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Neelie Kroes-leerstoel
Zó zit ik bij de presentatie van de biografie van alumna Neelie Kroes, een van de sterkste 
en meest succesvolle Nederlandse vrouwen in de politiek, en zó lees ik na afloop dat het 
nieuwe college van burgemeester en wethouders van Rotterdam volledig uit mannen 
bestaat. Waardoor ik niet anders kan dan concluderen dat Neelies werk, en dat van andere 
vrouwen in de top van politiek en bedrijfsleven, nog niet is voltooid. 
Neelie Kroes toonde zich tijdens de boekpresentatie een voorstander van een quotum voor 
vrouwen in topposities in bedrijfsleven en politiek. Zelf zat ze er totaal niet mee dat ze 
eurocommissaris is geworden dankzij het quotum dat de voorzitter van de Europese 
Commissie Manuel Barroso had gesteld voor het aantal vrouwen in zijn commissie. Te vaak 
had Kroes topbanen in het bedrijfsleven aan haar neus voorbij zien gaan omdat er tóch 
een man geschikter werd bevonden. Dat je met een quotum wordt gezien als ‘excuustruus’ 
deerde haar niet. “Je moet na je benoeming toch laten zien dat je het kan, misschien zelfs 
nog wel meer dan zonder zo’n quotum”, stelde Kroes mijns inziens terecht.
Een quotum dus als breekijzer om meer vrouwen aan de top te benoemen. Lijkt me ook 
een uitstekend idee voor deze universiteit, die in een land dat het in Europa toch al matig 
doet qua aantallen vrouwelijke hoogleraren, binnen Nederland ook nog eens onderaan 
bungelt in de lijstjes. Want het is mooi dat je als universiteit trots bent op deze alumna en 
goede sier maakt met een biografie, maar ik gok dat Neelie in plaats van een boek, zeker 
zo graag de benoeming van een vrouwelijke hoogleraar bij economie had gezien. Het is tijd 
voor de Neelie Kroes-leerstoel!

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

PROTEST TEGEN DALAI LAMA
Dinsdag 13 mei kwam de dalai lama 
naar de campus om te spreken op 
een symposium over onderwijs. Bij de 
tramhalte aan de Burgemeester 
Oudlaan demonstreerden een paar 
honderd monniken en sympathisan-
ten tegen zijn komst. Ze zongen man-
tra’s als ‘False Dalai Lama, stop lying’ 
en ‘Give religion free, false Dalai 
Lama’. De demonstrerende boeddhis-
ten noemen de dalai lama een dicta-
tor en onderdrukker van religieuze 

vrijheid. De meeste demonstranten 
zijn aanhangers van Dorje Shugden, 
een wezen met een controversiële 
positie binnen het Tibetaanse boed-
dhisme. Halverwege de jaren zeventig 
keerde de dalai lama zich af van de 
Shugden-aanhangers en verbood ver-
eringen. De beweging zou een bedrei-
ging vormen voor de dalai lama, het 
Tibetaanse volk en de Tibetaanse on-
afhankelijkheid.  TF  

(foto: Levien Willemse)
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Dertig procent van de studenten zou wel-
eens harddrugs gebruikt hebben. Is dat een 
cijfer om van te schrikken? Het lijkt veel, 
maar het is van belang dat we weten met wat 
voor steekproef we te maken hebben. Onder 
de algemene bevolking ligt het harddrugsge-
bruik op een paar procent. Maar kijk je naar 
het uitgaanspubliek, dan vind je meer dan 
veertig procent. Studenten laten zich het bes-
te met deze groep vergelijken. Dus dan zijn 
het niet zulke gekke cijfers.”

Aanleiding voor de studenten die het onder-
zoek deden, waren waarnemingen in hun 
eigen omgeving. Ze kwamen steeds meer 
drugsgebruik tegen. Is het pilletje de pils 
aan het verdringen? “We kunnen geen uit-
spraken doen over ontwikkelingen, omdat dit 
onderzoek onder studenten maar een keer ge-
daan is. Maar als je kijkt naar trends onder de 
algemene bevolking, blijft het gebruik al jaren 
constant – op een kleine piek in de jaren ne-
gentig na. En alcohol gaat het niet verdringen.” 

Maar er wordt in Nederland wel veel meer 
XTC gebruikt dan in de ons omringende 
landen, blijkt uit de afgelopen maand ge-
publiceerde Global Drug Survey. Zijn wij 
het pillencentrum van de wereld? “We voe-
ren de lijst aan, dat klopt. Van de mensen tus-
sen de 15 en 65 jaar heeft 1,4 procent recent – 
dat wil zeggen: afgelopen maand – een pilletje 
geslikt. Daarmee zitten we op het dubbele 
van het Europese gemiddelde. Onder scholie-
ren is het gebruik alarmerend hoog: 3 tot 4 
procent zit regelmatig aan de XTC.”

Moeten we 
ons hier zor-
gen om ma-
ken? “De mees-
te drugs breken 
hersencellen af. 
Maar bij jongeren 
zijn de hersenen nog in 
ontwikkeling. Pas op je 
vierentwintigste zijn ze af. 
Drugsgebruik leidt dus niet alleen 
tot schade, maar er zijn ook gebieden die niet 
eens goed ontwikkeld worden. Daar komt nog 
eens bij dat jongeren minder goed op de lange 
termijn kunnen denken. Niet omdat ze dat 
niet willen, maar omdat hun systeem daar 
nog niet op gebouwd is. De gedachte dat ie-
mand van vijftien – of zelfs een student van 
achttien – niet aan het experimenteren slaat 
omdat dat zijn toekomst zou kunnen beïn-
vloeden, is onrealistisch. Bij veel studenten is 
dat geen punt. Het is de perfecte tijd om din-
gen uit te proberen, en na hun studietijd hou-
den de meesten er weer mee op. Maar het is 
goed te beseffen dat je hersenen extra kwets-
baar zijn, ook als je al op de universiteit zit.” 

Is het niet veel verstandiger om een pilletje 
te nemen in plaats van tien bier? “We kij-
ken bij drugs onder meer naar de toxiciteit. 
Die lijst wordt aangevoerd door heroïne, 
crack, cocaïne en alcohol. Paddo’s en LSD 
zijn het minst schadelijk en XTC zit ergens in 
het midden. Alcohol is op basis van dit lijstje 
dus een stuk giftiger dan een pilletje. Maar 
als wetenschapper geef ik geen advies. Je 

kunt het 
beter helemaal niet doen. 
Vergeet niet: alle middelen in dit rijtje zijn 
slecht voor je. “

Een pil is een stuk goedkoper en je hebt er 
nauwelijks een kater van. Als ik u dwing 
om te kiezen, dan gaat u toch ook voor die 
XTC-pil? “Op grond van de toxiciteit mis-
schien wel. Maar er zijn ook andere gevaren. 
Omdat het illegaal is, krijg je met schimmige 
figuren te maken. En je weet nooit precies wat 
erin zit. De concentratie MDMA kan enorm 
verschillen, en er kan rotzooi mee versneden 
zijn. Bij alcohol weet je wat je krijgt. Elke fles 
wijn die bij de slijter staat, is getest door de 
Voedsel- en Warenautoriteit.”
 
Een actiegroep genaamd MDMJA wil dit 
festivalseizoen gratis pillen gaan uitdelen. 
Het doel: aan de kaak stellen dat het irrati-
oneel is om XTC te verbieden, terwijl alco-
hol – vele malen schadelijker – gewoon in 
de winkel te koop is. Wat vindt u daarvan? 
“Het lijkt me geen goed idee, maar het trekt 
wel de aandacht. Het zou helemaal niet raar 
zijn om alcohol te verbieden. Maar ja, dat 
hebben ze in Amerika geprobeerd in de jaren 
twintig. De drooglegging. Het is nog nooit 
zo’n crimineel zooitje geweest.”

‘Het is goed te beseffen dat je hersenen 
extra kwetsbaar zijn, ook als je al op de 
universiteit zit’  > Dike van de Mheen

Pillen of pils?
Uit onderzoek van Credo Magazine blijkt dat drie op 
de tien EUR-studenten weleens XTC gebruikt heeft. 
Zijn de pillen bezig de pils uit het studentenleven  
te verdringen? Verslavingshoogleraar Dike van de 
Mheen: ‘Het is logisch dat er in deze levensfase 
geëxperimenteerd wordt.
tekst Geert Maarse  illustratie  Unit20 
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Een collega van u, 
Ton Nabben van de Universiteit van Am-
sterdam, signaleerde recent een ‘verpoede-
ring’ van het drugsgebruik. Is er een op-
mars van de cocaïne en de speed zicht-
baar? “Dat is een Amsterdams onderzoek. En 
het gekke is: trends in drugsgebruik zijn heel 
lokaal. In Amerika en Duitsland is Crystal 
Meth een enorm probleem. Maar hier hoor je 
er niemand over. En er zijn dorpen in Brabant 
waar de politie niet meer weet hoe ze het 
GHB-gebruik moeten beteugelen. Als er iets in 
opkomst is, is het die GHB wel. Heel heftig, 
verslavend en het kost bijna niets. Wij kunnen 
het bij wijze van spreken vanavond allebei zelf 
maken, met ingrediënten die we in ons goot-
steenkastje hebben staan.”

Ook goedkoop en makkelijk te verkrijgen: 
lachgas. Het gas komt uit een huis-tuin-en-
keukenballon en de patronen koop je ge-
woon in de supermarkt. Hoe gevaarlijk is 
dat? “Het lastige van die nieuwe drugs is, dat 
we dat niet zo goed weten. Het is een kwestie 
van goed in de gaten houden. Voor hetzelfde 
geld is deze trend over twee jaar weer overge-
waaid.”

Wordt er op het platteland meer drugs ge-
bruikt dan in de stad? “Over het algemeen is 
het drugsgebruik hoger naarmate de urbani-
satiegraad toeneemt, soms wel twee keer zo 

hoog. De enige uitzondering is alcohol. Risi-
covol gebruik van drank – dat wil zeggen: 
meer dan zes glazen bij een gelegenheid – zie 
je meer op het platteland.” 

Hebt u zelf veel geëxperimenteerd? “Met 
harddrugs niet.”

Hebt u nooit gedacht: om dit werk goed te 
kunnen doen, moet ik alles misschien een 
keer proberen? “Je kunt toch ook een goede 

thoraxchirurg zijn zonder zelf iets aan je 
hart te hebben?”

Bestaat er zoiets als onschuldig re-
creatief gebruik? “Je moet je afvra-
gen hoe verslavend iets is. Belangrij-
ke indicatoren van verslaving zijn de 
onthoudingsverschijnselen en de to-

lerantie – dat je steeds meer nodig 
hebt om hetzelfde effect te gebruiken. 

Dat zie je bij heroïne, cocaïne, nicotine en 
alcohol. Als je stopt met heroïne word je 
doodziek. Het verslavingspotentieel van 

XTC en cannabis is veel lager. Mensen stop-
pen er gewoon weer mee als ze in een andere 
levensfase komen.”

Er doen steeds vaker verhalen de ronde 
over studenten die speed of ritalin gebrui-
ken om beter te studeren. Werkt dat eigen-
lijk? “Het is niet aan te tonen dat het betere 
studieresultaten oplevert. Ritalin helpt heel 
goed als medicijn tegen ADHD. En het idee 
dat de helft van de examenkandidaten nu aan 
de drugs zit – dat valt echt wel mee hoor.

Nederland was ooit een gidsland wat be-
treft een tolerant drugsbeleid. Maar inmid-
dels zijn er zelfs Amerikaanse staten waar 
wiet legaal is. Wat vindt u ervan dat het 
Nederlandse beleid steeds behoudender 
wordt? “Ik vind het jammer dat wij weten-
schappelijk bewijs over de invloed van be-
paalde drugs niet meenemen in de politieke 
besluitvorming. Er is bijvoorbeeld heel veel 
onderzoek gedaan naar het Nederlandse ge-
doogbeleid. Allerlei burgemeesters willen op 
basis daarvan ruimte om te experimenteren 
met nieuwe vormen. Maar de minister wil 
daar niet in mee.”

Komt er ooit een drug die onschadelijk is 
en die alleen maar positieve gevolgen 
heeft? Theoretisch kan het. Maar in de prak-
tijk is niets in grote hoeveelheden goed. We 
kunnen niet zonder zuurstof, maar een over-
dosis is giftig. Een appel is gezond, maar een 
kist appels is niet aan te raden. Kijk: de mens 
is een hedonistisch wezen. We zijn op allerlei 
manieren op zoek naar plezier. Het hangt van 

je persoonlijkheid af in welke mate je de 
grens opzoekt. Sensation seekers – mensen 
die ook gaan bungeejumpen en parachute-
springen – gebruiken meer drugs. Ik had een 
tante die zei: ik ga liever tien jaar eerder 
dood, dan dat ik niet van mijn gebakjes kan 
genieten. Dat mens woog honderdvijftig kilo. 
Ieder moet die keuze voor zichzelf maken. We 
moeten alleen het besef hebben dat er groe-
pen zijn die we een beetje tegen zichzelf moe-
ten beschermen. En jongeren horen daarbij.” 

Prof. dr Dike van de 
Mheen (1963) is directeur 
van het Instituut voor On-
derzoek naar Leefwijzen 
en Verslaving (IVO). Ze 
is bijzonder hoogleraar 
Verslavingsonderzoek 
aan het Erasmus MC en 
sinds 2012 hoogleraar 
Zorg en Preventie van Ri-
sicogedrag en Verslaving 
aan de Universiteit van 
Maastricht. Ze is gespe-
cialiseerd in kwantitatief 
en kwalitatief onderzoek 
op het gebied van alcohol, 
drugs en verslavingszorg. 
Ze is gezondheidsweten-
schapper en epidemioloog 
en promoveerde in 1998 
op een onderzoek naar 
sociaaleconomische ge-
zondheidsverschillen.



werd ‘ons’ universiteitsteam bij de 42e Batavie-

renrace op 10 mei. Het Groningse team won de es-

tafetterace van ruim 175 kilometer tussen Nijme-

gen en Enschede in een tijd van 10 uur, 36 minuten 

en 19 seconden. Nijmegen en Eindhoven werden 

tweede en derde. Sinds vier jaar deed er weer een 

universiteitsteam van de EUR mee, maar het was 

afzien in de stromende regen.
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WO-MONITOR

Werkloosheid 
verdubbeld onder 
jonge academici
Pas afgestudeerde academici waren vo-
rig jaar twee keer zo vaak werkloos als 
in 2009, blijkt uit de nieuwe WO-monitor. 
Eén op de tien had anderhalf jaar na af-
studeren nog geen baan.
Academici die wel een baan vonden, 
moesten er langer naar zoeken en werk-
ten ook iets vaker onder hun niveau, 
meldt universiteitenvereniging VSNU.
De economische tegenspoed is duidelijk 
terug te zien in de nieuwe cijfers. Hoewel 
veel academici een baan vinden, zijn 
het er veel minder dan in 2009, toen de 
werkloosheid slechts 5 procent was. In 
2013 werkte 66 procent op universitair 
niveau, in 2009 was dat net iets hoger: 69 
procent.
Van de werkloze academici had 29 pro-
cent achteraf gezien liever voor een an-
dere opleiding gekozen. Onder degenen 
met een baan is dat slechts 15 procent. 
De afgestudeerden zijn iets minder te 
spreken over de mate waarin hun oplei-
ding hen voorbereidde op de arbeids-
markt, al was nog altijd 57 procent daar 
heel tevreden over. 
De WO-monitor is een tweejaarlijkse en-
quête onder academici, anderhalf jaar na 
hun afstuderen. Meer dan achtduizend 
academici beantwoordden tal van vra-
gen over hun zoektocht naar een baan, 
hun startsalaris en hun opleiding. HOP

GEMEENTEPOLITIEK

Studentenkwartieren en een 
bakfietswijk
De nieuwe coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA presenteerde onlangs haar 
akkoord. Student Sven de Langen zat namens het CDA aan de onderhandelingstafel. 
EM sprak De Langen over het akkoord en de onderhandelingen.

Wat opviel – naast de kendoe-mentaliteit 
en de bakfietswijk – was het studenten-
kwartier. Dat was jouw stokpaardje 
toch? “Als je dan toch aan de onderhande-
lingstafel zit, moet je het regelen. We zou-
den graag zien dat er meer studenten in en 
om het centrum gaan wonen. Het is niet de 
bedoeling om het hele centrum vol te bou-
wen met studentenwoningen, maar we kie-
zen een aantal plekken aan de rand van het 
centrum, dichtbij onderwijsvoorzieningen 
en openbaar vervoer, waar huisvesting kan 
worden gerealiseerd. Daarnaast willen we 
studentenverenigingen verleiden om zich 
daar te vestigen.”

Wat gaan studenten verder merken van 
dit coalitieakkoord? “Er is de afgelopen 
vier jaar al veel geïnvesteerd in het cen-
trum. Horeca en terrassen moeten de ruim-
te krijgen, zodat de stad meer gaat bruisen. 
Een biertje op het terras is voor veel stu-
denten een belangrijke vorm van ontspan-
ning. Daarnaast gaan we veel doen voor 
starters. Rotterdam is een stad waar heel 
veel sociale huurwoningen zijn. Simpel ge-
zegd: als er weinig mensen zijn die geld uit-
geven kan die horeca in de stad niet overle-

ven. De bakfiets staat symbool voor het be-
houden en aantrekken van jonge hoogopge-
leiden in de stad. Studenten die een eerste 
baan krijgen en een eerste huisje zoeken, 
moeten de kans krijgen om in de buurt van 
het centrum te wonen.”

Hoe is het om aan zo’n onderhandelings-
tafel te zitten? “Dat is erg afhankelijk van 
de mensen waarmee je aan tafel zit. De klik 
aan tafel, met Salima Belhaj van D66 en 
Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam, 
was erg goed. Iedereen kon van alles in-
brengen en er vrij over praten; het ging echt 
niet op het scherp van de snede.”

Je blijft zelf in de raad. Ambieerde je 
geen wethouderschap? “Nee, zeker niet. 
Ik heb wel wat bestuurlijke ervaring, maar 
ik voel me nog niet volwassen genoeg om 
wethouder te worden. Ten tweede ben ik er 
nog niet klaar voor om mijn hele leven te 
geven voor de politiek. Ik moet m’n scriptie 
nog afmaken, en als wethouder – hoe  
eervol de baan ook is – ben je tachtig uur in 
de week bezig. Bovendien kan ik als  
fractievoorzitter de coalitie scherp houden.” 
TF



VSR STOPT
De Vereniging Studentenbelang Rot-
terdam (VSR) houdt er na nog geen 
anderhalf jaar weer mee op. Het hui-
dige bestuur is niet bij machte om de 
activiteiten en de doelen van de ver-
eniging te realiseren en denkt niet dat 
dit met een nieuw bestuur wel zal ge-
beuren. VSR werd in januari 2013 in 
het leven geroepen om de medezeg-
genschap op de universiteit een im-
puls te geven. De vereniging wilde 
studenten informeren, betere samen-
werking tussen de verschillende me-
dezeggenschapsraden en trainingen 
geven voor raadsleden. TF

HAVENTALENT WERKT OP EUR
Onno de Jong, junior onderzoeker 
Port Economics bij de EUR, is op 7 
mei gekozen tot Jong Haventalent 
2014. Hij mag zich daarom een jaar 
ambassadeur van de Rotterdamse ha-
ven noemen en is bovendien het boeg-
beeld van de havenwerker van de toe-
komst. Het beeld van een man in 
overall en opgestroopte mouwen is 
daarmee achterhaald, want tegen-
woordig is kennis minstens zo be-
langrijk voor het functioneren van de 
haven, aldus de organisaties die de 
prijs uitreikten. De Jong deed mee 
aan de verkiezing omdat hij negatieve 
berichten hoorde over de haven. Ten 
onrechte, meent hij, want hij ziet inte-
ressante banen in de haven voor jon-
geren met verschillende opleidingsni-
veaus en achtergronden. LJ

EUR OP 85 LEIDEN RANKING
Nederlandse wetenschappelijke pu-
blicaties hebben steeds meer invloed. 
Er staan dit jaar niet zes maar acht 
universiteiten in de CWTS Leiden 
Ranking. De Erasmus Universiteit 
staat op plek 85 (vorig jaar op 96).
In tegenstelling tot andere wereld-
ranglijsten kijkt het Leidse onder-
zoeksinstituut CWTS in zijn ranking 
alleen naar citatiescores: het aantal 
verwijzingen in de wetenschappelijke 
publicaties van anderen. De gedachte 
daarachter is eenvoudig: als een we-
tenschappelijke publicatie belangrijk 
is, zal iedereen ernaar verwijzen. Als 
het artikel weinig waard is, raakt het 
al snel in de vergetelheid. Universitei-
ten worden gerangschikt op basis van 
het percentage publicaties die tot de 
10 procent meest geciteerde binnen 
het vakgebied horen. HOP

KORTAF
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Wat: Kick-off van Young@EUR 
Waar: Erasmus Paviljoen
Wanneer: dinsdag 6 mei 12.00-13.30 uur

Sommigen komen een tikje onwennig het 
paviljoen binnen, met de jas in de handen. 
Vrouwen lijken in de meerderheid, maar 
vlak voor het begin zijn er genoeg man-
nen in de zaal om de verhouding gelijk te 
trekken. Denk bij de honderd aanwezigen 
in de zaal een dj en een bar, en het zou 
zomaar een hippe vrijmibo kunnen zijn. Of 
een huwelijksmarkt voor singles. Er gaan 
nieuwsgierige blikken over de groep – wie 
zijn er allemaal nog meer jonger dan 36? 
Hier en daar zal wellicht ook een steelse blik 
geworpen worden; het komt niet vaak voor 
dat jonge EUR-medewerkers zich verenigen. 
Young@EUR gaat dat veranderen door regel-
matig bijeenkomsten te organiseren met een 
lezing en een borrel, of een activiteit buiten 
de campus, bijvoorbeeld een bezoek aan een 
andere universiteit. “Als jonge medewerkers 
elkaar leren kennen is dat in de eerste plaats 
gezellig en tegelijkertijd vergroten zij daar-
mee hun netwerk. Gebruiken zij dat netwerk 
om hun werk beter te doen, of komen ze 
daardoor op nieuwe ideeën, dan profiteert 
ook de universiteit”, merkt collegevoorzitter 
Pauline van der Meer Mohr op tijdens de 
openingsspeech. 

Dat netwerken; daar gaat het dus om, maar 
het is ook een beetje eng. Zomaar op een 
vreemde af stappen en een praatje beginnen; 
dat doet bijna niemand zonder eerst moed 
te verzamelen. Hier speelt de organisatie 
feilloos – of genadeloos – op in, want het 
netwerken gaat meteen beginnen. “Zoek een 
volstrekt onbekende en praat vijf minu-
ten met hem of haar over het werk”, roept 
Sabine Reeder, één van de vier initiatiefne-
mers, enthousiast de zaal in. Slik, ik kwam 
hier alleen maar voor de lunch, zullen velen 
gedacht hebben. Een moment is het stil, 
maar dan zoekt iedereen een gesprekspart-
ner. En een vrolijk gekakel is het gevolg. 
Tijdens de lunch die volgt op de kennisma-
kingsoefening gaat het kletsen gestaag door. 
Twee promovendi denken dat wederzijds 
begrip tussen hen en het ondersteunend 
personeel vergroot kan worden, en dat dit 
het werk bevordert. “Ik heb soms intensief 
mailcontact met iemand, maar welk gezicht 
erbij hoort en wat diegene allemaal doet qua 
werkzaamheden; geen idee”, zegt een van 
hen. 
Young@EUR start officieel in september en 
het netwerk zoekt mensen voor het bestuur 
en voor de activiteitencommissie. Wie 
daarin geïnteresseerd is, kan mailen naar 
(hoe kan het ook anders) young@eur.nl.

Lindemarie Jongste

Net een vrijmibo 
ACHTERAF

Dalai lama plant boom op campus
Tot het laatst bleef het onzeker of de dalai lama zelf de boom zou komen planten, 
maar het gebeurde toch samen met kinderen van een basisschool uit Weesp. Het 
bezoek van de geestelijk leider van de Tibetanen op maandag 12 mei had heel wat 
voeten in de aarde. Buiten de campus protesteerden een paar honderd boeddhisten 
tegen de dalai lama (zie pag 4). Verder was er vooraf weinig ruchtbaarheid aan het 
bezoek gegeven, om de goede banden met China niet te verstoren.
De dalai lama was op de campus op uitnodiging van een externe partij die hem had 
gevraagd te komen spreken op een bijeenkomst getiteld ‘Education of the heart’, 
over meer compassie in het onderwijs. WG (foto: Chris Gorzeman)
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EUR vraagt aandacht 
voor klimaat-
problematiek
De Erasmus Universiteit gaat serieus 
aan de slag met de aanpak van kli-
maatverandering. Collegevoorzitter 
Pauline van der Meer Mohr heeft een 
groep EUR-medewerkers, verenigd in 
de actiegroep EURfossilfree, daarover 
toezeggingen gedaan. 

Zo is het College van Bestuur (CvB) be-
reid om pensioenfonds ABP aan te spre-
ken op de 10 miljard euro aan investerin-
gen in fossiele-energiebedrijven, en zal 
de actiegroep een onderzoek opzetten 
om de relatie tussen de universiteit en de 
fossiele-energie-industrie kritisch te 
evalueren.
Student Vatan Hüzeir schreef eind fe-
bruari een kritische brief in Erasmus 
Magazine (EM #13, 27 februari 2014), 
waarin hij de universiteit vroeg om de 
banden met energiebedrijven te herzien. 
De brief werd ondertekend door dertig 
vooraanstaande wetenschappers, die 
binnen hun vakgebied met duurzaam-
heid te maken hebben. Het CvB reageer-
de door Hüzeir en zijn ondersteuners uit 
te nodigen voor een gesprek. 
In dat gesprek, op 13 mei jl., werd gezocht 
naar een manier waarop de de universi-
teit op institutionele basis iets kan doen 
tegen klimaatverandering. De actie-
groep kreeg de vraag om een kader op te 
stellen aan de hand waarvan het CvB 
pensioenfonds ABP kan aanspreken op 
haar investeringsbeleid. “We willen in 
beeld brengen welke risico’s er verbon-
den zijn aan de 10 miljard euro die het 
ABP investeert in fossiele energie. Dat 
gaan we proberen te onderbouwen om 
een duidelijk signaal af te geven aan het 
pensioenfonds”, vertelt Hüzeir.
Daarnaast gaat EURfossilfree een opzet 
maken voor een kritische analyse van de 
banden tussen de universiteit en fossie-
le-energiebedrijven. Hüzeir: “Denk aan 
de financiële stromen, maar ook aan 
kwalitatieve banden. Zitten er bijvoor-
beeld medewerkers van energiebedrij-
ven in toezichts- of adviesraden? Waar 
komt de energievoorziening van de cam-
pus vandaan en kunnen we daar alterna-
tieven voor vinden?” 
Hüzeir hoopt nog voor de zomer samen 
met de 50 mensen die EURfossilfree on-
dersteunen met een plan te komen, zo-
wel voor de kritische evaluatie als voor 
het aanspreken van het ABP. TF

LUSTRUM ESE

Witteveen neemt alsnog afscheid

LUSTRUM

EUR stelt campus open voor publiek

Ruim een halve eeuw na zijn vertrek als hoog-
leraar van de Erasmus Universiteit (toen nog 
de Nederlandse Economisch Hogeschool) hield 
Johan Witteveen donderdag 15 mei zijn af-
scheidsrede. Toen hij in 1963 de NEH verliet om 
minister van Financiën te worden, kwam het er 
niet meer van om een afscheidscollege te ge-
ven. De honderdjarige Erasmus School of Eco-
nomics bood de 92-jarige emeritus – tweemaal 
minister van Financiën en voormalig IMF-top-
man – de gelegenheid dit alsnog te doen. Het 
afscheidscollege met als titel: ‘The meaning of 
our enormous structural balance of payments 

surplus’ werd ingeleid  door Jeroen Dijssel-
bloem, de huidige minister van Financiën. Die 
eindigde zijn introductie ludiek met de woor-
den: “Johan Witteveen once said of me, ‘You 
can’t blame him’ – he’s only an agricultural 
economist.’ The people who disagree with you 
tend to be so much more interesting than those 
who just nod their heads. And that’s certainly 
true of Professor Witteveen.” 
Het afscheidscollege vond plaats in het voor-
malige gebouw van de NEH aan de Pieter de 
Hoochweg. WG (foto: RvdH)

Voor het eerst in ruim twintig jaar stelt de 
Erasmus Universiteit campus Woudestein 
open voor het publiek. Tijdens het Open Cam-
pus Festival op zaterdag 24 mei kan iedereen 
mini-colleges volgen en de campus bekijken. 
Het festival wordt gehouden ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van de EUR. 
Het idee is dat buitenstaanders (van de gewone 
Rotterdammer tot de ouders van studenten) ei-
genlijk geen idee hebben wat zich daar ver in 
Kralingen afspeelt in al die grote gebouwen. 
Daarom houden ruim dertig wetenschappers 
én een handvol ondersteunend personeel die 
dag colleges, workshops en rondleidingen. De 
meeste praatjes van wetenschappers zijn ge-
schikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De onder-
werpen lopen uiteen van: hoe straft een rechter 
kinderen, tot een workshop over ondernemer-
schap, maar ook een bezoek aan de boekenro-

bot van de UB en speeddaten met beveiliger 
Rinus staat op het programma.
Een beetje vreemde eend in de bijt zijn de Ge-
neration Games die tegelijkertijd op de cam-
pus worden gehouden. Dit evenement laat deel-
nemers van verschillende generaties het tegen 
elkaar opnemen op sportief vlak. Dit evene-
ment zou eigenlijk een week voor het Open 
Campus Festival op Woudestein plaatsvinden, 
maar omdat beide activiteiten zich op het alge-
mene publiek in en om Rotterdam richten, 
werd besloten ze tegelijkertijd te houden. 
De organisatie hoopt dat er zo’n duizend be-
zoekers op het festival afkomen. Alle activitei-
ten zijn gratis te bezoeken. Als het een succes 
wordt, krijgt het wetenschapsfestival mogelijk 
een vervolg.  WG

Voor het volledige programma zie: www.eur.nl/opencampus 

EURFOSSILFREE

V.l.n.r.: minister Dijsselbleom, Kroes en Witteveeen



    ‘Het is net een 
erotisch spel: je weet 
 dat je verleid wordt, 
       maar je wil 
dat het doorgaat’

DE QUOTE

> aldus filosoof Marc de Kesel over de trucs die 
supermarkten toepassen om klanten steeds 
meer ongezonde producten te laten kopen.

CAMPUS

Lees het hele bericht op 
www.erasmusmagazine.nl of 
scan de qr-code

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Campusdichter Anne Kielman (19), twee-
dejaars studente Sociologie en Filosofie.

Wat heb je in je eerste drie maanden als cam-
pusdichter gedaan? 
“Het moet nog een beetje op gang komen. Ik 
heb twee voordrachten gehouden in Studio 
Erasmus, de talkshow van de universiteit. 
Daarvoor schreef ik een gedicht over de actu-
aliteit, op basis van het programma. En ik heb 
een eerste gedicht voor Erasmus Magazine 
geschreven.”

Je gaat maandelijks een gedicht schrijven voor 
EM Online. Wat kunnen we verwachten?
“Het is een cliché, maar ik wil poëzie meer on-
der de aandacht van studenten brengen. Dat 
is best een lastige taak, want het spreekt ze 
niet zo aan. Ik begrijp het wel, zelf duik ik ook 
niet zo maar de dichtbundels in. Ik wil probe-
ren het aansprekender te maken door er een 
actuele draai aan te geven. Door het toeganke-
lijker te maken, komen jongeren er eerder 
mee in aanraking. Als campusdichter probeer 
je tegelijkertijd ook een soort uitlaatklep van 
de studenten op de campus te zijn.”

Hoe doe je dat?
“Ik wil in gedichten proberen te vatten wat er 
leeft onder studenten. Sinds ik campusdich-
ter ben, let ik veel meer op hoe mensen met 
elkaar omgaan op de campus. En dat wil ik 
graag vertalen naar poëzie. Dat is moeilijk, 
want ik schrijf heel erg vanuit mijn eigen ge-
voel. Als het daar te ver vanaf staat worden 
het al gauw geforceerde sinterklaasgedich-
ten.”

Waarom moet poëzie meer onder de aan-
dacht van studenten komen?
“Nou, dat moet niet. Maar er kleeft een heel 
suf imago aan. Als ik vertel dat ik dicht, voel 
ik zelf ook al een soort remming. Ik ben ge-
neigd om er aan toe te voegen dat het niet suf 
is. Maar het is natuurlijk gewoon een soort 
expressie. Jongeren doen dat vooral met sport 
of muziek, maar bijna nooit met poëzie, ter-
wijl er wel veel talent is.” TF

Lees het eerste gedicht van Anne op 

www.erasmusmagazine.nl/opinie/de-campusdichter

Plons in de Oude Haven
Deze jongens haalden een nat pak in de Oude Haven op 15 mei. Het 
Rotterdamsch Studenten Corps organiseerde ‘Ter land, ter zee en 
in de Maas’ met een heuse ‘Fiets ‘m d’r in-baan’ ter ere van hun 
honderdjarige bestaan. Met dit evenement wil de vereniging alle 
Rotterdammers mee laten genieten van deze bijzondere verjaardag 
en hen een positieve kijk geven op de Rotterdamse student. Het 
waterspektakel was tevens de opening van de lustrumweek, die 
nog duurt tot en met 29 mei. TF (foto: RvdH)
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Valorisatie, 
hoezo?
In Erasmus Magazine #17 (1 mei jl.) werd uit-
voerig aandacht besteed aan valorisatie. 
De redactie achtte het artikel zelfs waardig 
voor de cover. Alleen jammer dat het stuk 
kritiekloos was en aan de oppervlakte 
bleef. Enerzijds doet de EUR al jaren aan va-
lorisatie, anderzijds was er nooit echt veel 
belangstelling voor. Tot nu dan, aldus 
Ad Hofstede, directeur van de Erasmus 
Academie 

Sinds 1995 kent de Erasmus Universiteit 
Rotterdam de EUR Holding BV, die met een 
wisselend aantal werkmaatschappijen (thans 
17) actief is op het gebied van contractonder-
wijs, contractonderzoek en/of kennisexploita-
tie. Het zijn ondernemingen, voortgekomen 
uit wetenschappelijke activiteiten en gespeci-
aliseerd in valorisatie: het maatschappelijk 
beschikbaar stellen van wetenschappelijke 
kennis. De EUR is 100 procent aandeelhouder 
van de Holding, die op haar beurt weer enige 
aandeelhouder is van de BV’s. De Holding 
heeft een eigen vermogen van circa 25 mil-
joen euro, terwijl de BV’s gezamenlijk jaar-
lijks een slordige 30 miljoen euro omzetten. 
Een bedrag waar in deze tijd van tekorten en 
bezuinigingen door de bestuurders met hon-

gerige blikken naar wordt gekeken.
De activiteiten van de werkmaatschappijen 
zijn tot nu toe altijd wat stiefmoederlijk beje-
gend door de alma mater. Eigenlijk werden de 
BV’s maar wat aan hun lot overgelaten, soms 
zelfs tegengewerkt. Het waren activiteiten in 
de marge van het wetenschappelijk bedrijf. 
Dat desondanks de meeste BV’s over het alge-
meen goed tot zeer goed presteren heeft te 
maken met hun ondernemingszin. Ze zijn uit-
stekend in staat de verbinding te leggen tus-
sen de markt en de wetenschap. Erasmus 
Academie bijvoorbeeld, ontwikkelt elk jaar in 
samenwerking met docenten van verschillen-
de faculteiten weer nieuwe postacademische 
cursussen voor professionals in de private en 
publieke sector. Hovo Rotterdam, een afde-
ling van Erasmus Academie, verzorgt jaar-
lijks voor duizenden (!) mensen van 50+ het 
zogenaamde hoger onderwijs voor ouderen.
Dat het College van Bestuur thans ineens 
hoog inzet op valorisatie (zie ook de nieuwe 
strategie van de EUR) heeft alles te maken 
met het wettelijk kader. De Nederlandse uni-
versiteiten hebben in 2011 in het 
Hoofdlijnenakkoord met OCW afgesproken 
om hun ambities op valorisatiegebied te con-
cretiseren. Uiterlijk in 2016 moeten de univer-
siteiten minimaal 2,5 procent van hun onder-
zoeksmiddelen uit de eerste geldstroom 
(rijksbijdrage) besteden aan kennisvalorisa-
tie. Om de valorisatie te meten wordt, in sa-
menspraak met de VSNU, gekozen voor een 
aantal valorisatie-indicatoren waaraan het 
succes afgemeten zal worden. Voorbeelden 

zijn het aantal (toegekende) patenten, het 
aantal spin-offs en de inkomsten uit spin-
offs, het aantal contracten met publieke of 
private partners, interviews of webpublica-
ties. Maar ook het aantal trainingen en oplei-
dingen dat universiteiten verzorgen en aan-
tallen cursisten. Beide vallen onder de valori-
satienoemer Levenslang Leren. Wie geïnte-
resseerd is in deze indicatoren kan terecht op 
de site van de VSNU, de vereniging van uni-
versiteiten( www.vsnu.nl/valorisatie ).
In dit kader moet ook de oprichting van het 
Erasmus Centre for Valorisation BV (ECV) 
worden gezien, de jongste loot aan de stam 
van de Holding. Dit valorisatiecentrum wil 
toponderzoek identificeren binnen de EUR 
waarmee geld verdiend kan worden. 
Interessant detail is dat binnen de Holding ei-
genlijk al een vergelijkbare BV werkzaam is, 
namelijk het Erasmus University Centre for 
Contract Research and Business Support 
(ERBS). Deze BV doet dienst als een valorisa-
tie-kraamkamer voor veelbelovende weten-
schappelijke projecten. In die zin had het 
ECV misschien beter een echt expertisecen-
trum kunnen worden dat de valorisatie aan 
de EUR in brede zin zou kunnen faciliteren, 
ondersteunen en coördineren. Een rol die de 
EUR Holding zelf maar niet wil nemen.

Ad Hofstede is directeur van Erasmus Academie 
BV, instituut voor postacademisch onderwijs  
en een van de 17 werkmaatschappijen van de  
EUR Holding BV.
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HERAKLEITOS WINT 
SONGFESTIVAL
Het Eurovisiesongfestival heeft de reputatie de jaarlijkse 
topdag van camp en kitsch te zijn. Geheel ten onrechte, 
want er wordt ook heuse ideeëngeschiedenis geschre-
ven. Om bijvoorbeeld de diepere betekenis van de glans-
rijke overwinning van Conchita Wurst enigszins te vatten, 
moeten we te rade gaan bij een van de grootste preso-
cratische filosofen.
“Alles stroomt,” meende Herakleitos. Dat is gemakkelijker 
gezegd dan begrepen. Ter verduidelijking voegde men er 
later aan toe: “Niets blijft.” Een buitenstaander fronst 
hierbij onvermijdelijk de wenkbrauwen en denkt: “Nou, dat 
schiet lekker op met die grote denkers. Alles stroomt en 
niets blijft! WTF?”. 
Een filosoof moet echter naar adem happen wanneer hij 
of zij de gevolgen van Herakleitos’ metafysische ope-
ningszetten tot zich laat doordringen. Okay, zo be-
schouwd kan je niet twee keer in “dezelfde” rivier stap-
pen. Niet alleen omdat het water dat langs je voeten 
stroomt, verschillend zal zijn op verschillende tijdstippen. 
Maar ook omdat alles – dus ook jouw voeten, de rivier-
bedding enzovoort – onophoudelijk verandert, hoe klein 
of hoe traag die veranderingen ook mogen zijn. Als 
Herakleitos gelijk heeft, dan zijn er zelfs geen objecten 
die al die veranderingen “ondergaan” maar desalniette-
min hun “identiteit” behouden. Er bestaan alleen maar 
veranderingen, gebeurtenissen of processen. 
Onophoudelijk. 
Een direct gevolg van deze sympathieke doch duizeling-
wekkende metafysica is dat niets of niemand zich “in 
hokjes” laat plaatsen. Sterker nog, het vormen en gebrui-
ken van concepten – dat zijn eigenlijk gewoon “namen” 
voor “hokjes” – wordt er à la limite onmogelijk door. Als 
Herakleitos gelijk heeft, is de werkelijkheid weerbarstiger, 
grilliger en beweeglijker dan onze concepten ooit zullen 
kunnen vatten.
Op het Eurovisiesongfestival vertolkte Conchita Wurst, 
die rol van Herakleitos. Met verve! En Conchita won dan 
ook terecht. Was Conchita een winnaar of een winnares? 
Of beide? Was zij een vrouw met een baard? Of is hij ge-
woon een man die een vrouw verbeeldt, een travestiet?
Daar staan we dan met onze mond vol tanden en met ons 
hoofd vol begrippen. Het oversimplifiërende, binaire gen-
derdenken blijkt ontoereikend. Maar ook de reeds inge-
burgerde categorieën van genderdiversiteit volstaan niet. 
Conchita brengt ons bij volkomen genderfluïditeit. Alles 
stroomt. Zeker ook gender. 
Let wel, hokjesdenken is niet per definitie fout. 
Wetenschap is veredeld en methodologisch geoptimali-
seerd hokjesdenken. Fout loopt het pas wanneer we per-
sonen in het keurslijf van een beperkend aantal hokjes 
dwingen, zeker wanneer het existentiële aspecten be-
treft, zoals gender en seksualiteit, die we, binnen onver-
mijdelijke grenzen, maximaal bij het subject zelf willen 
blijven leggen.

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

> Lounge & Sports Beach
Sinds 15 mei is de campus een heus 
beachvolleybalveld rijker. Dankzij de 
immer voortvarend aan de weg timme-
rende baas van Erasmus Sport, Jon de 
Ruijter, kan er nu elke zomer tot sep-
tember in het zand worden gevolley-
bald. Maar De Ruijter zou De Ruijter niet 
zijn, als hij niet meer in petto zou heb-
ben met de door zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis gesponsorde zandbak. Er 
kan namelijk ook gelounged worden in 
strandstoelen, er zullen ijsjes verkocht 
gaan worden, en er kan – op afspraak – 
worden gebarbecued. Erasmus Sport 
zorgt dan voor het vlees – afkomstig 
van een biologische slager – en de 
drankjes. De prijs van een BBQ is ook al 
bekend: € 9,95 per persoon. Aan een 
plan om het strandje zonder zee af en 
toe om te toveren in een beachcam-
ping wordt nog gewerkt, laat De Ruijter 
weten.  Maar ook dat zal goed komen: 
de koepeltentjes zijn alvast aange-
schaft. De bewoners van het F-gebouw 
zouden wel blij zijn met een zomer lang 
volleyballend, loungend, barbecuend en 
kamperend volk onder hun raam. 
Althans volgens De Ruijter. “De bewo-
ners hebben gezegd het niet erg te vin-
den, zolang ze maar nu en dan bij een 
barbecue mogen aanschuiven.”  (foto: 

Noah van Dongen)  

> Erasmus Extreme
Overigens vormde het Woudestein-
strandje meteen al het decor voor  de 
oprichting van een nieuwe sportclub 

op de EUR: Erasmus Extreme. Nu niet 
meteen denken aan raften, canyoning, 
of basejumpen, maar de initiatiefne-
mers zijn toch wel het een en ander 
van plan. De eerste kitesurfsessie 
staat al gepland, en ongetwijfeld zullen 
sporten als wakeboarden en golfsurfen 
volgen. IBA-student David Hamel ziet 
het helemaal zitten: de club telt al acht 
leden, die behalve uit Nederland ook 
afkomstig zijn uit landen als Litouwen 
en Frankrijk. En inderdaad schrijven de-
ze middag nog een paar mensen zich 
ter plekke in. Een daarvan wil wel met 
een wingsuit van het H-gebouw sprin-
gen, maar de haalbaarheid daarvan 
moet nog worden onderzocht. 
Overigens zouden de leden van 
Erasmus Extreme iets op de vijver gaan 
doen vandaag, maar zagen daarvan af 
omdat ze de rust van de broedende 
meerkoetjes niet wilden  verstoren. 
GvdE

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl

Advertentie



Het Rotterdamsch Studenten Corps bestaat net als de universiteit honderd jaar. In al die tijd zijn 
er dingen veranderd, maar veel is ook hetzelfde gebleven. Drie generaties over hun vereniging.  
tekst Lindemarie Jongste fotografie Michel de Groot
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Honderd jaar vriendschap

Bertil Schuil (70) studeerde macro-economie en was lid vanaf 1961. 
Deed twee keer het sociëteitsbestuur (vereniging en sociëteit hadden 
toen nog aparte besturen). Hij is gepensioneerd en werkte onder 
andere voor Shell in Argentinië en Oman, en werd via een management 
buy-out eigenaar van Firgos Business Corp. BV, een internationaal 
handelsbedrijf in papier en karton en voormalige dochteronderneming 
van Reed Elsevier. 
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D
e deuren bij de ingang van sociëteit Hermes aan de Robert 
Baeldestraat staan wijd open, maar de tochtige wind kan 
de schrale bierlucht niet verdrijven. Het is half tien ’s 
ochtends en de meubels in de grote zaal staan in groepjes 
bij elkaar, zodat de schoonmakers gemakkelijk de houten 

vloer kunnen soppen. De avond ervoor is het nieuwe College van Senaat 
en Bestuur gepresenteerd; tot enkele uren hiervoor was de biertap nog 
volop in gebruik.  
De drie oud-leden zijn keurig gekleed: jasje-dasje. Michiel Muller (49) 
draagt de blauwe eeuwdas van het Rotterdamsch Studenten Corps 
(RSC), Vincent Karremans (27) een exemplaar van restaurant De Pijp 
en Bertil Schuil (70) heeft de Hermesvariant omgeknoopt. We nemen 
plaats in de Fresemann Viëtorkamer, waar normaliter hoog bezoek 
wordt ontvangen. Viëtor was een oud-lid en de eerste president van het 
RSC, die in Amerika ging wonen, en wiens zoon geld schonk aan het 
RSC, omdat zijn vader vaak met liefde sprak over de vereniging. Die 
trots maakt ook dat oud-leden zich met elkaar, en met de vereniging 
verbonden blijven voelen. Karremans voelt bijvoorbeeld trots voor de 
RSC-leden die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zaten, met als 
aanvoerder Frits Ruys, die de oorlog zelf niet overleefde. “Dat zo’n jon-
gen van begin twintig dat durfde vind ik bewonderenswaardig. Ik weet 
niet of ik dat zou kunnen.” 
Die trots is ook wereldwijd merkbaar, want overal – van Groningen tot 
Hongkong en New York – zoeken RSC’ers elkaar op voor een borrel 
of diner, zegt Muller. “Londen is heel actief. Eens per jaar is er een 
grote bijeenkomst waar sprekers, zoals de voorzitter van het College 
van Bestuur, de burgemeester, oud-minister Onno Ruding of eurocom-
missaris Neelie Kroes een verhaal houden”. Volgens Karremans is het 
in vergelijking met andere gezelligheidsverenigingen bijzonder dat 
oud-leden elkaar nog actief opzoeken. “Als ik naar een borrel ga, zie ik 
die onzichtbare band tussen RSC’ers. Ook al ken je elkaar niet; je kijkt 
elkaar in de ogen en je weet waar je vandaan komt. Dat komt doordat 
je een specifieke cultuur en achtergrond deelt.” Deze gelijkheid tussen 
RSC’ers maakt dat alle oud-leden elkaar tutoyeren – hoe groot de ver-
schillen in leeftijd of succes ook zijn. 

Geen old boys network
Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat RSC staat voor vriendschap. 
Het is het klassieke verhaal, maar alle drie beamen ze dat door de 
intense kennismakingstijd de verbondenheid met jaargenoten vanzelf 
ontstaat. Schuil herinnert zich nog zijn eerste dag van de ‘groentijd’. 
“Door een raam aan de voorkant van de sociëteit moesten we ons één 

voor één naar binnen wurmen. Eenmaal binnen was het pikdonker, er 
werden dingen verbrand, er was lawaai van een orgel en we werden 
onder een eindeloze rij stoelen en tafels doorgestuurd. Toen dat klaar 
was, moesten we al kikkerend twee trappen op naar de groenenkroeg, 
terwijl oudere leden vragen stelden, waar we uiteraard nooit een goed 
antwoord op gaven. Toen ik ’s nachts om één, twee uur weer buiten 
stond, dacht ik: waar ben ik aan begonnen?”
Op deze manier verover je het lidmaatschap, zegt Karremans. “Als iets 
makkelijk is, voel je er niks bij.” Nu het over vriendschap gaat, refereert 
Schuil direct aan oud-lid Frits Visser (94) die in 1941 lid werd. De ogen 
van Schuil fonkelen als hij begint te vertellen. ”De jaargenoten spraken 
destijds af om elke dies te vieren met een etentje in De Gouden Karper 
in Hummelo. Jarenlang waren ze compleet, maar er komt een moment 
dat mensen gaan overlijden. De overgebleven leden beloofden elkaar 
toen: we blijven dit tot de laatste man doen. En zo zit Visser de laatste 
jaren alleen aan die tafel.“
De RSC-vriendschappen vertalen zich bij de drie tegenwoordig nog een 
paar keer per jaar in diners of borrels met jaarclubs of (korte) vakantie-
trips naar Friesland, Praag of Frankrijk met bijvoorbeeld oude besturen. 
Vriendschap moet overigens niet worden verward met een netwerk; een 
vies woord zelfs bij het RSC. Schuil: “De vereniging geeft een enorme 
basis, maar het moet niet puur gezien worden als een club waar je ‘eens 
lekker een netwerk gaat opbouwen’.” Voor de buitenwereld riekt het 
mannenbolwerk van het RSC naar een ‘old boys network’, maar volgens 
Karremans is daar absoluut geen sprake van. “Dat neemt niet weg dat 

COVERVERHAAL

Michiel Muller (49) studeerde Bedrijfseconomie, werd lid in 1982 en had als vicepre-
sident Bedrijf de sociëteit. Als ondernemer bouwde hij aan het succes van Tango 
en Routemobiel en tegenwoordig investeert hij in jonge ondernemers in onder an-
dere mode, serious gaming en recruitment. Ook is hij voorzitter van het Erasmus 
Trustfonds en commissaris bij het Financieel Dagblad. 

‘De vereniging geeft een enorme 
basis, maar het moet niet puur 
gezien worden als een club waar 
je ‘eens lekker een netwerk gaat 
opbouwen’  > Bertil Schuil
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RSC’ers elkaar helpen waar ze kunnen, maar ik zou net zo goed een 
broer, zus of voetbalvriend helpen. En als een RSC’er bij mij solliciteert, 
moet hij simpelweg de beste zijn om de baan te krijgen. Voortrekken  
gebeurt niet, en dat wordt ook niet verwacht.” Wel zorgt die gedeelde 
cultuur voor een rotsvast vertrouwen, ook tussen zakenpartners. Muller 
heeft daar de nodige ervaring mee en weet: “Je kunt er wel of niet met 
elkaar uitkomen, maar er is vertrouwen en dat verneuk je niet, punt.” 

Vechtpartijtjes
Terug naar de huidige sociëteit Hermes, die in 1969 in gebruik werd ge-
nomen. De oud-leden komen er nog maar zelden, want ze hebben er 
niets meer te zoeken, aldus Karremans. “Na vijf jaar feesten ben je er 
ook wel klaar mee, en het is bovendien een beetje triest om hier dan 
nog op te duiken voor een feest.” De sociëteit heeft in het verleden be-
kende zangers als Guus Meeuwis en Ramses Shaffy over de vloer ge-
had. “Guus Meeuwis vond de meisjes van RVSV erg interessant”, grijnst 
Karremans, en over Ramses Shaffy weet hij dat die in 1980 kwam optre-
den in ruil voor een logeerplek. “Hij sliep altijd in ‘Het Paleis’ en de vol-
gende dag ontbeten die jongens met Shaffy. Zat hij daar op de bank in 
een van hun badjassen.” 
Reuring was er altijd bij Hermes. Muller herinnert zich een nijlpaard 
in de zaal, meegebracht door een nieuw geformeerde jaarclub. “Liep 
een beetje uit de hand.” Een andere jaarclub sleepte een caravan naar 
boven, door de deuren. Muller lacht, terwijl hij er eens goed voor gaat 
zitten. “We hadden een paar nieuwe jongens in de keuken aangenomen, 
geen RSC-leden. Die stonden hierboven bij de balustrade en toen die 
caravan binnen tien minuten gesloopt was, zag je ze denken: waar zijn 
we godsnaam terechtgekomen?” 
Behalve dit soort gekkigheid waren er ook geregeld kleine vechtpartij-
tjes, waarover Schuil het meest open is. Hij geeft als voorbeeld dat in 

zijn tijd elk jaar een eigen kring met stoelen had in de oude sociëteit 
aan de Eendrachtsweg. Het was mos (ongeschreven regel, red.) dat 
jongerejaars niet onuitgenodigd in een ouderejaarskring plaats konden 
nemen. “Deed je dat wel, dan kon er al snel een stoeipartij ontstaan. Op 
drukke avonden moest je als lid van het sociëteitsbestuur regelmatig 
ingrijpen, waarbij soms klappen werden uitgedeeld, maar nooit met de 
vuist. Dat laatste was, en is absoluut not done.” Die stoeipartijtjes lokte 
Schuil ook gerust uit als het een saaie avond dreigde te worden. “Was 
er binnen vijf minuten gekrakeel”, lacht hij smakelijk. “Zo’n ‘ruzie’ kon 
al beginnen door met een snel gebaar het jasje over het hoofd van de 
ander te trekken. Want wie geen jasje droeg, moest de zaal uit.” 
Dat de huidige leden niet altijd in ‘jasje-dasje’ verschijnen; daar windt 
Schuil zich wat over op. “Dat was toen absoluut ondenkbaar. Wij hiel-
den een bepaalde stijl op, en ik vind het moeilijk dat dat verdwijnt.” “En 
nu komt iedereen in spijkerbroek”, doet Karremans er nog een schepje 
bovenop. Jasje-dasje was in Mullers tijd nog de norm op de zaalavon-
den (maandag en woensdag) en hij haalde zijn veel te grote pakken 
bij een Turk op de Blaakmarkt. Ook was er destijds het stookhok waar 
kleding lag dat het RSC kreeg van crematoria en verzorgingstehuizen. 
Voor vijf gulden konden leden daar een jasje kopen, dat meestal de-
zelfde avond nog doormidden werd gescheurd. 

Fuseren met de RVSV
Nog steeds houdt het RSC het vol om een herenvereniging te zijn – net 
als in Utrecht – maar elk nieuw bestuur krijgt de vraag om de oren: hoe 
denken jullie daarover? Volgens Schuil zijn bij andere corpora fusies 
mede tot stand gekomen als gevolg van een financiële noodzaak. Die 
factor geldt nu niet voor het RSC en de Rotterdamsche Vrouwelijke 
Studenten Vereniging. 
Karremans en Muller vullen aan dat er tegenwoordig genoeg geza-
menlijke activiteiten zijn, wat een officiële fusie dus niet noodzakelijk 
maakt. Veel huwelijken worden er wel gesloten tussen de mannen en 
vrouwen van de corpora; Mullers vrouw was lid in Rotterdam, Kar-
remans had een lange relatie met een RVSV-dame en Schuil vond zijn 
eega bij de Utrechtse vrouwenvereniging. Karremans: “Je ontmoet hier 
gewoon veel RVSV-vrouwen dus het is logisch dat er veel relaties ont-
staan.” Volgens Schuil kwamen vrouwen in de jaren zestig bijna nooit in 
de sociëteit, maar Muller en Karremans hebben genoeg avonden mee-
gemaakt met dames. “Als er vrouwen in de zaal zijn, verandert de sfeer. 
Het wordt dan een soort uitgaansavond zonder die beruchte kleedka-
merhumor van jongens onder elkaar en zonder haantjesgedrag”, lacht 
Karremans. 

Het RSC viert het twintigste lustrum van 15 tot en met 29 mei op een festivalter-

rein in de Van Helmontstraat, vlakbij het Marconiplein.

Vincent Karremans (27) studeerde Economie & Rechten, was lid 
vanaf 2005 en president in jaar 2009-2010. Is medeoprichter en 
directeur van Magnet.me, een sociaal netwerk waar studenten en 
bedrijven elkaar ontmoeten  en dat sinds 2011 bestaat. Het bedrijf 
heeft inmiddels 23 mensen in dienst.

Ook al ken je elkaar niet; 
je kijkt elkaar in de ogen en je 
weet waar je vandaan komt’ 
> Vincent Karremans
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Neelie blijft intrigeren
Neelie Kroes is zo’n beetje de bekendste alumna van de Erasmus Universiteit. ‘Haar’ facul-
teit, de Erasmus School of Economics, liet journalist Alies Pegtel een biografie schrijven 
over een van de meest succesvolle vrouwen in de recente Nederlandse geschiedenis. De 
huidige eurocommissaris werkte schoorvoetend mee aan de publicatie, maar Pegtel kreeg 
wel de steun om veel vrienden, familie en oud-collega’s van Kroes te spreken. Op donderdag 
15 mei kreeg zij het boek overhandigd in Rotterdam. In EM een voorpublicatie uit het hoofd-
stuk over Kroes’ studententijd. En wat vinden huidige ambitieuze studentes van Kroes?
tekst Wieneke Gunneweg fotografie Ronald van den Heerik

Voorpublicatie uit Neelie – Brave meisjes schrijven zel-
den geschiedenis
Alies Pegtel

Uit hoofdstuk 2
‘Mevrouw de praeses’ – studietijd aan de Nederlandse Economi-
sche Hogeschool (1958-1965) 

Begin jaren zestig waren studentenverenigingen de kraam-
kamers van de Nederlandse elite. Het wel en wee van de 
verenigingen, wier leden in persoonlijk contact stonden 
met burgemeesters, hoogleraren en andere hoogwaardig-
heidsbekleders, werd nieuwswaardig geacht. Voor aanvang 
van het RVSV-lustrum zochten Neelie Kroes en de praeses 
van de lustrumcommissie, de van oorsprong Tsjechische 
Jana Beranová, met succes de publiciteit. In kranten ver-
schenen aardige stukken over de RVSV onder koppen als: 
‘Geleerde vrouwen ook tussen de potten en de pannen’.

Op donderdag 16 februari 1961 ging het RVSV-lustrum ’s 
middags van start met een kegelwedstrijd met clubleden en 
hoogleraren. Daarna werden de studentes verwelkomd op 
het stadhuis door PvdA-burgemeester Gerard van Walsum 
met ‘een aubade van het muziekkorps van de politie’. 
Volgens de reportage in NRC Handelsblad van de volgende 
dag was het een geslaagde ontvangst, ‘die is uitgelopen 
op een bijzonder gezellige bijeenkomst. Mevrouw Kroes, 
praeses van de RVSV, beantwoordde de rede van mr. Van 
Walsum in geestige bewoordingen. Zij bood hem een bier-
pul met de beeltenis van de Euromast aan. Mevrouw Van 
Walsum kreeg bloemen.’
De bijna legendarische aanvaring tussen Onno Ruding en 
Neelie Kroes, die decennia later in de media zou worden 
gememoreerd, haalde de krant toen niet. Als rector van het 
RSC had Ruding vrijdagmiddag in de aula ‘het kleine zusje’ 
gefeliciteerd met de 45ste verjaardag. Neelie had zich niet 
bedacht en snedig geantwoord: ‘Van deze familieverhou-
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dingen ben ik mij niet bewust.’ Ineke was opgetogen dat ze 
hem de les las. ‘Onno zei ook iets gewaagds, over rijpe ap-
pels die van de boom vallen. Neelie pikte dat niet, ze ging 
staan en hield een speech.’ Ineke noemt het opvallend dat 
Neelie zich in het openbaar anders uitte dan in privésitu-
aties. ‘Persoonlijk was ze warmer en hartelijker dan als ze 
voor publiek sprak, dan trok ze een strak gezicht.’
Er volgden nog een aantal festiviteiten met als hoogtepunt 
een galabal in de Euromast. Dansen in de 104 meter hoge 
uitzichttoren was een topattractie. Het jaar daarvoor was 
‘het hoogtepunt van Rotterdams doorzettingsvermogen’ 
geopend. In alles week het markante gebouw af van dat wat 
het zakelijke Rotterdam tot dan toe kende: je kon in de 

Euromast niet wonen of werken, er was geen nuttige functie 
aan het gebouw verbonden – behalve van het uitzicht 
genieten. Een ander organisatorisch kunststukje was het 
internationale vervoerscongres dat de RVSV had georga-
niseerd. Het was Neelies idee geweest ook een inhoudelijk 
evenement te verbinden aan het lustrum. Het congres vond 
plaats in de Kamer van Koophandel aan het Beursplein en 
gaf prestige, want haar voorzitter, Karel Paul van der Man-
dele, tevens president-curator van de NEH, was een Rot-
terdammer met grote macht en invloed. Hij was aanjager 
van talloze wederopbouwprojecten, waaronder de Botlek, 
Europoort, de aanleg van vliegveld Zestienhoven en de 
Floriade, een manifestatie bedoeld om de stad nieuw elan 
te geven. De lustrumconferentie ‘La politique européenne 
des transports’ werd geopend door VVD-medeoprichter 
en oud-minister van Buitenlandse Zaken Dirk Stikker, die 
een paar weken later op 21 april 1961 zou aantreden als 
secretaris-generaal van de NAVO. Er kwamen ook buiten-
landse gasten naar het congres en de gesprekken werden 
simultaan in het Engels vertaald, de deelnemers hadden de 
beschikking over koptelefoons.
De twintigjarige Neelie was tevreden dat ze dit alles met 
een handvol meiden voor elkaar had gekregen. Haar broer 
Til zegt dat ze tijdens haar studie voor het eerst zagen 
dat zijn zus veel ambitie had. ‘Gedurende haar schooltijd 
hadden we dat minder in de gaten, daar waren minder gele-
genheden om je te profileren. Mijn ouders waren trots op 
haar. Al spraken ze dat niet uit, ik merkte het wel.’
Trots of niet, volgens Neelies vader verdiende haar studie 
ondanks alle nevenactiviteiten prioriteit. Elly de Jonge, 
die in het bestuur van de lustrumcommissie had gezeten, 
vertelt dat ze beiden vanwege de lustrumorganisatie uitstel 
hadden gekregen van hun kandidaats. Als derdejaars 
moesten ze een kandidaatsexamen afleggen en dat was 
een serieuze en officiële aangelegenheid. Studenten ver-
schenen in jacquet of japon bij hun professoren en deden 
mondeling examen. ‘Wij zijn met zijn tweeën keihard gaan 
blokken bij Neelie thuis, ik woonde drie maanden prak-
tisch bij haar in,’ vertelt Elly. Neelie weet het ook nog. ‘Op 
de muur van mijn zolderkamer plakten we van die grote 
vellen kastpapier, dat je normaal gesproken op de planken 

‘Persoonlijk was ze warmer en hartelij-
ker dan als ze voor publiek sprak, dan 
trok ze een strak gezicht.’ 

Neelie Kroes is een paar generaties verwijderd van de 
huidige studenten, maar deze drie ambitieuze studentes 
zien haar nog steeds als een rolmodel en als wegbereider 
voor vrouwen die een carrière nastreven.

Annick Heukensfeldt Jansen (23), praeses van de 
Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RVSV), 
student RSM

“Zij wordt nog steeds genoemd als een van de belangrijkste oud-leden 

die we hebben. De band van de vereniging met haar is nog steeds sterk. Ik 

vind het knap hoe ze als enige in haar tijd doorging waar anderen stopten. 

Ze heeft daarmee de weg vrij gemaakt voor andere vrouwen. Het is voor 

mij moeilijk voor te stellen hoe dat toen was. 

Of ze echt een voorbeeld voor me is, qua carrière? Dat weet ik nog niet. 

Ik wil een carrière én kinderen, en ik geloof niet zo in en-en-en. De com-

binatie van werk en gezin lijkt me lastig, want je kiest ook voor kinderen 

ook al heb je een goede carrière. Maar Neelie Kroes heeft wel laten zien 

dat het kan, dat er een weg is naar de top als je maar hard wil werken.”

Jolien Paalman (22), president studievereniging EFR, 
student ESE 

“Ik voel bewondering als ik aan Neelie Kroes denk. Ik vind het knap dat 

ze nog steeds aan de top staat, én veel heeft bereikt. Ze intrigeert me; 

misschien omdat ik ook affiniteit heb met politiek en economie. Ook hoe 

ze zich verder presenteert in kleding en uitstraling, toch heel wat anders 

dan Angela Merkel, wat ook een sterke vrouw is. Ze draagt wat ze zelf 

mooi vindt, en als dat een bloemetjesjurk is, is dat een bloemetjesjurk. 

Ook vind ik het goed dat ze niet zo blank mogelijk probeert te zijn, maar 

humor heeft en haar mening durft te geven.

Zelf wil ik ook blijven werken als ik kinderen krijg, maar ik zie bij veel vrien-

dinnen die nu wel ambitieus zijn dat ze later toch parttime willen werken 

als er kinderen komen. Het is fijn dat er vrouwen vóór mij zijn geweest 

op bepaalde posities. Ik denk dan niet alleen aan Neelie Kroes, maar ook 

Pauline van der Meer Mohr of de vrouwelijke president van de EFR van 

vorig jaar. Door hen weet ik dat ik het ook zou kunnen.

Of ik vergelijkbare eigenschappen heb met Neelie Kroes? Ik denk ambitie, 

en de wil om carrière te maken en het gewoon leuk vinden om hard te 

werken en iets te bereiken. Het gaat niet om macht, maar om het feit dat 

ik veel energie krijg van hard werken. Ja, dan moet je soms je sociale leven 

Neelie een rolmodel?
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legde onder de kleren. Op die grote vellen schreven we wat we moes-
ten onthouden. Het was zomer en ontzettend warm. Met onze voeten 
zaten we in teilen water om ze koel te houden.’ Neelie haalde haar 
kandidaats en dat was het moment om het ouderlijk huis te verlaten. 
Ze ging op kamers wonen in het RVSV-huis. ‘Na mijn kandidaats ben 
ik meteen een baantje gaan zoeken, zodat ik een kamer kon betalen,’ 
zegt ze. ‘Ik kon terecht als student-assistent bij professor Henk Kuiler, 
van vervoerseconomie.’
Haar studie ging ze na haar kandidaatsexamen toespitsen op haar 
persoonlijke interesses. Binnen de algemeen economische richting 
koos ze voor internationale monetaire betrekkingen: ‘Het was een 
zwaar werkcollege, maar ik had in mijn hoofd dat ik naar Washington 
wilde, naar de Wereldbank of het IMF, dat leek me fantastisch.’ Er 
heerste destijds groot optimisme over internationale samenwerking. 
Op 25 maart 1957 had Nederland met vijf andere West-Europese lan-
den, het Verdrag van Rome getekend, waarmee ze de Europese Econo-
mische Gemeenschap (EEG) hadden gesticht. De wereld werd kleiner, 
ook voor studenten. Studentenorganisatie AIESEC, die een paar jaar 
na de oorlog was opgericht, organiseerde internationale studentenuit-
wisselingen, en vanwege haar wens ooit in Amerika te werken, meldde 
Neelie zich aan voor een stage in Chicago. De Verenigde Staten waren 
een trekpleister, ook al omdat in 1961 de jonge president John Ken-
nedy was aangetreden die met zijn knappe modieuze vrouw Jackie 
een nieuwe generatie representeerde.
Haar vader vond het goed, zegt Neelie, dat ze naar de andere kant van 
de oceaan op stage ging. ‘Hij zei wel: “Ik schiet je de reis voor, maar 
als je terug bent, moet je me de kosten meteen terugbetalen.”’ De over-
tocht naar New York maakte ze met de Groote Beer, ‘een schip waarop
iedereen zeeziek werd’. Van daaruit ging ze met een Greyhoundbus 
naar Chicago. Daar was een kamer geregeld in een meisjeshuis. De 
bedrijfsstage viel aanvankelijk tegen. ‘Ik mocht alleen koffie halen 
en papieren op stapeltjes leggen. Pas toen ik daarover had geklaagd, 
mocht ik interessantere dingen doen.’ Achteraf had ze spijt dat ze 
de gelegenheid niet had aangegrepen om door de Verenigde Staten 
te reizen. ‘Ik heb vrijwel niets van het land gezien. Maar ja, ik moest 
mijn stagevergoeding meteen na terugkomst afdragen aan mijn vader. 
Zo zie je maar hoe bepalend die man in mijn leven is geweest.’

Neelie – Brave meisjes schrijven zelden geschiedenis, Alies Pegtel, uitgeverij 

Boom Amsterdam, prijs € 19,90, ISBN 9789461050328

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) 
organiseert de voorlichtingsavond op:

Woensdag 4 juni 2014 
Locatie:
Campus Woudestein
Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Tijdens de voorlichtingsavond kunt u kennismaken met de docenten van de 
onderstaande opleidingen, krijgt u uitgebreide informatie over het curriculum 
van de desbetreffende opleiding en kunt u terecht met uw vragen.

Programma:
18:30 uur Ontvangst in Faculty Club
   
19.00 uur Post-Master Accountancy
 Prof.dr. Martin Hoogendoorn – RA Wetenschappelijk Directeur 

  Post-Master Internal Auditing & Advisory en 
Post-Master IT-Auditing & Advisory

 Ron de Korte RA RE RO – Program Director
 Drs. Jolanda Breedveld – Program Manager

 Postinitiële opleiding Certified Management Controlling 
 Drs. Rob Schapink RC – Program Manager

 Postinitiële opleiding Certified Public Controlling
 Drs. Remco Bouter RA – Program Director

20.00 uur Pauze in Faculty Club
   
20.15 uur  Post-Master Registercontroller/Executive Master of 

Finance and Control
 Drs. Rob Schapink RC – Program Manager

  Individuele mogelijkheid tot het stellen van vragen over de 
opleidingen:  
Post-Master Internal Auditing & Advisory en 
Post-Master IT-Auditing & Advisory

21.15 uur Einde programma

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een opleiding gericht op het 
vakgebied van Accounting, Auditing of Controlling, meld u dan aan voor de 
voorlichtingsavond via: www.esaa.nl/voorlichtingsavond.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid.

ESAA is een onderdeel van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam

ESAA  Erasmus School of Accounting & Assurance 

op een lager pitje zetten, maar ik heb afgelopen jaar gemerkt dat ik het 

leuk vind om vooruit te komen en iets nieuws te leren. Naast een rijk 

persoonlijk leven, wil ik ook een rijk professioneel leven hebben. Daarin 

herken ik mezelf wel in Neelie Kroes.”

Laura Hendrickx (22), vicevoorzitter studievereniging STAR, 
student RSM

“Ze is zeker een voorbeeldvrouw voor mij. Ik wil zelf écht carrière maken. 

Hoewel ik afgelopen bestuursjaar ook heb gemerkt dat je privéleven 

wel in het gedrang komt. Voor verjaardagen van familie en contact met 

vriendinnen was weinig tijd. Dus ik zou later best 60 maar geen 80 uur 

willen werken. En ja, ik zou ook fulltime blijven werken als ik kinderen 

krijg. Ik denk dat de kansen voor vrouwen in het bedrijfsleven, in ieder 

geval voor startersfuncties, op dit moment soms beter zijn dan voor 

mannen. Alle bedrijven die ik afgelopen jaar heb gesproken, willen graag 

vrouwen aannemen omdat ze te veel mannen hebben nu. Maar de ho-

gere functies worden nog steeds vooral door mannen bezet, dus tege-

lijk denk ik wel dat er zoiets bestaat als een glazen plafond. Dat Neelie 

Kroes wel carrière heeft gemaakt, bewijst voor mij in ieder geval dat het 

kan als je er hard voor werkt, en dat inspireert en motiveert me.”
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Rotterdam Lezing

Lang leven in Rotterdam
Wie oud wil worden, kan beter niet in Rotterdam gaan wonen, lijkt het. De gemiddelde le-
vensverwachting voor mannen ligt er bijna twee jaar lager dan in de rest van Nederland, en 
ook vrouwen leveren ruim een jaar in. Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van volksge-
zondheid aan het Erasmus MC, legt in de Rotterdam Lezing op 28 mei uit hoe dit komt, en 
hoe de gezondheid van Rotterdammers kan worden bevorderd. tekst Gert van der Ende illustratie Unit20

I
n 2012 was de levensverwachting bij geboorte voor Ne-
derlandse mannen 79,1 jaar, en voor vrouwen 82,8 jaar. In 
Rotterdam is die verwachting zo’n anderhalf jaar korter. 
Opmerkelijk genoeg verschilt binnen Rotterdam per deel-
gemeente of wijk die levensverwachting enorm. Zo is die 

voor mannen in Nesselande 80,6 jaar, maar voor mannen uit de 
Tarwewijk slechts 72,9 jaar: een verschil van bijna 8 jaar! Ham-
vraag is natuurlijk: wonen mensen met een slechtere gezondheid 
in bepaalde wijken of zijn bepaalde wijken niet echt bevorderlijk 
voor de gezondheid van de mens? Op deze en andere prangende 
vragen laat prof.dr. Lex Burdorf tijdens de Rotterdam Lezing  
zijn licht schijnen. Hij zal ingaan op factoren die van invloed 
zijn, zoals individuele kenmerken, opleiding, inkomen, werk-
loosheid, armoede, en leefstijl. Zo wordt 20 tot 50 procent van 
het verschil in  levensverwachting tussen Rotterdammers en de 
rest van Nederland verklaard door een lagere opleiding en een 
lager inkomen; wellicht hebben ze eenzelfde grote invloed op de 
verschillen per wijk. Maar gewoontes als roken bepalen ook voor 
een aanzienlijk deel de levensverwachting; zo rookt in IJssel-

monde 24 procent van de bewoners, in Charlois is dat 45 procent. 
Volgens Burdorf verklaart dat minstens 1,2 jaar van het verschil 
in levensverwachting voor bewoners van de twee wijken. Vanzelf-
sprekend spelen fenomenen als luchtvervuiling ook een grote 
rol; al gauw goed voor zo’n halfjaartje verschil tussen schonere 
en meer vervuilde buurten. Maar ook een boel groen in de wijk 
kan zomaar een kwartjaar extra levensverwachting opleveren. 
Burdorf zal in zijn lezing dan ook uitgebreid stilstaan bij welke 
maatregelen kunnen worden getroffen om de levensverwachting 
van bewoners van de Maasstad, en met name die in de slechtere 
wijken op te krikken, variërend van een algeheel rookverbod tot 
het helpen van mensen aan werk.
Maar zover is het nog niet, dus bij deze een kaart van Rotterdam 
met de levensverwachting per onderzochte wijk.  

De Rotterdam Lezing vindt plaats op woensdag 28 mei. 

Aanvang: 20.00 (inloop vanaf 19.30 uur). Plaats: Bibliotheektheater, 

Hoogstraat 110, Rotterdam. Reserveren is aanbevolen en kan 

via www.rotterdamlezing.nl

82,5  

81,1  

78,3  

76,5  

Nederland

Rotterdam

Levensverwachting 
2007-2010

   

Gemiddelde verschil: 1,6 jaar (mannen 1,8, vrouwen 1,4)
Bron: Gezondheid in kaart 2014 Rotterdam, rapport GGD 
Rotterdam-Rijnmond, 2014
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Rotterdam Lezing

Lang leven in Rotterdam
Buurten en levensverwachting
2006 - 2008 
Bron: Gezondheid in kaart 2014 Rotterdam, rapport GGD Rotterdam-Rijnmond, 
2014/gezondheidsenquete 2012

Verklaring van de kleuren:
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Hoe water de Nederlandse 
identiteit bepaalt
Amsterdam is de stad van de drugs en de betaalde liefde, waar alles mag en kan. De 
Amerikaan Russell Shorto, toekomstig Mandeville-laureaat, schreef een boek waarin hij 
de vrijzinnigheid onderzoekt aan de hand van de Nederlandse geschiedenis. Hoe 
Nederland model staat voor de moderne wereld. tekst Tim Ficheroux fotografie Ronald van den Heerik 

D
e Amerikaanse journalist Russell Shorto houdt 
op donderdag 5 juni de Mandeville Lezing. 
Daarbij ontvangt hij het maatschappelijk 
eredoctoraat van de EUR, dat eerder werd uit-
gereikt aan onder anderen Ruud Lubbers, Joop 

van den Ende en Jean-Claude Trichet. Shorto was zes jaar 
directeur van het John Adams Institute in Amsterdam, een 
organisatie ter bevordering van de Amerikaanse cultuur in 
Nederland, en schreef in de jaren dat hij in de hoofdstad 
woonde Amsterdam; een geschiedenis van de meest vrijzin-
nige stad ter wereld.
Het boek is eigenlijk een prequel op zijn eerdere boek over 
de Nederlandse wortels van New York: The Island at the 
Center of the World. “In Amsterdam zag ik dezelfde thema’s 
terug die de Nederlanders naar New York brachten: tole-
rantie, individuele vrijheid en vrije handel”, vertelt Shorto. 
“Toen dat raamwerk eenmaal in mijn hoofd zat, had ik een 
kapstok om bijna 900 jaar geschiedenis aan op te hangen.”

Van Spinoza tot Yoko Ono
Die kapstok was liberalisme, of – zoals de gepastere verta-
ling van het Engelse begrip liberalism luidt – vrijzinnig-
heid. “Liberalisme is een te provocerende term, het zou 
suggereren dat ik het over een bepaalde politieke stroming 
heb”, legt Shorto de keuze voor de ondertitel van het boek 
uit. “Politiek liberalisme is slechts een component van het 
vrijzinnige van Amsterdam en Nederland. Je moet het 
meer zien als een heel breed begrip van individuele vrij-
heid. Tolerantie, verdraagzaamheid, de vrijheid om je eigen 
doelen na te streven, vrije handel, al die dingen samen kun 
je associëren met Amsterdam of de Nederlandse geschie-
denis.”
Die geschiedenis staat daarmee model voor de moderne 
wereld. Met de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de 
eerste aandelenbeurs, en vrijzinnige denkers van Spinoza 
tot John Lennon en Yoko Ono, drukte de hoofdstad een 
duidelijk stempel op hoe de wereld er anno 2014 uitziet.

Proto-kapitalisme
In zijn boek onderzoekt Shorto de factoren die Amsterdam 
de geboorteplek van die vrijzinnigheid maakten. Om het in 
één woord samen te vatten: geografie. De relatie die men-
sen hebben tot land en water is volgens de Amerikaanse 
journalist een belangrijke verklaring voor culturele iden-
titeit, voor wie we zijn, en voor ons handelen. Het feodale 
systeem was in Nederland minder sterk aanwezig dan in 
de rest van Europa, waar land in het bezit was van edelen, 

die verantwoording aflegden aan een koning of de kerk. In 
Nederland werkten mensen in de middeleeuwen al samen 
om land aan de zee te onttrekken, maar dat land hielden ze 
zelf. “God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen 
Nederland. Ze creëerden zelf land en verdeelden en ver-
kochten dat. Daardoor ontstond er een soort proto-kapita-
lisme, waarin een veel groter percentage van de bevolking 
landeigenaar was dan in de rest van Europa.” 

Individueel collectivisme
Dat landbezit van de gewone burger veroorzaakte een inte-
ressante dynamiek tussen individualisme en collectivisme, 
die volgens Shorto ook vandaag nog typerend is voor de 
Nederlandse identiteit. “Uit landbezit volgde individua-
lisme, maar tegelijkertijd ook een sterk besef dat dit bezit 
enkel mogelijk is gemaakt door samenwerking. En dat zie 
je nog steeds terug in het Nederlandse poldermodel en de 
coalitieregeringen.” De economische vrijheid die ontstond 
door landbezit vloeide over in ander domeinen, zoals de 
kunst, ontwikkeling van wetenschap, en religie. Amsterdam 
werd de stad waar denkers als Spinoza en John Locke hun 
ideeën kwijt konden. 

Typisch Nederlands
Shorto moet lachen om de vraag of vrijzinnigheid en tole-
rantie nog steeds de kenmerkende eigenschappen van de 
Nederlandse samenleving zijn. “Tijdens het schrijven van 
het boek vertelden vrienden me steeds dat ze die samen-
leving niet langer herkennen. Dat pessimisme is typisch 
Nederlands.” Toch begrijpt Shorto waarom dat beeld van 
vrijzinnigheid en tolerantie enigszins vertroebeld is na 
twee politieke moorden en een moeizaam integratiedebat. 
We moeten tolerantie echter niet als absoluut opvatten, 
maar als open voor debat. “Het is nooit een heel sterke 
ideologie geweest, maar eerder pragmatisch. Zoals Job 
Cohen ooit tegen me zei: ‘eerst laten we zoveel mogelijk toe, 
en later doen we waar nodig een klein stapje terug’. Tole-
rantie wordt nu opnieuw gedefinieerd, maar het zal altijd 
deel uitmaken van de Nederlandse identiteit.”

Klimaatverandering
De Nederlandse geschiedenis staat niet alleen model voor 
moderne samenlevingen, maar zou ook illustratief kunnen 
zijn voor de aanpak van klimaatverandering. “Sinds orkaan 
Sandy worstelen Amerikanen met onderwerpen waar 
Nederlanders al eeuwen mee bezig zijn. De Nederlandse 
samenleving is gebouwd op de dreiging van het water.” 

ACHTERGROND
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Daar zou een wereld die met klimaatverandering te maken 
krijgt een voorbeeld aan moeten nemen, denkt Shorto. Hij 
haalt graag Henk Ovink aan, de Nederlandse watermana-
ger die in de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force een 
belangrijke adviseur van de Amerikaanse minister van 
Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, Shaun Dono-
van, is geworden.
“Henk Ovink probeert dat Nederlandse model van samen-
werking op verschillende niveaus in de Verenigde Staten 
aan de man te brengen.” Shorto denkt dat samenwerking 
noodzakelijk is om kustgebieden aan te passen, maar dat 
wordt in Amerika al snel als eng socialisme gezien. “Iedere 
stad of gemeenschap heeft een grote mate van autonomie 
en dat hebben Amerikanen hoog in het vaandel staan. 
Maar een storm trekt zich niets aan van politieke jurisdic-
tie. We moeten meer leren van die Nederlandse aanpak.”

Waarom de Oostzeedijk de Oostzeedijk heet
Andersom zouden Nederlanders ook wel het een en ander 
kunnen leren van de Amerikaanse aanpak. “Nederlanders 

zijn niet zo goed in het creëren van bewustzijn, terwijl dat 
wel belangrijk is.” We hebben ons zo goed aangepast aan 
het water dat we niet meer weten waar de dijk ligt die dat 
water buiten de deur houdt. “Er wordt vaak gezegd dat er 
een kans van 1 op 10.000 is dat er iets misgaat, maar wat 
betekent dat nu? Hoe bereken je dat? Het heeft geen prakti-
sche betekenis.” 
We hoeven in Rotterdam maar om ons heen te kijken om te 
beseffen dat het water dichtbij is. “Denk aan het drijvend 
paviljoen, de plannen voor drijvende huizen, en basketbal-
veldjes die onder water kunnen lopen bij overstromingen.” 
In een tijd van onzekerheid en klimaatverandering zouden 
we ons volgens Shorto moeten realiseren waarom de Oost-
zeedijk de Oostzeedijk heet.  

Russell Shorto spreekt op donderdag 5 juni de Mandeville Lezing 

uit, getiteld The Advantage of Threat: Water, Commerce and 

the Dutch. Aaanvang: 16.00 uur. Plaats: Aula Erasmus Universiteit 

Rotterdam.

 ‘Tolerantie wordt nu opnieuw gedefinieerd, maar het zal 
altijd deel uitmaken van de Nederlandse identiteit’ > Russell Shorto

ACHTERGROND
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Promoveren is bikkelen. Hoe blijf je gemo-
tiveerd? En wat doe je als je er even hele-
maal doorheen zit? EM praat met promo-
vendi die ‘halverwege’ zijn.

Wie: Abdessamad Bouabid (30) van Criminolo-
gie aan de Erasmus School of Law.

Waar gaat je onderzoek over? “Ik bestudeer de 
berichtgeving over Marokkaanse jongeren van 
de afgelopen vijf jaar in kranten en televisie-uit-
zendingen in Nederland en België. Daarnaast in-
terview ik dertig Marokkaanse jongeren in 
Utrecht en dertig in Mechelen over hoe ze om-
gaan met de negatieve beeldvorming over 
Marokkanen. Mensen zeggen vaak dat het toch 
wel bekend is wat voor invloed dat heeft, maar 
het is nog nooit onderzocht. Er zijn theorieën dat 
deze beeldvorming juist een positief effect heeft 
op Marokkanen, maar de meesten lijken er wel 
moeite mee te hebben. Interessant is om een ver-
gelijking met België te maken, want in Nederland 
kan sinds Fortuyn alles gezegd worden, terwijl er 
in België bijvoorbeeld een taboe rust op het lin-
ken van criminaliteit en etniciteit.”

Hoe zien jouw dagen eruit? “Ik ben nu heel 
druk bezig met interviews afnemen, vaak ook ’s 
avonds en in het weekend. Het uitwerken van 
een gesprek kost wel acht uur. Verder geef ik 
ook colleges, waaronder Onderzoeksvaardig-
heden in de Criminologie.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Nee, nooit ei-
genlijk. Ik heb altijd genoeg te doen. Ik hoor wel 
van iedereen dat het een keer gebeurt. Ik heb in 
de tussentijd een dochter gekregen, die nu 1 jaar 
is. Doordat het met haar gezondheid en die van 
mijn vrouw een tijdje wat minder goed ging, heb 
ik wel een beetje vertraging opgelopen.”

Wanneer ben je klaar? “Ik hoop in november 
2015. Dan loopt mijn beurs af. Daarna heb ik nog 
wel een contract voor één jaar als docent.” TL

> HALVERWEGE

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

> DE BEWERING

Immigranten moeten als ze de Nederlandse 
nationaliteit krijgen een eed afleggen. In de-
ze inburgeringseed dienen ze trouw te belo-
ven aan de grondwettelijke rechtsorde, en 
daarbij uit te spreken dat zij de rechten zul-
len respecteren en de plichten zullen vervul-
len die komen met het staatsburgerschap. 
Frappant, vindt Wasima Khan, dat alleen mi-
granten dat moeten, want het creëert een 
ongelijke situatie. Bovendien denkt ze dat 
mensen zich bewuster worden van de nor-
men en waarden in Nederland als ze allemáál 
de burgereed afleggen. 

“Inderdaad is het nu een beetje scheef”, zegt 
directeur Mardjan Seighali van de Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF, die hoogop-
geleide vluchtelingen ondersteunt. Ze vindt 
dat daarom óf iedereen óf niemand een der-
gelijke eed zou moeten afleggen, en dus niet, 
zoals nu, alleen immigranten die Nederlander 
worden. Ze betwijfelt echter of een burgereed 
wel wat toevoegt. “Dat lijkt me zeer de vraag. 
Ik ben niet per se een tegenstander van het 
idee, maar het lijkt me niet nodig.” Ze bena-
drukt dat de meeste vluchtelingen, zoals ook 
zijzelf, zich sowieso al solidair en verbonden 
voelen met Nederland, omdat ze hier wonen 
en de Nederlandse vrijheden koesteren. “Je 

wordt geen betere burger door het onderteke-
nen van een eed. Onderwijs, opvoeding, gelijke 
kansen en arbeidsparticipatie zijn veel be-
langrijker.”
Raadslid Ronald Buijt van Leefbaar Rotterdam 
ziet niets in het voorstel van Wasima Khan. 
“Wij zien niet welk probleem deze verplichting 
gaat oplossen”, reageert hij. “Uitzonderingen 
daargelaten, krijgen autochtonen de 
Nederlandse normen en waarden automatisch 
mee in hun opvoeding en onderwijs. 
Daarnaast ontstaat de door mevrouw Khan 
geschetste ‘ongelijke’ situatie niet doordat, 

zoals zij stelt, nieuwkomers een eed moeten 
afleggen en autochtonen niet. Deze ontstaat 
doordat nieuwkomers blijkbaar graag 
Nederlander willen worden, terwijl 
Nederlanders dit al zijn. Het afleggen van de 
eed verandert daar niets aan.” 
Khan reageert: “De aanname dat personen die 
de Nederlandse nationaliteit hebben verkre-
gen bij geboorte al zijn ‘ingeburgerd’ heeft 
geen enkele grondslag.” Haar idee werd on-
langs voorgelegd aan het EenVandaag -panel. 
Slechts 30 procent van de panelleden bleek 
invoering van de burgereed een goed idee te 
vinden.  TL

‘Je wordt geen betere burger door het 
ondertekenen van een eed’    
> Mardjan Seighali, directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

De bewering: ‘Iedere burger van 18 jaar en ouder met de Nederlandse 
nationaliteit moet de ‘burgereed’ afleggen’.
Van wie? Wasima Khan, promovenda bij Rechten.
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A 
couple of months before she 
left Lisbon for Rotterdam, 
Sara ‘Maggie’ Alves met Fred, 
a fairly good guitar player. 
They made plans to sing in 

the bars of Lisbon together. Writing their 
own songs, they rehearsed at the mira-
dors – viewing points – of Lisbon. Their re-
hearsals already drew rather big audienc-
es, whose reaction to the songs about 
love, break-ups and other saudade was 

enthusiastic. But then Alves left. “Fred will 
have to wait and he will. There’s a great 
dynamic between us as musicians.”
Born and raised in Lisbon, Sara Alves 
moved to Luxembourg as a twelve-year-
old, when dad got a job at NATO. Three 
years later she moved back to Portugal, 
to Cascais. After finishing secondary 
school and a Bachelor’s degree, she in-
tended to do a Master’s in cinema or mu-
sic in England, but the exorbitant tuition 
fees scared her off. Instead, she went to 
Rotterdam to do a Master’s in Communi-
cation and Culture. But to her, studying is 
only plan B, because what Alves wants 
is to be a performer – she’s pretty sure 
about that. “Making music is my biggest 
goal in life and has been since I was sev-
en. It doesn’t keep me from studying se-
riously though.”
At that age, little Sara listened to her 
grandmother singing old-school fado, say 
Amália Rodrigues-style. “She had a 

great voice and I so much liked to sing 
along with her.” All the women in the 
Alves household seem to have an artis-
tic side: mum paints, sister is into ama-
teur dramatics. “But to them, it’s a hobby. 
I wanted to change that and become a 
professional musician.” So little Sara took 
up playing instruments – first the piano, 
not much later the cello – although that 
was short-lived, because moving to Lux-
emburg threw grit in the works. 
Her first public appearance as a sing-
er was at a school event when she was 
fourteen and sang some songs in Italian. 
The audience was actually appreciative 
and – more importantly – Alves discov-
ered that she wasn’t shy at all on stage. 
She didn’t so much as tremble. Somehow, 
she felt immediately at home in the spot-
lights, a feeling that has stayed with her 
until today.
Back in Portugal, she started to organ-
ize her own events – one of these being 
Loudspeakers, an ensemble of singers 
covering musical songs. She also joined 
some bands, one of which was a – rather 
remarkable –  hard-rock band consist-
ing of old guys with the rather terrifying 
name Phalik Johnson and the P Magnets. 
“Ha, ha, that band was actually quite fun-
ny. It had a concept like Kiss, with a lot of 
sexual innuendo. I even had a nickname: 
Satcha Ness, to be pronounced as ‘such 
an ass’.” At the same time, she started 
singing in hotels. Here she did the more 
jazzy stuff, covers from the grand ladies 
of jazz: Ella Fitzgerald, Nina Simone and 
Peggy Lee.
Now she’s making music with The Smokin’ 
Aces, a rather funky experience. A recur-
rent theme in all her musical activities 
is her passion for playing with others. 
“I have my own ideas but I like to share 
them. And to do projects with others, the 
bigger the better really. Because I like 
having an impact, love the interaction. My 
goal is to push on. I don’t need to be fa-
mous, but just being able to live from my 
music would in itself be amazing.”
For the time being, she’s intending to find 
a job in Holland after finishing her Mas-
ter’s later this year. Poor Fred. Because in 
that case, he will have to wait just a little 
longer.

> EMuziek

‘I love to have an impact’

Portugese Master student Sara Alves (23) is 

quite a Jack of all trades, but singing is her 

true passion. Right now, she’s into the more 

funky and jazzy stuff, but there were times 

she was involved in totally different kinds  

of music
text Gert van der Ende photography Michel de Groot
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> Music of Sara Alves can be found on 

www.erasmusmagazine.nl/EMuziek
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Lost & Sound
De zomer komt eraan en dat betekent festivals! 
Zonnebril op, schoenen uit en de hele dag dan-
sen in de zon. Speciaal voor deze editie heb ik de 
vier nieuwste of leukste festivals geselecteerd. 
Het eerste festival is een nieuw kleinschalig 
elektronisch muziekfestival met theater en 
kunst. Lost and Sound is niet zo groot als de be-
kende festivals, waardoor de sfeer intiem blijft. 
Het festival op zaterdag 26 juli wordt gehouden 
in een onontdekte Rotterdamse tuin. De eerste 
artiesten zijn bekend: Âme, Feel my Bicep, Ben 
UFO, Axel Boman en Tom Trago komen langs om 
de bloemetjes eens goed buiten te zetten. De 
locatie van deze geheime tuin wordt pas later 
bekendgemaakt.
> Wanneer: zaterdag 26 juli. Prijs: € 28,-

Info: www.lostandsoundfestival.nl   

Duizel
Voor een ontspannen sfeer moet je bij het festi-
val Duizel in het Park zijn. Hier geen keiharde tech-
nobeats, maar picknickkleedjes en af en toe op-
staan voor een leuke voordracht. Het festival 
wordt gehouden in het Vroesenpark. Overal kun 
je grapjes of ontroerende kunstwerkjes ontdek-
ken. Schrijvers dragen vanaf een schommel of 
een vlot in het water voor uit eigen werk. Liggend 
kun je luisteren naar muziek en hoorspelen tus-
sen het publiek, in het gras. Neem je vrienden 
mee, je oma en je hond, en beleef zomerse lange 
dagen waarin niemand op de tijd let en je nog 
een wijntje ontkurkt. 
> Wanneer: 8, 9 en 10 augustus in het Vroesenpark

Toegang: Gratis. Info: www.duizelinhetpark.nl  

Parade
De Parade is een rondreizend theaterfestival dat 
elk jaar zijn tour start in het Museumpark in Rot-
terdam. Het festivalterrein lijkt op een groot cir-
cus: er staan felgekleurde tenten, een poffer-
tjeskraam en de beroemde zweefmolen. In de 
tenten zijn elk jaar zeventig verschillende thea-
ter- en muziekvoorstellingen te zien. De voorstel-
lingen duren hooguit een half uur. Dus je kunt 
meerdere dingen op een dag doen. Daarnaast 
kun je er lekker eten, mensen kijken en rosé drin-
ken. Het is zeker een aanrader om er een keer ’s 
avonds langs te gaan. Als het donker wordt, gaan 
overal in de tenten de gekleurde lampjes aan. 
Maar je kunt zeker niet naar huis zonder een ritje 
gemaakt te hebben in de prachtige zweefmolen. 
> Wanneer: 19 t/m 29 juni in het Museumpark 

Toegang: € 7,50. Prijzen voor voorstellingen: van € 2,- tot € 10,- 

Info: www.deparade.nl  

> CÉLINE’S CHOICE

Wildwaterfeest
Rotterdam krijgt er deze zomer een 
groot dancefestival bij. DanceFloat 
is een elektronisch muziekfestival 
verspreid over de stad op bijzonde-
re locaties. Er zijn vijf cruisesche-
pen die over de Maas varen, met elk 
een andere muziekstijl, variërend 
van techno tot eclectic house en 
hardstyle. Op de boot vaar je langs 
vier dance areas die zich op de kade 
bevinden. Katendrecht staat deze 
dag in het teken van hardstyle, de 
Parkkade bij de Euromast is het do-
mein van de techno en de house, en 
op het Leuvehoofd staat iedereen 
te dansen op eclectische muziek. 

Je koopt een kaartje voor de boot, 
of voor de plekken op het land. Voor 

dit festival zijn grote namen uitge-
nodigd zoals: DJ Chuckie, Erick E, 

Roog, Michel de Hey, Benny Rodri-
ques, Neophyte, Kevin Saunderson 
en Mark Knight. 
Een iets intiemer drijvend feest en 
waarschijnlijk ook iets stijlvoller is 
Noah. Met vijfhonderd man uit je 
dak gaan op het grote zonnedek 
van een boot. De eerste grote naam 
van dit wildwaterfeest is bekend: 
Palms Trax. Wees er snel bij, want 
de kaartjes gaan hard.

> Dancefloat: 5 juli. 

Toegang: onshore: € 27,50 / offshore: € 50,-

Info: www.dancefloat.com

Noah: 28 juni. Toegang: € 19,50

Info: www.noahfestival.nl 

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam zeven jaar geleden 

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

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.



LIFESTYLE

Café De Pui
Oostzeedijk Beneden 221

Sfeer 9
Studentikoosheid 3

Sjanskansen 4
Biertje € 2,40

> UIT/GAAN

Er zijn van die avonden dat je geen zin hebt in gezeur. Als je na een zware 
dag blokken uit de UB komt bijvoorbeeld. Dan wil je eens niet een uur voor 
de spiegel staan en je in je meest sexy outfit hijsen, maar gewoon even 
ongedwongen een biertje drinken zonder gedoe. Vlakbij de universiteit, 
aan de Oostzeedijk – zo ongeveer de meest studentikoze straat van Rot-
terdam – vind je daarvoor de ideale plek. Hier geen felle discolampen, 
keiharde house of zich uitslovende studenten, maar een ouderwetse brui-
ne kroeg waar de Rotterdammer van middelbare leeftijd even bijkomt van 
de lange werkdag. Gewoon een lekker biertje en slap ouwehoeren, meer 
hoeft het soms niet te zijn.
In niets valt De Pui te rijmen met het uitermate studentikoze imago van de 
straat waarin het zich bevindt. Na het passeren van het terras vol man-
nelijke veertigers en vijftigers met halflange grijzende kapsels – die on-
deruitgezakt uitkijken op de plukjes fietsende studenten van en naar de 
Erasmus Universiteit – valt bij binnenkomst van het knusse café direct de 
pittige barvrouw op. Zij heeft geen personeel nodig. De door de wol ge-
verfde Marjolein kan het wel alleen af. Ze heeft alles onder controle, en 
maakt tijdens het schoonmaken van de glazen en het rondbrengen van de 
drankjes gezellig een praatje met de voor haar bekende gasten aan de bar. 
Zo vind je er op een doorsnee woensdagmiddag mannen die vol enthousi-
asme meeblèren met nummers van hun favoriete swamp rock-artiest To-
ny Joe White uit Lousiana. De muziek is hier afgestemd op de vaste gas-
ten, die wat ouder zijn dan gebruikelijk in Kralingen. Tekenend voor het 
ons-kent-ons-sfeertje in De Pui zijn de uitermate ontspannen mannen die 
zich niet schamen om tussen al het biergeweld door opeens een fristi te 
bestellen. Stoer zijn doe je maar ergens anders. 
Liefhebbers van uitgebreide menukaarten en culinaire hapjes kunnen De 
Pui gerust overslaan: er is slechts klein aantal standaardhapjes (zoals 
kaas, worst en olijven) te krijgen, en avondeten is hier geen optie. Als je 
echter een avondje sfeervol wil doorzakken tussen de Kralingse kroegtij-
gers, en dat op een steenworp afstand van het echte studentenleven, 
moet je hier zeker een keer gaan pilzen. MvS (foto: MB)

De minst studentikoze kroeg van Kralingen
Het behoeft geen uitleg dat Kralingen the place to be is 
voor studenten. Toch is er ook een ontmoetingsplek 
voor de oudere Rotterdammer: het bruine café De Pui.

SCIENCE IN TRANSITION | LEZING
Lunchlezing door prof. dr. Huub Dijstelbloem, een 
van de initiatiefnemers van Science in Transition, 
de organisatie die afgelopen jaar de academische 
wereld op zijn kop zette.   
Donderdag 22 mei van 12.30 tot 13.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

OPEN CAMPUS FESTIVAL
SG Erasmus opent het eigen minicultuurhuis op de 
Erasmus Plaza met kleine concerten en organiseert 
ieder uur een pubquiz in het Erasmus Paviljoen.
Zaterdag 24 mei vanaf 11.30 tot 14.30 uur
Erasmus Plaza en Erasmus Paviljoen  

OSCAR HAMMERSTEIN | 
LEZING 
Wat doe je als je als jonge, veelbe-
lovende advocaat te horen krijgt dat 

je misschien nog maar een paar jaar te leven hebt? 
Hoe is het om onterecht achter de tralies te ver-
dwijnen wegens het witwassen van crimineel geld?  
Dinsdag 27 mei 12.30 tot 13.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein   

LANG LEVEN IN ROTTER-
DAM | ROTTERDAM LEZING
Waar moet je wonen in Rotterdam 
om de beste gezondheid te krijgen? 

De twaalfde Rotterdamlezing wordt verzorgd door 
Lex Burdorf, hoogleraar Determinanten van Volksge-
zondheid (Erasmus MC).
Woensdag 28 mei van 20.00 tot 21.30 uur
Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, Rotterdam  

SMITSE FEST
Jaarlijks festival ter afsluiting van 
het seizoen met optredens van de 
meest geliefde artiesten van het 

afgelopen jaar. Georganiseerd in samenwerking met 
Café In de Smitse. 
Donderdag 5 juni vanaf 17.00 uur
Tinbergen Plaza voor Café In de Smitse, Woudestein 

HAAL EEN NIEUW VERHAAL |  
BOEKENRUIL
Zit je krap bij kas, of vind je het 
gewoon zonde om nieuwe boeken 

te kopen als je ook een mooi tweedehands exem-
plaar kunt scoren? Pluis je boekenkast uit en ruil 
alle boeken waar je op uitgekeken bent in voor een 
‘nieuw’ exemplaar. 
Donderdag 12 juni van 11.30 tot 14.00 uur
Erasmus Plaza of Erasmus Paviljoen, Woudestein 

STAD VAN DE TOEKOMST | 
FILOSOFISCH DEBAT
Keynote door ZUS-duo Elma van Boxel 
en Kristian Koreman, van het bureau 

dat onder meer verantwoordelijk is voor de Luchtsin-
gel. Aansluitend commentaar door dr. Gijs van Oenen. 
In samenwerking met de Faculteit der Wijsbegeerte.
Donderdag 12 juni van 19.30 tot 21.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

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

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

zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Dr. M.A. (Tilly) Beukenholdt  

(1939), Associate Professor 

emeritus bij de Faculteit der 

Sociale Wetenschappen van de 

Erasmus Universiteit, is op 25 

april jl. benoemd tot lid in de Or-

de van Oranje Nassau, Me-

vrouw Beukenholdt is als op-

richter en voorzitter de grote 

stimulator van de Stichting Ne-

derlandse Onderwijsondersteu-

ning Albanië (NOA). Daarnaast 

doet zij o.m. goed werk als 

scriptiebegeleider bij de EUR, 

waar zij vastgelopen master-

studenten helpt. 

Alex Brojba-Micu, student Eco-

nomie en Informatica aan de 

Erasmus School of Economics 

ontving in april een Google In-

ternet Impact Afstudeerprijs 

(tweede prijs van 3000 euro) 

Hij ontwikkelde een applicatie 

die op basis van tekstanalyse 

van nieuwsberichten de koer-

sen van aandelen helpt voor-

spellen.

Prof.dr. F.M.G. (Franciska) de 

Jong is benoemd tot hoogleraar 

e-Research for the Social Sci-

ences and the Humanities aan 

de Erasmus School of History, 

Culture and Communication 

(ESHCC). De Jong is sinds 1992 

hoogleraar Taaltechnolgie aan 

de Universiteit Twente. Sinds 

2007 is ze directeur van de 

Erasmus Studio van de EUR. 

Onno de Jong (1989) onderzoe-

ker bij de Regionale Economie, 

Haven- en Vervoerseconomie 

(RHV) BV, is op 7 mei uitgeroe-

pen tot ‘Jong Haventalent 2014’ 

Rick Jansen, afgestudeerd aan 

de Erasmus Universiteit is de 

eerste winnaar van de Smart-

Port Scriptieprijs, een initiatief 

van het Havenbedrijf Rotter-

dam, de gemeente Rotterdam, 

Deltalinqs, TU Delft en de EUR.

Prof. Dr. R. C.F. (Robert) von 

Friedeburg, hoogleraar aan de 

Erasmus School of History, Cul-

ture and Communication, werd 

onlangs gekozen als lid van de 

Academia Europaea. 

RECTIFICATIE

In EM #17 is per abuis de titula-

tuur van Flora Goudappel in het 

artikel ‘Heeft stemmen voor 

het Europese Parlement zin?’ 

verkeerd weergegeven. Goud-

appel is geen bijzonder hoogle-

raar, maar universitair hoofddo-

cent Europees recht aan de 

Erasmus School of Law, en be-

kleedt tevens de Jean Monnet 

Chair of EU Trade Law in the 

Overseas Territories.
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ADVERTENTIES

NU bij Avanti autorijschool

DE LENTE DEAL!!
20 rijlessen voor €440,- én een 
theoriecursus van € 55,- gratis!
Dat is een lagere prijs, en een 

hoger slagingspercentage dan 
andere rijscholen.

Kijk op avantirijschool.nl 
of bel met 010-4673820

EuroCollege, versneld en 

begeleid hbo en mbo, zoekt:

Receptioniste / 
telefoniste
op oproepbasis (m/v)

Representatief, uitstekende 

beheersing van de Nederlandse 

taal en ervaring met MS Office. 

Geïnteresseerd?

www.eurocollege.nl 

Contact 

Mw. M. de Goeij – van Die

Tel: 010-4780129

E-mail: m.degoeij@eurocollege.nl  

Let op! Meld je
uiterlijk 28 mei aan
voor een minor!
Aanmelden via

www.eur.nl/minor
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Meer met minoren  
www.eur.nl/minor
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During the last edition of the EP sessions this season, May 15th, former IBA student Ged Fx is 
performing  one of his songs, ‘In my heart’.  The singer/songwriter from Utrecht with Filipino 
roots, was one of  fourteen student/musicians  who performed in the Erasmus Paviljoen in front 
of an enthusiastic audience this evening.  GvdE (photo: LW) 

For those who want to be active in kitesurfing, 
wakeboarding or wavesurfing, there’s some 
good news: since May 15th’s there’s a student 
sports club organising these kind of activi-
ties, thanks to David Hamel, and some fellow-
students from France, Lithuania, Holland and 

his home country Germany.  Also they want to 
set up competitions in all kinds of more adven-
turous sports. However, the idea of one of the 
students to organise a jump in a wingsuit from 
the H-building  stands  little chance. You can 
find Erasmus Extreme on Facebook. GvdE

In my heart

Erasmus Extreme
Thanks to German IBA student David Hamel there’s a new sports club on campus:  
Erasmus Extreme.  

EUR will analyse 
ties with fossil 
fuel companies
The Erasmus University will make a 
serious effort in dealing with climate 
change. Chair of the Executive Board, 
Pauline van der Meer Mohr, has made 
a commitment to that end to a group 
of EUR-employees, united in the action 
group EURfossilfree. 

The Executive Board (EB) is prepared to 
address pension fund ABP about the 10 
billion euros in investments in fossil fuel 
companies, and the action group will ini-
tiate a research to critically evaluate the 
relationship between the university and 
the industry of fossil fuels.
Student Vatan Hüzeir wrote a critical 
letter in Erasmus Magazine (EM #13, 
27 February 2014), in which he asked 
the university to review its ties to fossil 
energy corporations. The letter was co-
signed by thirty prominent scientists, 
who are dealing with sustainability in 
their field of expertise. The EB responded 
by inviting Hüzeir and his supporters for 
a discussion.  
In that conversation, last May 13th, they 
sought a way in which the university can 
do something against climate change on 
an institutional level. The action group 
got the assignment to build a framework 
according to which the EB can address 
pension fund ABP regarding their invest-
ment policies. “We want to chart what 
risks are involved in the 10 billion euros 
invested by ABP in fossil fuel energy. We 
will try to substantiate this to give off a 
clear signal to the pension fund”, says 
Hüzeir.
In addition, the EURfossilfree will make 
a research proposal for the critical anal-
ysis of the ties between the university 
and the companies in fossil fuel energy. 
Hüzeir: “Think of capital flows, but also 
of qualitative ties. Are there, for example, 
any employees of energy companies in 
control or advisory councils? Where 
does the energy provision of the univer-
sity come from, and can we find alterna-
tives for that?” 
Hüzeir hopes, even before the summer, to 
come up with a plan, together with the 50 
people who support EUR fossil free, both 
for the critical evaluation and for the ad-
dressing of the ABP. TF

Pandit Dravin Raghubar in action
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The American journalist Russell Shorto is to deliver the 
Mandeville Lecture on Thursday 5 June and receive EUR’s 
honorary doctorate in appreciation for his significant 
social achievements. Previous laureates include Ruud 
Lubbers, Joop van den Ende and Jean-Claude Trichet. For 
six years, Shorto served as Director of the John Adams 
Institute in Amsterdam, an organisation promoting the 
American culture in the Netherlands. During his years in 
the capital, he wrote Amsterdam – A History of the World’s 
Most Liberal City .
The book is really a prequel to his earlier work on New 
York’s Dutch roots: The Island at the Center of the World. 
“In Amsterdam I saw the same themes that brought the 
Dutch to New York: tolerance, individual freedom and free 
trade,” Shorto says. “Once I got that framework into my 
head, it became a steppingstone for almost 900 years of 
history.”

From Spinoza to Yoko Ono
That steppingstone was liberalism, or – a more 
appropriate translation of the concept of liberalism – 
vrijzinnigheid. “Liberalism is a provocative term, 
suggestive of a certain political school of thought,” as 
Shorto explains the concept. “Political liberalism is merely 

a component of the vrijzinnigheid in Amsterdam and the 
Netherlands. It’s to be seen as a very broad concept of 
individual freedom. Tolerance, permissiveness, the 
freedom to set your own goals, free trade – all of these 
things are linked with Amsterdam and the history of the 
Netherlands.”
As such, that history has served as a model for the modern 
world. With the Dutch East India Company or VOC, the 
first stock exchange and free-thinkers ranging from 
Spinoza to John Lennon and Yoko Ono, Amsterdam has 
left a clear mark on the world as we know it today.

Proto-capitalism
In his book, Shorto explores all of the aspects that made 
Amsterdam the birthplace of liberalism. What they boil 
down to? Geography. According to the American 
journalist, people’s relationship with the land and water 
goes a long way to explain our cultural identity, who we 
are and our conduct. In the Netherlands, the feudal system 
was less prevalent than it was in the rest of Europe, where 
land was owned by a nobility that was answerable to king 
or church. In the Netherlands, people had been joining 
forces since the Middle Ages to win land from the sea, 
keeping the land for themselves. “God created the world, 
but the Dutch created Holland. They shared and sold the 
land they had won. As a result, a kind of proto-capitalism 
arose, in which a much greater percentage of the 
population were land owners than was the case in the rest 
of Europe.”

Individual collectivism
This landownership by the common man led to some 
interesting dynamics between individualism and 
collectivism which, according to Shorto, are typical for the 
Dutch identity even today. “Landownership resulted in 
individualism and at the same time in a strong 
consciousness that it was cooperation, and cooperation 
only, that had brought this ownership about. This is still 
reflected in the Dutch poldermodel and in the coalition 
governments.” The economic freedom resulting from 
landownership spread to other fields, such as the arts, the 
development of science, and religion. Amsterdam became 
the city where thinkers of the likes of Spinoza and John 
Locke were able to generate their ideas.  

Typically Dutch
On being asked whether liberalism and tolerance are still 
distinctive characteristics of Dutch society, Shorto laughs. 
“While I was writing my book, friends kept telling me they 
no longer recognised that picture of society. That kind of 
pessimism is typically Dutch.” Shorto does understand 
why the image has been obfuscated somewhat by two 
political murders as well as a difficult integration debate. 
However, tolerance should not be seen as an absolute, but 
as being open to debate. “It never was a very strong 
ideology but rather a pragmatic one. As Job Cohen (former 
Mayor of Amsterdam) once said to me, ‘To begin with, we 
will permit as much as possible – and afterwards, we’ll 
make small corrections wherever necessary’. Tolerance is 
in the process of being redefined, but it will always be part 
of Dutch identity.”  

> On Thursday 5 June, Russell Shorto will deliver the Mandeville 
Lecture, the title of which is The Advantage of Threat: Water, 
Commerce and the Dutch.

Amsterdam, the city of drugs and bought love, where anything goes. The 
American Russell Shorto, a soon-to-be Mandeville laureate, wrote a book in 
which he delves into Dutch history, searching for the deeper layers of that 
image. Where does this tolerance spring from? And does it still exist?  

 text Tim Ficheroux   photography Ronald van den Heerik

The liberal 
Netherlands?

Russell Shorto
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

NORTH SEA JAZZ
North Sea Jazz is a three-day mu-
sic event with jazz, blues, soul, funk 
and hip hop. Big names will come to 
Rotterdam in the weekend of July 
11, 12 en 13. Stevie Wonder, Pharrell 
Williams, Robin Thicke, Joss Stone, 
Robert Glasper and Mavis Staples 
are just a selection of the remark-
able line-up. And although the real 
jazz lovers often complain that the 
festival nearly has no real jazz any 
more, there are enough smaller 
stages to be found where you can 
enjoy the old-fashioned saxophone 
music. The tickets are quite on the 
pricey side with €82,- but gather a 
group of friends and you will win a 
considerable discount! A group tick-
et for ten people will namely cost 
you € 590,- 
> Where: 11-12-13 June in Ahoy Rotterdam. 

Info: www.northseajazz.com  

METROPOLIS
Metropolis is a free pop festival 
to discover up and comping tal-
ent, both from home and abroad. A 
mixed public will meet the musical 
heroes of tomorrow in Zuiderpark. 
The program consists of a mix of 
pop, rock, hip hop, world music 
and dance. A lot of acts who have 
stood on the stage have since be-
come established names. Artists 
like Radiohead, The Black Keys, The 
Prodigy, Smashing Pumpkins, The 
Vaccines, Wu Tang Clan and The 
Killers were brought to The Neth-
erlands by the festival even before 
there international careers took off. 
So who knows, maybe you will spot 
the new number one of 2015. 
> Where: 6 July in the Zuiderpark. Tickets: 

free. Info: www.metropolisfestival.nl 

BOOTHSTOCK
Boothstock is an electronic music 
festival which is being held in Rot-
terdam for the second time. Last 
year there was a stage in the track 
of the bumper cars. Colored carni-
val lights everywhere and every-
body was jumping. The décor of 
the festival is really cool with, for 
instance, a stage with an illumi-
nated face above the crowd. There 
will be big names again this year, 
like DJ Sneak, Dimitri, Lucien Foort, 
Benny Rodrigues, Secret Cinema, 
Michel de Hey and Catz ’n Dogz. It 
will be a true Rotterdam party that 
you as an enthusiast can’t miss.    

> Where: Saturday 2 August in the Zui-

derpark. Tickets: €35,- Info: www.booth-

stock.nl   

POETRY INTERNATIONAL
That poetry isn’t just for preten-
tious intellectuals is proved by the 
Poetry International Festival Rot-
terdam. During this festival, poets 
from all over the world will meet 
each other in our city. A new, di-
verse wave of poetry will flow with 
their performances, readings and 
interviews into the Rotterdamse 
Schouwburg. Known poets like Hu 
Xudong, Monica Aasprong, Vero-
nique Pittolo, Peter Gizzi and Julian 

Brolaski will transport you into a 
world in which fantasy gets free 
reign. The festival also pays atten-
tion to cross connections with film, 
music and fine arts.
> Where: 10 until 14 June in the 

Rotterdamse Schouwburg. Info: 

www.poetryinternationalweb.net 

Program: www.icafrotterdam.com 

Tunnel full of techno
Insiders in the underground scene regard this club as one of the pearls in 

the field of electronic music. In Toffler techno lovers will devote themsel-

ves to the music every weekend till the early hours of the morning.  

Toffler 
Weena Zuid 33

Beer € 2,50 
Atmosphere 8
Flirt chances 7
Studenticism 7

GOING 
OUT 

It is a somewhat bizarre sight: among 
the towering office buildings at the 
Weena you suddenly find a stairs 
which goes into the ground. Above the 
small entrance, in large blue neon let-
ters, shines the word Toffler, a name 
which originates from the 85 year old 
American trendwatcher Alvin Toffler. 
This now elderly scientist – who is also 
a futurologist – was the first to use the 
term techno, the music this place re-
volves around. It is a sure thing in any 
case that the character of the club is 
just as non-commonplace as its name: 
Toffler is both literally and figuratively 
underground.  
Whoever wants to descend the long 
stairs, filled with tufts of chilling or re-
laxing partygoers, will generally spend 
some 10 to 15 euros. For that amount 
you will be treated for a long night – 
Toffler will only really fill up somewhere 
around 1am – on the minimal, repeti-
tive and industrial sounds of, say, Loco 
Dice, Michel de Hey, Alle Farben and 
Benny Rodrigues, grand masters of the 
techno genre. You won’t come here for 

the luxurious appeal, chic cocktails or 
the trendy company, but purely for the 
music. After the coats, bags and other 
accessories have been stashed in 
the lockers and you are provided with 
the – unfortunately mandatory – con-
sumption coins, the raving can start. 
The dark, long and narrow former pe-
destrian tunnel is packed with a mixed 
crowd of Rotterdammers, who, under 
the increasingly brighter flashing lights 
dance till the sun rises.
Although it is a bit of a stretch to brand 
Toffler as no more than an ordinary drug 
cave, it is a public secret that some of 
the visitors don’t shy away from a pill 
or two to pass the nightly adventures 
with fun and energy. Whatever your 
opinion of this, the atmosphere in here 
is a lot more relaxed and cozy than in 
the bulk of the popular night clubs of 
Rotterdam. A down side of a ‘candy’ like 
that is that it becomes a bit more chal-
lenging to function clearyly the next 
day, but after a proper night in Toffler, 
probably everybody has some trouble 
getting up fresh and easy.  MvS (foto: MB)



Niek Sekeris, Bedrijfskundestudent   
“Jan de Bouvrie heeft me op het hart gedrukt dat 
je je leven niet moeten laten leven, maar je passie 
achterna moet gaan en niet teveel stil moet 
staan bij wat slim of verstandig is. Hierdoor heb ik 
me gerealiseerd dat juist als je doet wat je leuk 
vindt, je dingen kunt bereiken.” 

HOLLYWOOD
De nacht gaat al over in de ochtend als ik – vertroebeld door al 
het bier – besluit de situatie om me heen te observeren. Tony 
Montana staat met een das te zwaaien op de bar. Op links zie 
ik Marilyn Monroe en Jack Sparrow strijden om de snelste ‘ad 
fundum’, waarbij de witte jurk van Marilyn uiteraard niet zonder 
gigantische biervlek uit de strijd komt. Rechts van me staat 
Spiderman te flirten met een wat minder geslaagde versie van 
Pocahontas. En op de achtergrond staat een goede vriend een 
lading soepele openingszinnen los te laten op Minnie Mouse, 
terwijl hij handen tekort komt om al zijn drankjes vast te hou-
den. 
De situatie klinkt bizar, maar ik heb toch echt geen hallucino-
gene paddenstoelen gegeten: ik bevind me op een gigantisch 
huisfeest. Het thema van de avond is ‘Hollywood’ en daarom 
sta ik op een weinig glamoureuze ‘Walk of Fame’ tussen dit 
soort figuren. Voor een stuk of 150 studenten is dit studenten-
huis omgetoverd tot een geschikte locatie voor een baccha-
naal van formaat. Alle kamers zijn volledig verbouwd tot aparte 
kroegen, en het totaal doet niet onder voor een serieuze club. 
Het was duidelijk dat de nieuwe bewoners het stokje goed 
hadden overgenomen van hun oude huisgenoten, want het 
feest van dit huis is al jaren op rij ongeëvenaard. De traditie 
van huisfeesten bestaat dan ook al lang en houdt goed stand 
onder de Rotterdamse studenten. In dit geval kon ik als gladde 
showmaster – inclusief glitterstrik – mijn opwachting maken en 
opgaan in die oude traditie. 
Het zijn de uniek mooie momenten uit je studententijd die 
je nooit zult vergeten en die later nog altijd een grijns op je 
gezicht zullen doen verschijnen. Met dat vermoeden probeerde 
ik althans de volgende middag aan het ontbijt mijn bonzende 
kater goed te praten. De glitters en verf zaten nog aangekoekt 
op mijn gezicht en het overgeven stond me naderbij dan het 
lachen. The Oscar for the worst hangover goes to…

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Er komen steeds 

meer onderzoeken 

waaruit blijkt dat 

blowen helemaal niet 

zo slecht voor je is. 

Alcohol wordt 

algemeen geaccep-

teerd maar over wiet 

doen mensen erg 

moeilijk.”

“Deze kam heb ik van 

mijn broer gekregen. 

Hij is punker. We 

houden allebei wel 

van alternatief.” 

Rosalie Ekstein (26)
Student sociologie en bestuurskunde 

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl. “Ik zou mijn stijl omschrijven als 
formeel cybergothic. Formeel, omdat ik geen 
plateaulaarzen draag met een kort rokje en 
een korset. In het weekend zie ik er heel 
anders uit. Dan ga ik helemaal los. Op de 
universiteit houd ik me toch een beetje in. 
Mijn favoriete kledingmerk is Cyberdog. Zij 
maken fluorescerende kleding voor de 
dancescene. Ik heb denk ik wel vijftig 
kledingstukken van dit merk. Er waren 
vroeger ook twee winkels in Nederland, 
maar tegenwoordig koop ik deze kleding op 
festivals. Dat is ook veel goedkoper.”

Cybergothic. “Het festival Wave 
Gotik Treffen in Leipzig is mijn 
jaarlijkse pelgrimstocht. Ik ga 
voornamelijk voor de sfeer en de 
mensen. In het dagelijks leven 
voel ik me toch weleens een 
alien tussen de andere 
mensen, op zo’n festival 
voel ik me thuis. Ik ga ook 
elk jaar naar het 
Maschinenfest in 
Duitsland. Het verschil 
tussen ‘gewoon’ gothic 
en cybergothic is, dat 
gothic gitaarmuziek met 
veel geschreeuw is, terwijl 
cybergothic meer een 
keldingstijl dan een muziek-
genre. Op cybergothicfeesten 
wordt elektronische muziek 
gedraaid, zoals industrial, 
hardcore, noise en powernoise. 
Voor wie het thuis eens wil 
proberen, bekijk de artiest 
Xotox op Youtube.”

Overwinning. “Ik heb mijn 
middelbare school nooit 
afgemaakt. Ik vond het een 
kindergevangenis. In die tijd 
ging het thuis ook niet zo 
goed; ik ben op mijn 

vijftiende uit huis gegaan. Toen kwam ik bij 
de leerplichtambtenaar die voorstelde om 
een kappersopleiding te doen. Dat heb ik 
gedaan, maar het ging daar de hele dag 
alleen maar over jongens en nepnagels. Ik 
ben later intern gegaan bij Jeugdzorg. Het 
was een zwarte periode uit mijn leven. Ik 
ben erg boos op Jeugdzorg. Ik vind dat er 
heel veel mensen onnodig lijden door 
fouten van de maatschappij. Ik denk dat we 
te veel bezig zijn met geld en te weinig met 
geluk. Uit onvrede voelde ik mij geroepen 

om hier iets aan te doen. Toen ben ik 
weer gaan studeren.”

Roze Politica. “Sociologie is denken 
en bestuurskunde is doen. 
Sociologen zeggen vaak dat zij 
de theorie maken en dat 

bestuurskundigen dit maar 
moeten implementeren. 
Maar hierdoor ontstaat er 
een kloof. Ik zie mezelf wel 
politica worden. Ik heb 
gehoord dat ministers 
aangekleed worden, dat 
staat me wel tegen. Velen 
voor mij hebben zich al 
geconformeerd, dus ik wil 

graag de eerste politica 
worden met roze haar. Al 

mijn vrienden hebben dit 
probleem. Ik vind dat uiterlijk 
niet geassocieerd moet 
worden met competentie. Een 
vriend van mij is een keer 
ontslagen omdat hij zijn haar 
blauw had geverfd.”  CM 

(fotografie: RvdH)

Kleding Rosalie: 
Shirt: Cyberdog
Ketting: Cyberdog
Broek: Aderlass
Schoenen: Etnies

DE INSPIRATOR VAN 
“Deze collegekaart 

voelt voor mij als een 

overwinning. Ik doe nu 

twee studies, en dat 

terwijl ik mijn 

middelbare school 

nooit heb afgemaakt.” 

“Dit is mijn favoriete 

tas. Mensen 

herkennen mij ook 

aan mijn tas. De rits 

is decoratief maar ik 

heb al zo vaak 

gehoord ‘Je tas staat 

open’, heel irritant.”  


