Spithorst

De bewering: ‘Het beruchte rondje om de kerk is niet effectief.’
Van wie? Buitenpromovendus Erwin Abbink (Rotterdam School of Management 
en Nederlandse Spoorwegen).
Waar en wanneer? Promotie op Woudestein 24 oktober 2014, proefschrift: Crew 
Management in Passenger Rail Transport.  
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S
amen met middelbare school-
vrienden Rob en Loes richtte 
Van der Deijl zo’n acht jaar ge-
leden in het Brabantse Geldrop 
een band op: ‘The 30 days 3’. 

Die naam werd gekozen om dat ze alle 
drie precies dertig dagen na elkaar jarig 
zijn – 2 maart, 1 april en 1 mei. Aanvanke-
lijk maakte ze een soort punkrockmuziek, 
onder meer geïnspireerd op The Arctic 
Monkeys. Van der Deijl liep zelfs een tijdje 
met spikes in zijn kapsel rond. Muziek ma-
ken was voor het trio een serieuze zaak; 
regelmatig werd dan ook opgetreden in 
barretjes of op evenementen in de regio. 
Totdat ze in 2008 de middelbare school 
verlieten, en ze allemaal gingen studeren. 
De een ging naar het conservatorium in 
Tilburg, de ander voor een studie natuur- 
en wiskunde naar Utrecht, en Van der Deijl 
zelf belandde voor een studie economie 
en filosofie in Rotterdam. 

De klad zat er dus even in, maar sinds an-
derhalf jaar komen de drie weer wekelijks 
bijeen. De muziek die ze maken is in die 
tijd ook wel enigszins veranderd. Gingen 
de teksten op de middelbare school nog 
hoofdzakelijk over de perikelen rond 
meisjes, nu zijn de onderwerpen wat 
minder uit het eigen leven gegrepen. En 
de punkrock heeft plaatsgemaakt voor  
meer indierock-achtige muziek, al is Van 
de Deijl de eerste om te zeggen dat een 
etiketje ook maar een etiketje is. “Wat 
wel min of meer hetzelfde is gebleven, 
is dat de teksten van de songs tamelijk 
poëtisch zijn.”
Hij stamt uit een muzikaal gezin –zijn 
vader en zijn vijf jaar oudere broer spelen 
gitaar, twee zussen piano – maar toen hij 
op zijn achtste zijn eerste gitaar kreeg, 
zette hij die meteen weg in een hoek. “Ik 
vond het vervelend, het heeft zeker tot 
mijn  elfde geduurd voor ik mijn eerste 
muziekles nam.”
Dat het trio sinds anderhalf jaar de draad 
weer heeft opgepakt, kwam gewoonweg 
omdat ze het alle drie enorm misten. Ook 
al speelde Van der Deijl in de tussenlig-
gende periode wel eens met andere 
bandjes. “Bovendien, nu ik ben afgestu-
deerd, heb ik er weer wat meer ruimte 
voor in mijn hoofd.” 
Zoveel ruimte, dat hij ook alleen aan de 
slag is gegaan als singer-songwriter. 
Vorige week nog trad hij in die hoedanig-
heid op tijdens de wedtsrijd ‘De beste 
singer-songwriter van de EUR’ in het 
Erasmus Paviljoen. Hij werd er, niet onver-
dienstelijk, tweede.
“Alleen op een podium staan is best 
spannend”, vindt hij. “In je eentje ben je 
toch wat kwetsbaarder dan als je in een 
band speelt. Aan de andere kant is het 
juist heel leuk om je eigen liedjes ook 
alleen te spelen.”
Voor Van der Deijl vormt muziek maken 
vooral een fijne afwisseling met het 
alledaagse studenten-, en nu dus promo-
vendusbestaan. “Het gaat me eigenlijk 
helemaal niet om het optreden, maar veel 
meer om het creatief bezig zijn. Nu moet 
je dat als promovendus ook wel zijn, 
maar op een heel andere manier. Muziek 
vormt  een mooie afleiding.”

> EMuziek

‘Een mooie afleiding’

Willem van der Deijl (24) is net begonnen aan 

promotieonderzoek naar het concept van 

welzijn in de economie. Hij speelt basgitaar in 

de band ‘The 30 days 3’, maar is ook graag in 

zijn eentje met muziek bezig.
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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E
scape Rooms zijn een kleine hype te noemen; 
mateloos populair in steden als New York, 
Singapore, Boedapest en Londen. En in Neder-
land slaat het fenomeen ook aardig aan: ons land 
telt inmiddels veertien escape rooms, verdeeld 

over onder meer als Den Haag, Amsterdam, Delft, Bun-
schoten en Maastricht. In Rotterdam kun je je zelfs op twee 
plekken vrijwillig laten opsluiten in een kamer met 
vrienden, familie, collega’s, of “met zijn tweeën, bij wijze 
van date”, aldus Tim de Keijzer, mede-oprichter van 
Escape010. Even daarvoor kwamen onder luid applaus en 
gejoel de medewerkers van een horecagelegenheid uit 
Amsterdam de kamer uit, om vervolgens elkaar in de 
armen te vallen. Ze bleken hun collega’s te hebben versla-
gen door sneller uit de kamer te ontsnappen. 

Key of time
De Keijzer runt met zijn kompanen Sietse van Leeuwen en 
Peter Nagy, Escape010, in het centrum van Rotterdam, 
halverwege de Gouvernestraat. Op het eerste gezicht een 

Je met vrienden of collega’s laten opsluiten in een kamer 
vol raadsels en puzzels om binnen een uur hijgend van 
de adrenaline en spanning eruit te ontsnappen. Of niet. 
Dat is de lol van Escape Rooms. EM ging op bezoek bij 
twee van die rooms in Rotterdam, mede-opgericht door 
oud-studenten van de EUR.

tekst Najat Chaatouf fotografie Ronald van den Heerik

Escape Rooms 
zijn Rotterdamse 
topattractie
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‘gewoon’ bedrijfspandje, maar hierbinnen bevindt zich de 
populaire ‘Timescape’-kamer. “In deze kamer kruip je in de 
huid van de verstrooide professor Chronos, die de ‘Key of 
Time’ is verloren”, legt Tim de Keijzer uit. “Het is de 
bedoeling dat de groep de sleutel van de tijdmachine vindt, 
zodat de professor zijn reis kan voortzetten, en belangrij-
ker: diezelfde sleutel opent uiteraard ook de deur van de 
kamer.” Daarvoor dient men eerst wel allerlei raadsels op 
te lossen en hints en objecten te verzamelen die overal in 
de kamer zijn verstopt. 
Inmiddels vormt de kamer het decor voor talloze verjaar-
dagen, vrijgezellenfeesten, afstudeerfeestjes en bedrijfsuit-
jes. Vooral bij de laatste categorie is de escaperoom 
populair. “Zo zijn we voor een hele week geboekt door het 
politiekorps van Zuid-Holland-Zuid, maar ook vanuit de 
universiteit komen er regelmatig groepjes”, aldus De 
Keijzer.

Topattractie
Twee van de drie oprichters van Escape010 kennen elkaar 
van hun studietijd bij de Erasmus Universiteit: De Keijzer 
en Van Leeuwen studeerden allebei Algemene Cultuurwe-
tenschappen. Het idee voor de escape room moet echter op 
het conto van Tim’s Hongaarse huisgenoot Peter Nagy 
worden geschreven. Die zag in zijn thuisland hoe populair 
de escape rooms waren. “In Boedapest zijn er bijna 
honderd escape rooms”, vertelt de enthousiaste Codarts-
student. “Ik wist dat het een kwestie van tijd was dat dit 
concept ook in de rest van Europa zou aanslaan.”
En zo opende Escape010 in juli van dit jaar zijn deuren. De 
Keijzer: “Toen wij onze locatie net hadden gevonden 
hoorden we dat een andere escape room ook net geopend 
was. In eerste instantie waren we verbaasd, zo snel hadden 
we dat nu ook weer niet verwacht. Gelukkig hadden we vrij 
snel in de gaten dat we van de andere escape room geen 
directe concurrentie zouden ondervinden, omdat ExitGa-
me niet in de buurt zat, maar vlak bij campus Woudestein.” 
Dat beaamt de oprichter van ExitGame, Erik de Seijn. 
Sterker nog, zegt hij “Vaak helpen we elkaar, zoals wanneer 
we volgeboekt zijn of wanneer er een dubbele boeking is, 
dan verwijzen we een groep door.”
De Seijn, voorheen programmeur, is fulltime in de weer met 
ExitGame, samen met zijn businesspartner René van 
Horssen, eveneens oud EUR-student, geschiedenis. “Na 
een moeizame start met wat stille maanden, begon de zaak 
vanaf de zomer te lopen”, vertelt hij. “Vooral dankzij 
allerhande toeristen die de escaperoom aandeden in de 
zomer.” 
Positieve kritieken van voldane klanten, alsook de nodige 
(lokale) media-aandacht, zorgden ervoor dat ze op de site 
TripAdvisor als topattractie van Rotterdam naar voren 
kwamen, net na Diergaarde Blijdorp, maar vóór de 
Euromast. 
Ook bij Escape010 ging het heel hard. “We openden op 1 juli 
en hadden meteen al veel boekingen”,  aldus Van Leeuwen. 
Dat was volgens hem te danken aan een goede marketing, 
een zeer geslaagde Rotterdampas-actie, en de media-aan-
dacht die ze wisten te genereren via krant en radio. “Nadat 
De Wereld Draait Door er tijdens een uitzending aandacht 
aan besteedde, ging zelfs de website even plat”, vertelt hij 
lachend. 

Hints
De meeste escape rooms hebben een kamer met een 
thema, maar bij ExitGames kiezen ze juist voor een 
doorsneekamer. Erik de Seijn: “Een kamer zoals bij mensen 
thuis, maar dan eentje waar het draait om de puzzels.”
Escape010 daarentegen werkt wel thematisch, al zul je daar 
eerder elektronische snufjes in vinden dan bijvoorbeeld 
horrorelementen. “We krijgen vaak de vraag of het eng is, 
vandaar”, legt Tim de Keijzer uit. “Anders sluit je mensen 
uit die het echt eng vinden, en dat zou zonde zijn. Nu kan 
een familie met jonge kinderen ook deelnemen.” Overigens 
is er voor de claustrofoben onder de bezoekers een 
speciale panic button bij de deur. Druk je die in, dan gaat 
de deur automatisch open.
Dat escape-roomenthousiastelingen een diverse populatie 
vormen blijkt wel uit de Facebookpagina’s van beide 
bedrijfjes. Daar worden aan het einde van het spel foto’s 
van de deelnemers opgezet, “vooral leuk wanneer vrienden 
of collega’s de concurrentie met elkaar aangaan over hoe 
snel ze zijn ontsnapt”, aldus De Keyzer. 
Echter, lang niet iedereen ontsnapt binnen een uur. Bij 
ExitGame lukt het 1 op de 6 groepen de kamer zonder hints 
te verlaten; mét hints is dat 1 op de 3 (met een webcam 
worden spelers gevolgd, als een groep vastloopt, wordt er 
een hint gegeven om ze vooruit te helpen). Bij Escape010 
liggen de kansen iets gunstiger. 

Uitbreidingsplannen
De zaken gaan dermate goed dat zowel Escape010 als 
ExitGame uitbreidingsplannen hebben. Beide escape 
rooms moeten nu soms grotere groepen afwijzen, vandaar. 
Tim, Sietse en Peter werken inmiddels hard aan een extra 
kamer – de ‘Dreamscape’ – die eind deze maand moet 
opengaan, een derde kamer hopen ze in december af te 
hebben. De heren van ExitGame zouden het liefst kamers 
betrekken in een verlaten kasteel, ergens in the middle of 
nowhere, maar vooralsnog zijn hun pijlen gericht op hartje 
Rotterdam, en Antwerpen. 

> Voor meer info: www.escape010.nl en www.exitgame.nl

Erik de Seijn in de  
escape room van 
ExitGames (boven)

Tim de Keyzer, Peter 
Nagy en Sietse van 
Leeuwen (vlnr) in de 
escape room van 
Escape010 (links)
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Popweek
In November wordt voor de tweede maal de Rot-
terdamse Popweek gehouden. Tijdens dit festival 
zijn er tientallen concerten te bezoeken op 65 
verschillende locaties in Rotterdam. Naast de 
bekende podia worden espressobars en de cen-
trale hal in de bibliotheek omgetoverd tot pop-
podia. Er is voor elk wat wils: van jazz in Bird en 
metal in de Baroeg, tot deephouse en techno in 
Toffler en Perron. Weet je niet waar je moet be-
ginnen? Of wil je een hele dag gratis bandjes 
kijken? Doe dan mee met de popronde op zater-
dag 8 november. Rondom de Westersingel, de 
Nieuwe Binnenweg en Witte de With zijn er dan 
vanaf 11.00 uur overal bandjes aan het spelen in 
winkels, restaurants en bars. 
> Wanneer: 7 november t/m 16 november. 

Toegang: variërend van gratis tot € 35,-. 

Info: www.rotterdamsepopweek.popunie.nl 

Bokaal
Rotterdam heeft er een nieuw biercafé bij, en 
meer bier is natuurlijk altijd beter. Op de hoek 
van de Pannekoekstraat zit nu Bokaal, een enor-
me kroeg met meer dan negentig verschillende 
biertjes. Standaard staan er elf bieren op de tap 
en maar liefst tachtig op de fles, variërend van 
een gewone Heinekenpils tot een zeer exclusief 
kloosterbiertje. Het eten bij Bokaal is vooral aan-
gepast aan het bier:  er is een uitgebreide bor-
relkaart met hartige snacks. Tijdens de opening 
stond er een groot terras buiten, maar waar-
schijnlijk zullen we de komende maanden bin-
nen in het rauwe en industriële interieur verblij-
ven. Een wijntje drinken kan hier ook, alleen 
komt zelfs dát hier toepasselijk uit de tap. 
> Waar: Nieuwe Markt 11 

Openingstijden: dinsdag t/m zondag vanaf 12.00 uur. 

www.bokaalrotterdam.nl 

Parkhotel invites
De bedenkers van de hippe netwerkborrel ‘De 
Lobby’ komen met iets nieuws: ‘Parkhotel invites 
Rotterdam’. In het vernieuwde Parkhotel Bilder-
berg hosten de boys een nieuw en intiem feestje. 
Nu ‘de Lobby’ gaat voor grote locaties en com-
mercieel succes, is het tijd voor een nieuw 
feestje om de Rotterdamse hipsters mee te ver-
maken. Oprichter Job Smit: “Het hotel leent zich 
voor mooie evenementen dankzij de gloednieu-
we lounge. Om de twee weken geven we hier een 
feest en nodigen we lokale dj’s uit voor de lek-
kerste muziek.” De eerste editie staat gepland 
voor vrijdag 7 november vanaf 19.00 uur. Dus 
wees er snel bij, want voor je het weet, is ook dit 
alweer passé.
> Waar: Bilderberg Parkhotel, vrijdag 7 november.

Info: check het feestboekje

> CÉLINE’S CHOICE

Rotterdam Beats
Wat het Amsterdam Dance Event 
voor de clubscene betekent, is Rot-
terdam Beats voor de liefhebbers 
van urban muziek. Dit weekend 
staat geheel in het teken van hip-
hop, African electronic dance, bub-
bling en rap. De organisatie staat 
erom bekend een neus te hebben 
voor nieuw, opkomend talent. Zo 
stond Mr. Probz hier vorig jaar al op 
de planken toen hij zijn hit ‘Waves’ 
aan de straatstenen nog niet ver-
kocht kreeg. De tip van de organi-
satie is dit jaar Little Simz, een 
vrouwelijke rapster van twintig jaar 
uit Engeland, die het volgens ken-
ners in het jaar 2015 helemaal gaat 
maken. Haar stijl is misschien wel 
het beste te vergelijken met die van 
Dizzee Rascal. Maar ook is er oog 

voor Nederlands talent, zoals de 
formatie Broederliefde, een vrolijke 
groep jongens met Kaapverdische 
roots die met hun bubblingmuziek 
populair zijn in Rotterdam. Zij staan 
dan weer in het voorprogramma 
van de grootste act die er dit week-
end geboekt is: Future. Voor de 
concerten kun je losse kaarten ko-
pen, maar je kunt ook een passe-
partout kopen. Neem dan wel je 
fiets mee want de concerten zijn 
verspreid over uiteenliggende loca-
ties, te weten Bird, BAR, Perron en 
Club Twentysix.

> Wanneer: vrijdag 14 en zaterdag 15 

november. Verschillende locaties in 

de stad. Toegang: vanaf € 5,-.

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.
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Bar Restaurant Level
Pannekoekstraat 76

Sfeer 8
Studentikoosheid 6

Sjanskansen 6
Biertje € 2,60

> UIT/GAAN

Op een steenworp afstand van drukke en populaire winkelgebieden als de 
Meent en de Hoogstraat waan je je in de Pannekoekstraat – toch echt hartje 
Rotterdam –  in een relatief onontdekt stukje stad. Volgens ingewijden maakt 
de straat, met zijn bohemienne straatjes vol atypische mode- en designwin-
keltjes, deel uit van ‘het Soho van Rotterdam’. Ook het horeca-aanbod –  met 
onder andere een tapasbar, een Chinees eethuis en een Franse brasserie – 
wordt gekenmerkt door originaliteit en diversiteit in een hippe atmosfeer. 
Restaurant annex cocktailbar Level is één van de trekpleisters. 
Volgens de eigen Facebookpagina is Level een ontmoetingsplek waar ‘New 
Yorkse funk samenkomt met Berlijnse rauwigheid’. Dat klinkt natuurlijk bij-
zonder interessant, maar het blijft toch vooral gissen wat er nou precies 
klopt van deze veelbelovende sfeerbeschrijving. Feit is dat de zaak stijl en 
klasse ademt, zonder zich daarbij al te pretentieus voor te doen. Het interieur 
bestaat – op twee klassieke lederen Chesterfieldbanken na – uit strak en 
modern meubilair. Het geeft Level de uitstraling van een exclusieve doch 
toegankelijke huiskamer. Afgaande op de zin ‘Killer cocktails & Bistro food’ 
die in koeienletters op de muur prijkt, wil Level zich bij voorkeur presenteren 
als een eenvoudige eetgelegenheid waarbij de cocktails op nummer één 
staan. Deze valse bescheidenheid blijkt bij nadere inspectie niet helemaal 
terecht: de dinerkaart is, met bijvoorbeeld asperges met gerookte zalm, en 
doradefilet met schaaldierenrisotto, bepaald niet eenvoudig. Toch is bij de 
bezoekers de biologische Levelburger het meest in trek. Niet zomaar, zo blijkt: 
vorig jaar beloonden de bloggers van Bogue de op Marokkaans brood geser-
veerde burger, waarvan ook een vegetarische uitvoering bestaat, met een 
‘Gouden Spatel’, de prijs  voor de beste hamburger van Rotterdam.
Het ‘bistrofood’ is dus dik in orde, maar de afgelopen jaren heeft Level vooral 
z’n sporen verdiend met de ‘killer cocktails’. Uit financieel oogpunt is het niet 
verstandig om de lijst met ruim zestig (!) verschillende cocktails de komende 
tijd even in recordtempo af te gaan werken. Toch is het eigenlijk een misdaad 
om Level te verlaten zonder de bartenders op hun mix-, stir- en shakevaardig-
heden te testen. Ben je niet zo van de cocktails, geen paniek: de beste burger 
van de stad smaakt het allerlekkerst met een biertje. MvS (foto: MB)

Zestig cocktails en kwaliteitsvoedsel
Wie benieuwd is naar de beste hamburger van de stad, 
moet in Level zijn. Behalve voortreffelijk en betaalbaar eten,  
kun je er genieten van een indrukwekkend cocktailaanbod.

CHINESE FILM SPECIAL
Maandelijkse filmavond. Dit 
keer richten we onze blik op 
China. Bekijk een niet te mis-
sen Chinese film en geniet 
van hapjes gemaakt door de 

leden van de Chinese Student Association.
I.s.m. ESN-Rotterdam, CSA en IFFR, woensdag 5 novem-
ber vanaf 20 uur, Erasmus Paviljoen

ELVIS HAS FINALLY LEFT THE BUILDING | 
DEBAT EN MUZIEK

Is jouw muzieksmaak racis-
tisch? Tenzij je het liefste 
naar Nazi-punk luistert met 
je voeten in legerkisten met 
witte veters, vind je waar-

schijnlijk van niet! Muziek brengt mensen juist samen, 
zo luidt het credo. In de realiteit blijkt echter dat onze 
muzieksmaak minder onschuldig is dan gedacht.
Woensdag 5 november vanaf 20.30 uur
Worm, Boomgaardstraat 71, Rotterdam

CAMERATA | CONCERT & AFTERPARTY
Camerata Rotterdam, is een nieuw orkest van 
onlangs aan het Rotterdams Conservatorium afge-
studeerde musici van verschillende nationaliteiten. 
Camerata zal vanavond  de Serenades van A. Dvo-
rak (op. 44) en J. Brahms (op. 16) ten gehore brengen.
Maandag 10 en woensdag 12 november vanaf 19.45 uur
Erasmus Paviljoen

STUDIO ERASMUS | TALKSHOW
Talkshow over wetenschap en actualiteit. De 
wetenschap op zijn kant. Tijdens deze editie een 
gesprek met filosoof Tim de Mey (we moeten meer 
twijfelen!) en een stadscollege door hoogleraar 
economie Robert Dur.
Dinsdag 11 november vanaf 20.30 uur
Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam 

DOKTER, IK WIL DE RUIMTE IN | 
LUNCHLEZING
Topfit ging astronaut André Kuipers de ruimte in, 
maar na een verblijf van een half jaar in het ISS, 
landde hij met slappe spieren en tamelijk groggy in 
de steppe van Kazachstan. Wat doet een verblijf in 
de ruimte met het menselijk lichaam? Ries Simons 
toont de wonderbaarlijke fysiologische en medi-
sche wereld achter de ruimtevlucht.
Woensdag 12 november van 12.30 tot 13.30 uur
Collegezaal 1, Onderwijscentrum, Erasmus MC

PIANOBAR | MUZIEK
Een nieuwe editie van de 
Piano Bar: een avond vol 
pianomuziek, variërend van 
jazz tot pop en klassiek. Alle 
muziek wordt uitgevoerd 

door studenten en medewerkers. Uiteraard is ie-
dereen die van muziek houdt welkom om te komen 
luisteren naar een gevarieerd programma.
Donderdag 20 november vanaf 20 uur
Erasmus Paviljoen

> 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.

Prof.dr. Aurélien Baillon (1980) 

is per 1 oktober 2014 benoemd 

tot bijzonder hoogleraar Econo-

mics of Uncertainty aan de 

Erasmus School of Economics 

(ESE), vanwege het Erasmus 

Trustfonds. Sinds 2007 is Bail-

lon verbonden aan de ESE. 

Sinds maart 2014 is hij ook Doc-

toral Director aan de faculteit.

Dr. Bart Kuipers van de Eras-

mus School of Economics (ESE) 

heeft een gouden medaille ge-

kregen voor zijn essay over de 

vraagstelling ‘Wat is de beste 

uitvinding van de laatste hon-

derd jaar en waarom?’ Kuipers 

verkoos de container tot dé uit-

vinding van de afgelopen hon-

derd jaar. In zijn essay laat hij 

zien welke revolutie de contai-

ner teweeg heeft gebracht in 

de wereldhandel. Hiermee won 

hij de jaarlijkse essaywedstrijd 

van dagblad NRC en de Konink-

lijke Hollandsche Maatschappij 

der Wetenschappen (KHMW) te 

Haarlem.

Dr. Henk Oosterling, universitair 

hoofddocent Filosofie van 

Mens en Cultuur aan de Facul-

teit der Wijsbegeerte van de 

EUR ontving op 27 september jl. 

uit handen van de geestelijk lei-

der van de Shambhala-bewe-

ging, de Sakyong Nipham Rin-

poche, de Enlightened Society 

Award 2014. Shambhala gaat 

terug op een Tibetaanse krij-

gerstraditie. Oosterling krijgt de 

prijs voor zijn filosofisch geïn-

spireerde ecosociale projecten 

die Rotterdam Vakmanstad/

Skillcity in Rotterdam-Zuid in-

zet en coördineert. In deze pro-

jecten wordt een verlicht krij-

gerschap vertaald naar de cur-

ricula van scholen van het ba-

sisonderwijs en het middelbaar 

en hoger beroepsonderwijs.

Overlijdensbericht
Het College van Bestuur heeft 

met leedwezen kennis geno-

men van het overlijden van 

prof.dr. P.W. Klein op de leeftijd 

van 82 jaar op 16 oktober 2014. 

Prof. Peter Klein was onder 

meer hoogleraar Economische 

en sociale geschiedenis aan de 

faculteit der Economische We-

tenschappen en de faculteit 

der Sociale Wetenschappen. Hij 

was rector magnificus van de 

EUR in de periode 1974-1975, de-

caan van de faculteit der Eco-

nomische Wetenschappen in 

1977 en 1978 en aansluitend tot 

1 september 1981 (bouw)decaan 

van de subfaculteit Maat-

schappijgeschiedenis i.o. Tot ju-

ni 1986 bleef prof. Klein verbon-

den aan de opleiding Japankun-

de van de FEW.
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IN MEMORIAM

Iris Leter
2 oktober 1991 - 18 oktober 2014

Wij hebben bedroefd en met grote verslagenheid kennisgenomen van het 

plotselinge overlijden van Iris Leter op 18 oktober.

In september 2014 is Iris als bachelorstudent bij het iBMG gestart. Iris was een 

opgewekte en zorgzame studente. Ze had gekozen voor onze opleiding omdat 

ze graag een bijdrage wilde leveren aan de maatschappelijke vraagstukken in 

de zorg. We hebben enorme waardering voor haar gedrevenheid en missen in 

haar een bijzonder persoon. Iris is de naam van een bloem en deze jonge bloem 

is helaas veel te vroeg van ons heengegaan…

Wij wensen de familie en vrienden van Iris veel sterkte toe bij het verwerken 

van dit grote verlies.

Werner Brouwer, prodecaan iBMG

Marleen de Mul, coördinator bachelor iBMG

Marco Varkevisser, opleidingsdirecteur iBMG
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Laptops stolen 
from UL
Thieves have stolen three laptops from the 
University Library in the week starting 29 
September. One of the victims considers 
the university to be jointly liable. Should the 
EUR do more to prevent theft?

History repeats itself. Five laptops were stolen 
in the UL in only one week too, in June 2012. 
But UL staff and the security guards say that 
nothing more has been stolen since that time 
- that is, not until the beginning of this month, 
when three laptops disappeared in only a few 
days during the week starting 29 September. 
There are always employees walking about in 
the UL whose job it is to keep order and to en-
sure students’ safety. In the evenings, an extra 
security guard joins them. According to Ineke 
van der Kramer, head of the Library Learning 
Center, these guards in any case keep a close 
eye on any personal belongings left unattend-
ed: “And they also tell students that it’s unsafe 
to leave their laptops lying about,” she adds. 
But due to the recent thefts, the guards have 
been instructed to be even more on the alert 
and special notices appear on the screens to 
warn students against the possibility of theft.
According to Van der Kramer, warning people 
and monitoring is all the library can do. Still, 
one of the students whose laptop was stolen 
has filed a complaint to the security depart-
ment. This is not so much because of the theft 
itself, but because the victim claims that the 
university is jointly liable. Security chief Jelle 
Jager did not want to give an opinion on this 
specific case, but he was willing to make a 
general comment: “Of course, it’s a terrible 
experience for the person in question, but the 
university is doing all it can to prevent this 
kind of situation from arising.” Jager added 
that security measures can never be abso-
lutely watertight: “There are 15,000 people 
walking about in the 18 campus buildings 
every single day, and at least 700 people go 
to the library on really busy days. We’d need 
two or three thousand security guards to be 
able to keep an eye on everyone’s personal 
belongings the whole time.” Surveillance is 
carried out too, and there are special lockers 
for students to use that are permanently CCTV 
monitored.
It is not clear whether anyone in particular is 
suspected, although Van der Kramer is of the 
opinion - ‘but that’s mainly from hearsay’ - 
that the culprits come from outside the univer-
sity. “I really don’t think that students would 
steal each other’s belongings,” she adds. TF

EUR student has the least space on 
campus among Dutch students
Students at the EUR are the ‘boxed veal 
calves’ among Dutch students: they have 
the fewest square metres per person of all 
students in the Netherlands. Researchers 
in Delft calculated the number of square 
metres per student based on campus size 
and the number of students using the cam-
pus.
Students at Erasmus University have just 
8.2 square metres per person. Compare 
this with Wageningen where each student 
has 54.8 square metres. On average Dutch 
campuses are the largest with 21.5 square 
metres per student.
These findings are a rough estimate, as the 
book ‘The European campus - heritage and 
challenges’ by Alexandra den Heijer and 
George Tzovlas of the Delft University of 
Technology shows. The authors looked at 

the total surface area of the universities 
and at the number of students they have. 
No differentiation is made between lecture 
halls, work areas and reception areas, and 
of course, not every square metre is suit-
able for education-related activities. 
Their research mainly represents an initial 
attempt to map out and compare European 
campuses. At the same time it is an appeal 
for information sharing that would enable 
campuses to improve.
All in all, EUR students don’t have it too 
bad. There are universities in Denmark, 
Finland and Sweden that have even fewer 
square metres per student. Meanwhile, at 
the Agricultural University of Athens each 
student has to make do with just 1.1 square 
metres, about half the space of a boxed veal 
calf’s stall.  HOP/TF

Talented students entertain Paviljoen
Who is the best singer/songwriter at Erasmus University? That question was answered on 
Thursday 23 October in the Erasmus Paviljoen. Fourth-year IBCoM student Henry Sung re-
ceived praise from jury and audience for his self-confident mixture of Punk and Folk mu-
sic. It was no surprise that he left the event after being awarded the best singer/songwriter, 
granting him the possibility to record his own song in a professional studio. Steven de Jong 
came up with some very personal, in some aspects almost psychedelic songs. His music was 
complimented by the jury, although they pointed out that he should improve his live perfor-
mance. Steven agreed, it was one of his first shows, after all. ET (photo: RvdH)
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‘Meat Free Monday’ 
not literally meatless
The Erasmus University introduced 
‘Meat Free Monday’ as a weekly event. 
But don’t worry - you can still have a 
croquette for lunch on Mondays if you 
prefer. However, the university’s aim is to 
make students aware of alternatives to 
meat once every week.

The key word here is ‘encouragement’. 
Sustainability project manager Eva Rood 
explains: “The idea behind Meat Free 
Monday is actually to inform people about 
the negative effects of cattle breeding and 
alternatives to eating meat.” The campaign 
is intended to encourage students and staff 
to eat less meat on Mondays, although cro-
quettes will still be on sale for the time be-
ing. “We aren’t actually going to stop people 
eating meat,” Eva adds. “That would cause a 
lot of bad feeling, believe me! And anyway, 
everyone should be able to eat a croquette 
now and again if they want to.” 
However, it still isn’t quite clear what ex-
actly we can expect on Mondays. Although 
it will be up to the caterers themselves to 
decide how they are going to implement 
Meat Free Monday, Rood says that everyone 
is willing to join in on the campaign. “But I 
really have no idea how they’re going to do 
that either,” she says. “Maybe with posters 
or extra vegetarian meals or discount. I do 
know that the Erasmus Paviljoen will be 
including an extra vegetarian special on the 
menu.” 
On the first Meat Free Monday, there was 
not a lot of evidence of the new sustainabil-
ity measure. According to Food Plaza coor-
dinator Marc van Hooijdonk, a lot of work is 
going on behind the scenes in order to sell 
the idea of sustainable Mondays: “It’s still 
at the planning stage, but we’ll definitely 
be promoting it”, he says. Marc is currently 
making a list of all the measures that the 
food stalls at the Plaza are willing to take. 
More details of how the food stalls intend 
to reduce sales of meat products will be re-
vealed during the next few weeks. TF/MvS

Erasmus University Rotterdam 
keeps traditional Piet
Erasmus University Rotterdam will, for the time being, continue to hold the 
traditional St Nicholas celebration. This means that, just like last year, a 
(brown) coloured Zwarte Piet will be present at the staff party. Nevertheless, 
the university is monitoring the national debate on Zwarte Piet and will take the 
decision of the Council of State into account.

According to Pieter Kuijt, director of the 
Department of Marketing and Commu-
nications, “We remain careful in how we 
designate Zwarte Piet, and his make-up is 
already brown rather than soot black. We 
will not make other changes to his appear-
ance for the time being.” 
In Kuijt’s view, the multicultural nature 
of the university’s employees is not a rea-
son to change this year’s celebration for 
staff members and their families. “The St 
Nicholas party on the campus is an inter-
nal one and we see no reason at present to 
take an uncompromising position on the 
matter.”
The Council of State will announce its de-
cision regarding the question as to wheth-
er the government must set requirements 
with respect to Zwarte Piet on 12 Novem-
ber. Last year, opponents of Zwarte Piet 
brought a lawsuit against Mayor Van der 
Laan of Amsterdam, who allegedly had 
not taken the objections of those opposed 
to Zwarte Piet into account when grant-
ing a permit for the traditional entry of St 

Nicholas. Van der Laan’s position is that 
it is not the place of a mayor to judge the 
actual content of an event when granting 
a permit. Zwarte Piet’s appearance may, 
however, be changed as a result of this 
lawsuit. In the words of Kuijt, “We will 
thoroughly review the matter once things 
have become clearer in this regard.”
The Zwarte Pieten who accompany St 
Nicholas during his festive entry into the 
municipality will also continue to do so in 
the traditional colour. The reception on 15 
November has been organised by students 
of the Rotterdam Student Corps and the 
Rotterdam Female Student Association for 
over 60 years. Three hundred members 
assist St Nicholas as volunteers. Dirk 
de Boer, Erasmus University Rotterdam 
student and chair of the entry committee, 
stated that “If the Council of State decides 
that the current Zwarte Piet is unaccep-
table, we will probably change his ap-
pearance. The party must remain fun for 
everyone, so some Pieten will appear in a 
different colour if necessary.” EvR

Everyone wants to hear Habermas
It doesn’t happen that often, that one man draws an audience of a thousand students 
to the campus. But Jürgen Habermas succeeded on Thursday, 23 October. Because 
of the enormous interest in his lecture, it seemed like everybody tried to get a ticket. 
Registration was closed weeks before the lecture. The thousand attendants got lucky. 
Habermas, 85 years old, didn’t give a regular lecture, he was on campus with a mission: 
to question the democratic capabilities of Europe and kindly notify us that our politi-
cal system is characterised by a lack of democracy. As ‘European citizens’, we are not 
heard, which means we have no influence whatsoever on European decision making. AK
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

VINTAGE
Come to Very Cherry for gorgeous 
vintage clothing. Owner Caroline is 
mad about 1950s fashion and the 
shop is full of polka dot dresses, 
pearl necklaces, wonderful hats 
and pumps with bows. Besides 
American brands, the shop also 
has its own label for retro lovers. 
A great shop for anyone who loves 
burlesque and rockabilly style. A bit 
short of cash this month? There’s 
a permanent sale in the basement.
> Where: Botersloot 52a Rotterdam. 

www.verycherry.nl 

ORGANIC
In the Groene Passage near the cube 
houses, you will find nine sustain-
able shops under one roof. These 
include an organic supermarket 
and a butcher as well as a Fairtrade 
shop with great gifts. Downstairs 
you will find restaurant Spirit where 
you can enjoy a wonderful meal. In 
the afternoon and evening, there 
is an extensive vegetarian buffet 
with grilled vegetables, hummus, 
salads and soup. Pile up your plate 
and take it to the checkout where 
it is weighed, meaning you only pay 
for what you’ve put on the plate. 
> Where: Mariniersweg 1 Rotterdam. 

www.degroenepassage.nl 

ESPRESSO BAR
The best cup of coffee is served 
at the Urban Espressobar. This year, 
they won the Rotterdam coffee 
prize awarded by the Dutch news-
paper Algemeen Dagblad. Their Gi-
raffe coffee beans are roasted in 
Rotterdam. Besides coffee, they 
also serve delicious pastries and 
sandwiches. There are two branch-
es: on the corner near the Cube 
Houses and one on Nieuwe Binnen-
weg. Lovely for a lazy Sunday af-
ternoon with a nice cup of coffee 
and a magazine.
> Info: www.urbanespressobar.nl 

POP WEEK
The second Rotterdam pop week 
will be held in November. During this 
festival, dozens of concerts will be 
taking place at 65 different venues 
in Rotterdam, with something for 
everyone: jazz in Bird, metal in the 
Baroeg to deephouse and techno 
in Toffler and Perron. Don’t know 
where to start? Or would you like to 
enjoy free bands all day? Take part 
in the pop round on Saturday 8 No-
vember. Bands will be playing from 
11.00 a.m. in shops, restaurants and 

bars around Westersingel, Nieuwe 
Binnenweg and Witte de With. 
> When: Saturday 7 November t 16 Novem-

ber inclusive. Tickets: varying from Free 

to € 35. Info: www.rotterdamsepopweek.

popunie.nl 

Not a patch on its big brother
One of the most popular student pubs in Kralingen added an international 
extension last March: Locus International. Although this new bar definitely 
has potential, it isn’t a patch on the original - or at least, not right now.Locus International

Oostzeedijk 358b

Atmosphere 6
Flirt factor 7

Studenticism 7
Beer € 2.30

GOING 
OUT 

Locus Publicus, which is located at the 
junction of Oostplein and Oostzeedijk, 
enjoys an excellent reputation among 
students in Rotterdam. This classic 
Dutch ‘brown café’ - whose name lit-
erally means ‘public spot’ - has been 
creating a stir for more than 25 years 
with its range of beers, the like of 
which is almost impossible to find in 
the rest of the city. 
In view of the fact that the university 
has acquired a huge number of other 
nationalities during the past 25 years, 
the proprietor must have thought that 
a small-scale multicultural version 
would go down well next to this old-
fashioned Dutch pub on Oostzeedijk, 
where a lot of students congregate. 
So they opened a more colourful and 
modern-looking bar next to the il-
lustrious pub six months ago, known 
as Locus International. And because 
students always enjoy a few beers 
together no matter what country 
they’re from, the proprietor invested a 
great deal of time and trouble in ob-

taining a wide range of beer. Unfortu-
nately, the word international doesn’t 
literally mean you can get beer from 
all over the world here in this Locus. 
Apart from a couple of well-known 
brands such as Corona from Mexico 
and Budweiser from the USA, most 
of the beer sold here is from western 
Europe. But we really can’t complain 
with a range of more than 200 dif-
ferent beers to choose from. The in-
ternational version of Locus Publicus 
has one tremendous advantage over 
the original: its low terrace, which is a 
delightful place to sit on long summer 
evenings. As far as atmosphere goes, 
however, there’s definitely room for 
improvement in the new extension. In 
spite of its trendy interior decorations, 
Locus International lacks the warm and 
intimate atmosphere that makes the 
‘real’ Locus such an enjoyable place to 
be. But of course you can still spend a 
pleasant evening there thanks to spe-
cial beers and international brands. 
MvS (photo: MB)



BUL
Onlangs vond de jaarlijkse bacheloruitrei-
king van de faculteit Geneeskunde plaats. 
Ook ík was een van de kandidaten die 
hun bul die avond in ontvangst mochten 
nemen. Voor velen van ons was deze 
ceremonie een bijzonder moment. Drie (of 
meer) jaren hard werken vertaalden zich 
eindelijk in een academische graad: de 
titel Bachelor of Science in Medicine. De 
helft van de in totaal zes jaar studie zat 
er daarmee officieel op. Honderdtachtig 
verzamelde studiepunten kregen met het 
papiertje hun werkelijke waarde. Toch rees 
bij mij tijdens de ceremonie de vraag hoe 
die waarde ingeschat mag worden – door 
anderen en door mijzelf. Op papier mag ik 
me weliswaar een ‘halve dokter’ noemen, 
maar kan ik dat in de praktijk staande 
houden? 
Achter mijn bureau kan ik bij het zien van 
het kleinste bultje of raarste plekje al een 
hele waslijst aan diagnoses opdreunen. 
Ook heb ik mij op papier verplaatst in 
huisartsen, cardiologen en chirurgen. Hun 
casuïstiek heb ik zonder veel problemen 
uitgespeeld. Maar wat als ik straks als co-
assistent mijn opwachting moet maken op 
een afdeling? Kan ik die diagnoses dan nog 
steeds zo opdreunen? Ben ik dan ook zo 
doortastend als op papier – en dat onder 
tijdsdruk, terwijl de artsen en assistenten 
van alles van me verwachten en er een 
beoordeling vanaf hangt? 
In mijn hoofd kan ik het soms in ieder geval 
goed mis zien gaan. Ik zie dan woedende 
artsen en huilende patiënten – dramati-
sche scenario’s. Ik besef gelukkig door-
gaans vrij snel dat dit vaak meer op mijn 
fantasie gestoeld is dan op de werkelijk-
heid. In de praktijk zal ik me maar gewoon 
moeten overgeven aan wat er op mijn pad 
komt. Zal ik me bewust moeten zijn van 
het feit dat ik net kom kijken en gewoon 
nog hoor te leren –  dus ook door soms een 
fout te maken. Zolang ik die instelling vast 
kan houden, zullen de komende paar jaar 
uiteindelijk vast net zo snel voorbijvliegen 
als de vorige drie. En voor ik het weet, ben 
ik dan geen ‘halve dokter’ meer, maar een 
‘hele’.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Deze ketting heb ik van 

mijn moeder gekregen. 

Het is een typisch 

Surinaamse ketting. Elke 

kleur steen heeft een 

andere betekenis. Iedere 

ketting is uniek. Je kunt 

hem zelf samenstellen bij 

de juwelier.”

“Ik ben gek op horloges, 

daar spaar ik dan ook hard 

voor. Dit horloge draag ik 

dagelijks. Ik heb ook een 

gouden horloge van mijn 

vader gekregen, maar die 

heeft vooral emotionele 

waarde.”

DIT BEN IK 
De stijl van Gregory Brown (23)
Student eerstejaars economie

Stijl? “Mijn kledingstijl is casual, simpele 
kleding met mooie sieraden. Ik heb al 
acht jaar dreadlocks. Ik zou het niet erg 
vinden om mijn kettingen onder mijn 
shirt te verbergen als dat nodig is voor 
een goede baan. Maar als ze mij zouden 
vragen om mijn dreadlocks af te 
knippen, zou ik daar wel moeite 
mee hebben. Daar ben ik 
misschien te trots voor. 
Desnoods bewijs ik mezelf 
maar extra bij het bedrijf. 
Mijn droom is om in de recla-
mewereld terecht te komen 
en dan moet je kunnen 
overtuigen. Wellicht moet ik ze 
dan eerst overtuigen van het 
feit dat mijn haar niks te maken 
heeft met mijn capaciteiten.”

Marketing. “Ik ben geïnteresseerd 
in marketing en dan met name in 
het branden van producten. Het 
merk Apple bijvoorbeeld, is heel 
goed in de markt gezet. Ik zou 
later graag een bestaand merk 
of een nieuw merk succesvol 
laten worden. Een merk kan 
goed zijn, maar als mensen het 
niet geloven gaat het nooit 
verkopen. Het omgekeerde is ook 
waar; neem bijvoorbeeld het 
watermerk Bar-le-duc: dat is 
gewoon gezuiverd water uit 
Utrecht maar geef het een 
Franse naam en zet een beek 
op de verpakking, en mensen 
geloven dat het bronwater is.”

Blue Blood. “Ik was gek op het 
kledingmerk Blue Blood. Zij 
maakten mooie spijkerbroe-
ken van Japanse Denim, maar 
helaas is het merk failliet 

gegaan. Ze konden zich niet blijven vernieu-
wen, zoals G-Star dat wel kan. G-Star heeft 
ook meerdere lijnen, zoals een duurzame lijn. 
Zo’n lijn spreekt toch weer een andere 

doelgroep aan, waardoor ze hun afzetmarkt 
vergroten. Soms hoeft de marketing niet eens 
veel te kosten; het moet vooral bij de juiste 

mensen terechtkomen. Als een 
invloedrijke blogger of artiest je 

product tof vindt en erover 
schrijft, heeft dat vaak meer 

invloed op de verkoopcijfers 
dan dure reclames.”

Popcorn. “Ik heb een 
bioscooppas en ik zit 
minimaal één keer per week 

in de bioscoop. Wat ik een 
toffe film vind van het afgelopen 

jaar is The Wolf of Wallstreet. De 
verhaallijn vond ik goed: hoe hij van 
niets een succesvol zakenman werd. 
Op dit moment verheug ik me op de 
The Equalizer met Denzel Washing-
ton. Ik heb nog nooit een film gezien 
met Denzel die ik níet goed vind. Die 
man is al bijna zestig, maar zijn 
actiescènes zijn super.” 
CM (fotografie: RvdH)

“Met mijn vrienden zit 

ik het liefst dagelijks in 

de bioscoop. Ik heb 

niet één favoriet genre. 

Als filmfreak hou ik van 

alle genres.”

“Mijn ouders komen uit 

Suriname. We gaan er vaak 

op vakantie en als ik terug 

ben ik Nederland heb ik 

weleens heimwee. Het is 

een heel andere manier 

van leven daar. Veel 

relaxter.”

DANIËL 
  LAMBRICHTS

Kleding Gregory
T-shirt: Blood Brothers
Broek: Edwin Japanese denim
Schoenen: Balenciaga


