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‘WE MOETEN 
NAAR ONSZELF KIJKEN, 

WIJ ZIJN DE ENIGEN 
DIE IETS 

AAN DE PROBLEMEN 
KUNNEN DOEN’ 

>  Mohammed Saadulla (21) studeert Geneeskunde
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Niet alleen
“We doen alsof we gelijke kansen hebben, maar beginnen net iets verder achter de 
startlijn en moeten altijd harder lopen”, aldus een van de moslimstudenten die EM sprak 
voor deze editie naar aanleiding van de commotie rond de uitspraken van Geert Wilders 
over Marokkanen.
Ik begreep van mijn collega’s dat sommige van de studenten die meededen aan het 
rondetafelgesprek een half uur voortijds aanwezig waren, om maar niet het vooroordeel te 
bevestigen dat die buitenlanders nooit op tijd kunnen komen. Het leven met vooroordelen, 
en altijd net iets harder je best moeten doen, is voor deze studenten een tweede natuur 
geworden. 
Ze weten dat het niet direct over hen gaat als het – en dan druk ik me mild uit – gaat over 
de rotjochies die het land maar uit moeten, maar ze voelen ze zich wel aangesproken, en 
verbonden met de jongens (en meisjes) met dezelfde wortels en culturele achtergrond die 
het minder goed doen dan zijzelf. Maar nergens in het gesprek laten ze zich boos of 
agressief uit over de mensen die hebben gescandeerd dat er best wat minder-minder-
minder van hen zouden mogen zijn. 
Die beheersing vind ik knap, maar meer nog heb ik bewondering voor het feit dat ze zich 
verantwoordelijk voelen om de situatie te veranderen en te verbeteren. Geen vingerwijzin-
gen over discriminatie of racisme. “We moeten naar onszelf kijken, wij zijn de enigen die 
iets aan de problemen kunnen doen”, zegt een van hen. 
Ik zou zeggen, zorg dat ze het niet alleen hoeven te doen.

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

5 UUR ’S OCHTENDS
“Tekeningen zitten in de marge van 
de kunst, je vindt ze vooral in voor-
studies en schetswerk. Ik wil de te-
kening autonoom maken”, licht kun-
stenaar Rinus van de Velde zijn werk 
toe. Op 2 april werd zijn tentoonstel-
ling In the milky gloom of 5 am ge-
opend. Daarin brengt hij houtskool-
tekeningen uit oude collecties in een 
nieuw verhaal samen. De opening 
maakt deel uit van de dertigste edi-
tie van de EFR-Business week, een 
Europees studentencongres dat 
studenten met toekomstige werkge-
vers in contact brengt. EH  

(foto: Ronald van den Heerik)
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In de jaren tachtig hadden we ook een cri-
sis. Zijn we er nu nog slechter aan toe?  “De 
werkloosheid in de jaren tachtig was hoger, 
maar de economie ging veel sneller weer 
groeien. Dat is echt een groot verschil met de 
huidige crisis. Die wordt met recht de zwaar-
ste sinds de jaren tachtig en zelfs sinds de ja-
ren dertig genoemd. Volgens het CBS staat de 
werkloosheid nu op 8,8 procent. Voor de cri-
sis losbarstte, was de werkloosheid iets onder 
de 4 procent. Er heeft dus meer dan een ver-
dubbeling plaatsgevonden. Er zijn 
meer dan vierhonderdduizend werklozen bij-
gekomen. En een deel van de mensen biedt 
zich niet eens meer aan op de arbeidsmarkt.” 

Zit die groei er wel weer aan te komen? 
“Economen kunnen heel slecht voorspellen, 
dus dat ga ik zeker niet doen. Wat ik wel ver-
wacht, en wat ook het CPB aangeeft, is dat de 
werkloosheid de komende jaren nog verder 
zal oplopen, tot zo’n 9 procent. Dat heeft alles 
te maken met onderbesteding. Er kan meer 
aan goederen en diensten gemaakt worden 
dan er wordt gevraagd. Bedrijven hebben dus 
overcapaciteit. Kortom, er is een macro-eco-
nomisch coördinatieprobleem. Een balansre-
cessie die is veroorzaakt doordat we met z’n 

allen minder geld kunnen uitgeven omdat we 
onze schulden moeten aflossen.” 

Wat heeft dat met werkloosheid te maken? 
“De hoeveelheid werk wordt op de korte ter-
mijn bepaald door de bestedingen. Door wat 
we uitgeven als consumenten, bedrijven en 
overheden. Als we de werkloosheid op korte 
termijn omlaag willen brengen, moeten we 
meer besteden. Dat is de grootste bottleneck
. Want huishoudens kunnen op dit moment 
maar weinig besteden. Ze hebben heel veel 
schulden, met name hypotheekschulden. 
Meer dan een derde van de huiseigenaren 
heeft een negatief eigen vermogen. De waarde 
van hun hypotheek is dus hoger dan de waar-
de van hun huis. Ze zijn aan het aflossen op 
hun hypotheek om weer boven water te ko-
men en geven dus minder geld uit. Bedrijven 
investeren niet, want ze draaien nog steeds 
ver beneden hun capaciteit. Bedrijven die wél 
willen investeren, krijgen het geld niet van de 
bank.”

En de staat bezuinigt ook maar door... “De 
overheid voert inderdaad een historisch on-
gekend streng programma door van lasten-
verzwaring en bezuinigingen: tussen 2011 en 

2017 zo’n 9 procent van het bruto binnenlands 
product. Dat is nooit eerder vertoond in de 
naoorlogse Nederlandse economische ge-
schiedenis. De overheid besteedt minder en 
de private consumptie neemt af door belas-
tingverhogingen. Nederland doet het nog re-
latief goed wat betreft het profijt van de we-
reldhandel. Daar groeien we ieder jaar nog. 
Dat is eigenlijk de enige positieve bijdrage 
van de Nederlandse economie. Maar dat is 
lang niet genoeg om al die negatieve invloe-
den te compenseren.” 

Hoe zit het dan met die optimistische be-
richten dat de crisis op zijn retour is? “Het 
ergste dieptepunt hebben we wel gehad. On-
langs presenteerde het CBS inderdaad een 
mooi rapport over 2013. Dat was het keerpunt 
van het herstel. De huizenprijzen dalen vrij-
wel niet meer en het aantal huizentransacties 
neemt weer toe. De overheid bezuinigt nu iets 
minder hard en verhoogt minder drastisch de 
belastingen. Mede door de pensioenpremie-
verlaging stijgt de koopkracht van de huis-
houdens weer iets. Ook de investeringen trek-
ken weer wat aan. Toch blijven de Nederland-
se mogelijkheden om te groeien relatief be-
perkt. Huiseigenaren hebben nog steeds gro-
te hypotheekschulden. En in 2015 zal het bru-
to nationaal product naar verwachting nog 
steeds lager zijn dan in 2008.”

Wiens schuld is dat?  “De Nederlandse over-
heid is de afgelopen jaren in de ban geweest 
van het verminderen van de staatsschulden. 
Terwijl dat niet de oorzaak was van de crisis 
en ook niet van de werkloosheid. Die zijn na-
melijk het gevolg van macro-economisch mis-

  Macro-economisch 
            mismanagement 
houdt werkloosheid in stand
De werkloosheid loopt altijd achter de conjunctuur aan. Ondanks dat de 
crisis op zijn retour is, zullen er dus niet snel nieuwe banen bij komen. Ook 
niet voor jonge pas afgestudeerden. We kunnen allemaal nog zo hard streven 
naar hét perfecte cv en drie masters tegelijk doen, redeneert econoom Bas 
Jacobs, er is gewoon niet genoeg werk. En dat zal nog wel even zo blijven. 
 tekst Sanne van der Most  illustratie Unit20 
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management. Juist in tijden dat mensen hun 
hypotheekschulden moeten aflossen om niet 
meer onder water te staan en banken en pen-
sioenfondsen hun balansen herstellen, had 
de overheid niet moeten komen met lasten-
verzwaring en bezuinigingen.” 

Een foute overheidsaanpak dus? “De Neder-
landse overheid had het als regisseur en toe-
zichthouder inderdaad anders moeten doen. 
In Amerika zijn de banken gesaneerd en ge-
herkapitaliseerd – dat wil zeggen dat ze meer 
eigen vermogen aanhouden door bijvoor-
beeld gedwongen te worden nieuwe aandelen 
uit te geven en geen dividend meer uit te ke-
ren. Dan zijn ze veiliger en kunnen ze mak-

kelijker financiering vinden én leningen ver-
strekken. De Nederlandse overheid had de 
banken daar ook toe moeten dwingen. Daar-
naast heeft de Amerikaanse overheid gedu-
rende de crisisjaren vol gas gegeven met zo-
wel het monetaire als het begrotingsbeleid, 
zodat de economie bleef groeien.”

Is er nog hoop voor net afgestudeerden? 
“Voor hen ziet het er op korte termijn niet 
heel rooskleurig uit. Alleen hebben ze dat 

zelf nog niet zo in de gaten. De generatie stu-
denten uit de jaren ‘80 had een onnoemelijk 
pessimistischer beeld van de arbeidsmarkt 
dan de huidige generatie. Het gevoel nooit 
aan de slag te kunnen zie ik nu helemaal niet 
bij studenten. Iedereen is maar bezig met het 
pimpen van zijn cv; onbetaalde stages, drie 
masters en andere extra’s om maar op te val-
len bij bedrijven. Want dan zal het met hen 
wel goed komen, zo redeneren ze. Wat dat 
betreft denk ik dat deze generatie studenten 
veel meer overtuigd is van zijn eigen kunnen 
dan de vorige generaties. Ze denken hun lot 
in eigen handen te hebben. Als ik net een 
stapje harder loop dan de rest, krijg ik die 
baan wel.”

Wat moeten ze anders? “Het is misschien 
wel een logische reactie, alleen hoe realis-
tisch is het? Want er is op dit moment nu een-
maal maar een beperkt aantal banen, waar-
door er veel concurrentie is. Op langere ter-
mijn zal er wel veel vraag zijn vanwege de 
krapte op de arbeidsmarkt door de vergrij-
zing. Kijk dus vooral naar wat je leuk en inte-
ressant vindt. En probeer ergens echt goed in 
te worden. Steek daar liever je tijd in dan in 
het opleuken van je cv.”  

‘Deze generatie studenten is veel meer overtuigd  
van zijn eigen kunnen dan de vorige generaties. 
Ze denken hun lot in eigen handen te hebben’  
>  Bas Jacobs

Bas Jacobs (40) is sinds 
2007 bijzonder hoogleraar 
Economie en overheidsfinan-
ciën aan de Erasmus School 
of Economics. Daarnaast is 
hij fellow van het Tinbergen 
Instituut, CESifo, Netspar en 
academic partner van het 
CPB. Jacobs’ wetenschap-
pelijke belangstelling gaat 
uit naar overheidsfinanciën, 
macro-economie, welvaarts-
economie en arbeidsmarkt-
economie. Jacobs heeft in 
2012 een masteropleiding 
voor beleidseconomen aan 
de Erasmus Universiteit Rot-
terdam opgezet. Hij schrijft 
een weblog bij ESB, publi-
ceert regelmatig artikelen 
in kranten en Nederlandse 
economietijdschriften en op 
de economenwebsites Me-
Judice en Follow the Money.



eerstejaars EUR-studenten gaven al vóór februari dit 

jaar de brui aan hun studie. Een relatief hoge score: 

ligt hier het gemiddelde aantal vroegtijdige stoppers op 

12 procent, landelijk is dat 9,2 procent. Wie zich voor 

februari in het eerste studiejaar uitschrijft, hoeft geen 

studiefinanciering terug te betalen. EH
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MANDEVILLEPENNING

Russel Shorto krijgt 
maatschappelijk  
eredoctoraat
Wetenschapper en journalist Russel 
Shorto ontvangt op 5 juni de Mandeville-
penning. 

Shorto, Amerikaan, houdt op diezelfde da-
tum de Mandevillelezing, met als titel ‘The 
Advantage of Threat: Water, Commerce and 
the Dutch’. ‘Daarbij gaat hij ook in op Rotter-
dam’, meldt het persbericht. Geen overbodige 
toevoeging, want Shorto is vooral bekend van 
zijn boeken over de geschiedenis van Amster-
dam en New York. Hij was van 2008 tot eind 
2013 directeur van het John Adams Institute 
in Amsterdam, dat de Amerikaanse cultuur 
in Nederland onder de aandacht brengt.
Hij krijgt het eredoctoraat ‘vanwege zijn in-
spanningen om de culturele relatie tussen 
Nederland en de VS te verbeteren en de frisse 

blik die hij in zijn boeken biedt op de Neder-
landse geschiedenis. Zo maakt hij de geschie-
denis van Nederland in brede zin toeganke-
lijk voor een groot, internationaal publiek’. 
WG (foto: Ringel Goslinga)

Aan het begin van dit jaar werd al bekend dat er 
11 miljoen moet worden bezuinigd, 2 miljoen extra 
moet worden verdiend en er rond de 110 voltijdsba-
nen verdwijnen: 60 bij de generieke overhead en 50 
bij onderzoek- en onderzoeksondersteuning. Aan 
die aantallen is de afgelopen maanden niets meer 
veranderd. De vraag die nog openstond, is hoe de 
pijn verdeeld gaat worden. 
Bij de verdeling is gekeken naar de ruimte om effi-
ciënter te gaan werken (bijvoorbeeld door inzet van 
systemen en slimmer organiseren), de mate van ef-
ficiency ten opzichte van andere universiteiten, en 
naar evenredigheid. De verdeling van de 110 fte’s 
gaat over het totaal aan ondersteunende activitei-
ten, dus zowel over faculteiten, de ABD als de ssc’s, 
zo licht een woordvoerder van het CvB toe.
Inmiddels is bekend dat er een groot aantal banen 
zal verdwijnen bij de afdeling ICT. Daar zullen de 
meeste banen verdwijnen omdat deze ondersteu-
ning wordt gebundeld in één ssc en door de invoe-
ring van SAP (bedrijfssoftware). 
De faculteiten krijgen een zogeheten ‘taakstelling’, 
een target waar ze voor 2017 aan moeten voldoen. 
Faculteiten – ook die al in reorganisatie zijn – zullen 
extra moeten bezuinigen, maar de meesten hebben 
hiermee bij hun besluitvorming al zoveel mogelijk 
rekening gehouden. De target kan ook worden ge-
haald door meer inkomsten te genereren.
Zoals eerder al bekend werd, komt er één grote 
shared service organisatie (sso), waarin de ssc’s 

ICT, HR&F, EFB, de stafafdeling Marketing & 
Communicatie, en de afdeling Archiefzaken en het 
Bureau van de Pedel worden opgenomen. Alleen de 
Algemene Bestuursdienst (ABD, directe ondersteu-
ning van het College van Bestuur), het ssc OOS 
(onderwijs-, onderzoek- en studentenzaken) en de 
Universiteitsbibliotheek blijven vooralsnog buiten 
de sso. De ABD wordt verzwaard met een aantal 
beleidsmakers op onderwijs- en onderzoeksgebied. 
Het streven is om vóór de zomervakantie een 
voornemen tot reorganisatie op te stellen en dan in 
overleg met de medezeggenschap en het EUROPA 
(EUR Overleg Personele Aangelegenheden) de 
vervolgplanning maken. De reorganisatie vloeit 
voort uit het definitieve strategisch plan 2014-2018, 
Impact & Relevance. Dit plan – EM schreef hier 
al eerder over – laat zien dat de universiteit de ko-
mende jaren vooral gaat inzetten op verdergaande 
internationalisering, groei van het aanbod van 
masteronderwijs, blended learning (digitalisering 
van het onderwijs), samenwerking en het verster-
ken van het huidige toponderzoek. De bezuinigin-
gen zijn nodig om in die strategische doelstellingen 
te kunnen investeren, en ook vanwege de presta-
tieafspraken met het ministerie van Onderwijs en 
de verwachte daling van het aantal studenten in de 
toekomst (en dus minder inkomsten). WG

Meer info op EUR-website: www.eur.nl/strategie2018

www.eur.nl/medewerkers/maatregelen_2014_2017/

Universiteit gaat definitief reorganiseren
Het is nu officieel: de universiteit gaat reorganiseren. Vandaag – 10 april – zijn alle leiding-
gevenden op de universiteit geïnformeerd, en is bekend geworden hoeveel banen er moe-
ten verdwijnen, en wat het tijdpad gaat zijn waarover de reorganisatie gaat lopen. Mede-
werkers hebben allemaal een mail ontvangen waarin de plannen worden toegelicht. Bin-
nenkort volgen informatiesessies per organisatieonderdeel.

ONDERWIJS

‘Boetes’ voor 
late tentamenin-
schrijving blijven
De vergoeding die studenten moeten beta-
len als ze zich te laat inschrijven voor een 
tentamen blijft voorlopig bestaan.

Eerder schreef onderwijsminister Bussema-
ker aan de Tweede Kamer dat universiteiten 
geen vergoeding mogen vragen als ze zich te 
laat inschrijven voor een tentamen. Dat is 
wettelijk niet toegestaan. Aan de Erasmus 
Universiteit betalen studenten tot twee da-
gen voor het tentamen 13,50 euro als ze te 
laat zijn met hun inschrijving, maar bij drie 
faculteiten kunnen ze ook daarna nog deel-
nemen. Dan kost het ze echter wel 50 euro.
De universiteit gaat de regeling voorlopig 
niet aanpassen. Het College van Bestuur is 
van mening dat de gevolgen voor studenten 
groter zijn wanneer de mogelijkheid om te 
betalen voor inschrijving wordt afgeschaft. 
Dat zou immers betekenen dat ze het tenta-
men op een later moment moeten doen en 
daardoor vertraging oplopen. 
De Onderwijsinspectie liet eerder weten sig-
nalen van studenten in de gaten te houden. 
Maar de inspectie zal niet meteen op de 
stoep staan in Rotterdam, zegt een woord-
voerder desgevraagd. “Ook wij beraden ons 
op de vraag hoe we moeten omgaan met de-
ze problematiek, want het zou inderdaad in 
het belang van studenten kunnen zijn om de 
administratiekosten te handhaven.” 
De universiteit onderzoekt momenteel de 
mogelijkheid om de inschrijving voor tenta-
mens te koppelen aan de registratie voor een 
vak, zoals aan de Universiteit Utrecht al ja-
ren de gewoonte is. Op die manier ben je au-
tomatisch ingeschreven voor een tentamen 
als je je voor het vak hebt ingeschreven. TF



NIGHT OF THE SONGS ÓÓK 
IN MEI
Het thema van de Eurekaweek 2014 is 
‘Port of opportunities’. Port heeft hierin 
een dubbele betekenis; het verwijst 
enerzijds naar de bekende Rotterdamse 
haven. Anderzijds slaat het op de toe-
gang tot een nieuw leven vol mogelijkhe-
den voor de aankomende studenten. Dit 
wordt onderstreept in het logo, waarbij 
een kompas alle mogelijke richtingen 
verbeeldt. 
Nieuw dit jaar is een ‘Pre-Night of the 
Songs’ op 8 mei in de Thalia Lounge. Dit 
voorproefje op de succesvolle meezing-
avond moet huidige studenten alvast 
warm maken voor de Eurekaweek en 
hen wellicht overhalen om gids of vrij-
williger te worden tijdens de week. 
Kaarten worden vanaf 14 april verkocht 
in de kamer van de Eurekaweek in het 
N-gebouw, kamer N2-12 . LJ

BESTUURSKUNDIGE WINT 
STUDIEPRIJS
Universitair docent Lars Tummers heeft 
de Studieprijs gekregen voor zijn proef-
schrift over ‘beleidsvervreemding’. 
Stichting Praemium Erasmianum reikt 
volgende maand de prijs van 3000 euro 
uit aan hem en vier andere jonge onder-
zoekers in de geesteswetenschappen en 
sociale wetenschappen die een disserta-
tie van bijzonder hoge kwaliteit hebben 
verdedigd aan een Nederlandse univer-
siteit. Tummers promoveerde twee jaar 
geleden aan de EUR. Hij onderzocht de 
problemen die professionals hebben 
met het uitvoeren van nieuw regerings-
beleid. Eerder won hij al de Onderzoeks-
prijs. Dit jaar werkt hij als gastonder-
zoeker aan de University of California. 
In de volgende EM een interview met 
hem. 

RUBICON-BEURS VOOR TWEE 
EUR-WETENSCHAPPERS
Negentien veelbelovende wetenschap-
pers kunnen dankzij een Rubicon-beurs 
van onderzoeksfinancier NWO erva-
ring opdoen in het buitenland. Onder 
hen twee EUR-wetenschappers:
Veerle Bergink en Akhgar Ghassabian. 
Bergink, onderzoeker aan het Erasmus 
MC, gaat voor twee jaar naar Aarhus 
University. Ze doet onderzoek naar 
kraambedpsychoses. Ook Ghassabian 
is verbonden aan het Erasmus MC. Zij 
zet haar onderzoek naar de hersenont-
wikkeling bij autistische kinderen voort 
aan Johns Hopkins University in Balti-
more. HOP/TF

KORTAF
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Wat: Lentegast Pauline van der Meer Mohr
Waar: Erasmus Paviljoen
Wanneer: maandag 31 maart, van 20.00 
tot 22.00 uur

CvB-voorzitter Pauline van der Meer Mohr 
ontving ooit een bonus van zes ton. Niet als 
bestuurder van de Erasmus Universiteit na-
tuurlijk, maar in haar tijd als hoofd Human 
Resources bij ABN AMRO. Zo veel als ze 
daar betaald kreeg, zal ze nooit meer ver-
dienen, vertelt ze openhartig in de zaal van 
het Erasmus Paviljoen. Wel lekker, geeft ze 
toe, maar het was een wereldje waarin alles 
draaide om geld verdienen, en als universi-
teitsbestuurder ben je tenminste bezig met 
zaken die echt relevant zijn. Terug wil ze dan 
ook voor geen goud.
Van der Meer Mohr is te gast in het live inter-
viewprogramma ‘Lentegast’ van SG Erasmus. 
De opzet kennen we van het televisiepro-
gramma Zomergasten: degene die aanschuift 
kiest een aantal videofragmenten uit aan de 
hand waarvan de interviewer de gast portret-
teert. Bij aanvang van de avond ziet het pu-
bliek een fragment uit de musical West Side 
Story. Stukjes uit Grease en Les Misérables 
hebben het programma niet gehaald. “Veel 
mensen vinden je een sissy als je naar musi-
cals kijkt, maar ik zou dat een heel weekend 
kunnen. Het is een heel veelzijdige kunst-
vorm.” Al in haar studententijd was ze ver-

knocht aan musicals, vertelt ze. In het RVSV-
huis waar de ze destijds woonde, zongen ze 
regelmatig ‘met twintig bakvissen’ mee met 
Olivia Newton John. 
Vooral Van der Meer Mohrs analyse van de 
bonuscultuur in de bankenwereld is boeiend. 
Het heeft helemaal niets te maken met hoe 
goed je je werk doet, zegt ze. En, misschien 
nog opvallender, ze wekt sympathie op voor 
Rijkman Groenink. Ze heeft ook bewonde-
ring voor de verguisde oud-bankbestuurder. 
“Het blijft onderbelicht dat hij ook goede 
dingen heeft gedaan voor ABN AMRO. En hij 
weet zelf ook wel dat hij niet empathisch is.” 
Met veel humor gaat de collegevoorzitter in 
op de fragmenten en vragen van intervie-
wer Geert Maarse. Als groot fan van Willy 
– Lucky TV’s persiflage op koning Willem-
Alexander – vroeg ze de koning ooit tijdens 
een diner naar zijn mening over de filmpjes. 
Hij gaf helaas geen antwoord. 
De hamvraag van de avond was natuurlijk of 
Van der Meer Mohr ooit minister wil worden, 
mocht D66 gaan regeren.
“Ik sta daar niet om te springen. Het lijkt me 
geen leuke baan”, antwoordt ze.
“Dat geloof ik niet”, zegt de interviewer.
“Nou, dan geloof je het toch niet”, dient ze 
hem van repliek, waarmee wat haar betreft 
de kous af is.

Tim Ficheroux

Wordt ze ooit minister?
ACHTERAF

Een uurtje
het licht uit
Ook de Erasmus Universiteit 
deed op zaterdag 29 maart 
een uurtje het licht uit in de ge-
bouwen vanwege het wereld-
wijde evenement Earth Hour, 
waarmee het Wereld Natuur 
Fonds aandacht vraagt voor 
duurzaamheid. Helaas vergat 
iemand op de zestiende en op 
de tweede verdieping het licht  
van zijn kantoor uit te doen. WG 

(foto: RSM)
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ANALYSE

Internet Explorer 
geblokkeerd
Sinds 8 april kunnen medewerkers 
en studenten aan de EUR-campus 
niet langer gebruikmaken van Inter-
net Explorer 8. De blokkade van de 
browser is de belangrijkste maatregel 
in de bescherming van werkplekken, 
nu Microsoft de ondersteuning voor 
het oude besturingssysteem Win-
dows XP stopzet. 
Microsoft stopte per 8 april met het 
uitbrengen van nieuwe updates voor 
Windows XP. Dat betekent dat veilig-
heidslekken vanaf dan niet langer 
opgespoord en gerepareerd worden. 
Het ssc ICT had voor die datum alle 
werkplekken van Windows 7 willen 
voorzien, maar voor een aantal com-
puters is dat nog niet gelukt. Voor de 
computers die nog op het dertien jaar 
oude Windows XP draaien, neemt de 
servicedienst extra maatregelen om 
de veiligheid te garanderen.
De belangrijkste maatregel waar 
computergebruikers op de campus 
iets van zullen merken, is de blokka-
de van Internet Explorer 8. De brow-
ser kan sinds 8 april alleen nog ge-
bruikt worden om websites van de 
universiteit te bereiken. Wie daarbui-
ten toegang tot internet wil hebben, 
moet gebruikmaken van een alterna-
tieve browser, zoals Firefox of Chro-
me. Aanvullende maatregelen zijn 
het blokkeren van onbekende appli-
caties, verkeer tussen werkplekken 
en malafide websites. 
Wanneer alle werkplekken op de 
campus definitief over zijn op Win-
dows 7 kon afdelingshoofd Service-
management Martin Scholten niet 
zeggen. “Dat hangt samen met het 
afronden van de operatie @wEURk. 
Voor nu kan ik alleen zeggen: zo snel 
mogelijk.” 
Een alternatief voor Windows XP is 
de Remote Desktop (RDS) versie van 
@wEURk. Die biedt een Windows 
7-werkplek en toegang tot alle eigen 
bestanden en Office applicaties. Op 
www.eur.nl/.atweurk/instructies staat 
uitgelegd hoe dit RDS @wEURk ge-
bruikt kan worden.  EH

BELEIDSAFSPRAKEN

Facultaire convenanten een rommeltje
De Universiteitsraad maakte zich eind vorige maand ernstige zorgen over de facultaire 
convenanten. In principe zouden de beleidsdocumenten in de eerste week van april worden 
ondertekend, maar dat is op verzoek van de raad met een maand uitgesteld.

WETENSCHAP

KNAW: ‘Zelfplagiaat’ bestaat niet
Wetenschappers moeten hun gezonde verstand gebruiken als ze zichzelf citeren of 
parafraseren. Dat is kortweg het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen.  

Sommige faculteitsraden werden veel te laat 
ingelicht over de documenten waarin de be-
leidsafspraken tussen het College van Bestuur 
en de faculteiten voor de komende jaren wor-
den vastgelegd, waardoor ze in sommige geval-
len slechts enkele dagen hadden om de plan-
nen te bespreken. Daarnaast kregen ze de 
stukken vaak alleen ter informatie aangebo-
den, terwijl de U-raad van mening is dat de fa-
cultaire medezeggenschap wettelijk gezien in-
stemming moet verlenen. Sommige passages 
bleken ook nog eens letterlijk overgenomen uit 
een verouderde conceptversie van het strate-
gisch plan.
Eigenlijk is het proces enkel op de Erasmus 
School of Economics goed verlopen, schreef de 
U-raad aan het CvB. Daar kreeg de faculteits-
raad de stukken op tijd en had ze instemmings-
recht. 
De zorgen van de U-raad werden door het CvB 
gedeeld, zei collegevoorzitter Pauline van der 

Meer Mohr tijdens de overlegvergadering op 
25 maart. “Wij zijn ook wel verrast, en zeker 
niet op een plezierige manier, door het feit 
dat de medezeggenschap in sommige geval-
len pas zo laat door de faculteiten is ingelicht. 
We hadden afgesproken dat er een normaal 
medezeggenschapstraject zou komen.” Van 
der Meer Mohr stemde in met uitstel van de 
ondertekening, zodat de convenanten serieus 
kunnen worden besproken in de betreffende 
faculteitsraden. Maar de discussie over welke 
rechten de raden hebben met betrekking tot de 
documenten wilde ze niet aangaan. “Er moet 
een goede inhoudelijke discussie komen over 
de inhoud van de convenanten en de afspraken 
die daarin worden gemaakt. Maar we moeten 
wel ook rekening houden met de prestatieaf-
spraken. Daar zitten financiële consequenties 
aan en het kan niet zo zijn dat gebrek aan in-
stemming van een faculteitsraad leidt tot het 
niet voldoen van die afspraken.” TF

Na alle ophef over VU-econoom Peter Nijkamp 
stelde de KNAW begin dit jaar een commissie 
‘citeren’ in. De gevierde professor werd beschul-
digd van ‘zelfplagiaat’: het zonder bronvermel-
ding overnemen van stukken tekst en onder-
zoeksresultaten uit eerdere publicaties van 
eigen hand. Ook zou hij verzuimd hebben om 
zijn coauteurs te noemen in verwijzingen naar 
eerder werk. Het onderzoek naar de beschuldi-
gingen loopt nog.
Van die term ‘zelfplagiaat’ moeten we in ieder 
geval af, concludeert de commissie in een ad-
vies. De term geeft onterecht het idee dat er 
sprake is van ernstig wetenschappelijk wange-
drag, terwijl jezelf plagiëren in feite niet kan. 
Van jezelf stelen is immers niet mogelijk. 
In plaats daarvan heeft de commissie het over 
‘hergebruik’ van eigen materiaal, of van ge-

meenschappelijk materiaal: publicaties die ge-
schreven zijn met coauteurs. 
De commissie geeft een paar handvatten: korte 
passages en teksten kunnen in principe prima 
zonder bronvermelding worden hergebruikt, 
zeker in de inleiding of de methodebeschrij-
ving. Een stuk discutabeler is het volgens de 
commissie om onderzoeksresultaten opnieuw 
te gebruiken zonder de juiste bronvermelding. 
Resultaten zijn normaal gesproken immers het 
vernieuwende van onderzoek en wie niet ver-
meldt dat deze al eerder gepubliceerd zijn, be-
geeft zich op glad ijs. 
Nog ingewikkelder wordt het als wetenschap-
pers verwijzen naar werk waarvan zij één van 
de vele auteurs zijn. “Het zou aanleiding kun-
nen geven tot de regel: ‘in alle gevallen bronver-
melding’,” schrijft de commissie. HOP 



     ‘Every conversation   
with a stranger inevitably 
comes to the point when 
  I get asked what I study’

DE QUOTE

>  Het lukt student Liberal Arts and Sciences Kate Sytnik niet zo 
goed om uit te leggen wat dat nu eigenlijk is, Liberal Arts and 
Sciences. Daarover blogt ze de komende maanden voor EM.

CAMPUS

Lees Kate’s eerste blog op 
www.erasmusmagzine.nl/opinie/
blog-kate-sytnik of scan de qr-code. 

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Koen Wies (19), student Liberal Arts and 
Sciences, oprichter en lijsttrekker van 
Studenten Politiek 2.0. De partij haalde bij 
de verkiezingen in de gebiedscommissie 
Kralingen-Crooswijk niet genoeg stem-
men voor een zetel. Wat nu?

Baal je?
“Ja, het is jammer. We hadden het op de ver-
kiezingsdag ergens wel verwacht. Voor een 
zetel waren zo’n 900 stemmen nodig, en op 
basis van de opkomst was het al wel duidelijk 
dat we dat niet zouden halen. De 250 mensen 
die wel op ons hebben gestemd vonden het 
een goed idee.”

Hebben jullie een slechte campagne gevoerd?
“Zo simpel is het wel. We hadden niet genoeg 
stemmen, dus dat betekent dat je campagne 
niet goed genoeg is geweest. We zijn er onvol-
doende in geslaagd om mensen naar de stem-
bus te krijgen. Ik denk dat veel mensen über-
haupt niet wisten wat er speelde met de nieu-
we gebiedscommissies. Daardoor moesten we 
dat eerst uitleggen, en daarnaast moesten we 
ons als nieuwe partij ook nog eens profileren. 
Gevestigde partijen hadden dat probleem 
niet.”

Zaten studenten wel te wachten op een 
studentenpartij?
“Ik denk het wel. Als studenten heb je belan-
gen die niet per se binnen bestaande partijen 
passen. Vanuit de gebiedscommissie kun je 
een duidelijk signaal afgeven naar de ge-
meente, als een gezamenlijk studentenstand-
punt. Zowel de gemeente als de studenten 
hebben daar baat bij. De mensen die we wel 
bereikt hebben waren erg enthousiast.”

Is er nog toekomst voor Studenten Politiek 2.0?
“Officieel zijn wij natuurlijk niets, nu we niet 
verkozen zijn. We hebben een website en een 
facebookpagina, that’s it. We hebben nu wel 
connecties met de mensen in de gebiedscom-
missie en hebben aangegeven dat we feed-
back namens studenten willen geven, mocht 
daar behoefte aan zijn. Maar over vier jaar 
studeren we niet meer, dus de partij houdt nu 
op te bestaan. We hopen dat het over vier jaar 
andere studenten wel lukt.” TF

Happietaria
Eten en drinken voor het goede doel
Het sinds 1994 jaarlijks terugkerende ‘pop-up’-restaurant Happietaria werd 
op dinsdag 1 april door CU/SGP-fractievoorzitter Setkin Sies geopend, en 
nee, het betrof geen grap. Sterker nog, het door een aantal christelijke 
studentenverenigingen bedachte initiatief heeft een zeer serieuze on-
dertoon. Alle opbrengsten van je hapje, drankje of complete driegangen-
maaltijd bij Happietaria gaan naar stichting Tear, die iets aan de slechte 
positie van vrouwen in Bolivia wil doen. Doel is het ophalen van 30.000 eu-
ro ten bate van de vrouwelijke medemens in het Zuid-Amerikaanse land. 
Happietaria, dit jaar gevestigd aan de Mauritsweg 34, in het voormalige 
pand van De Unie, is tot en met 1 mei open. MvS (foto: LW)
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> Kikker in je bil…
Het lijkt wel of de crisis en de drei-
gende reorganisatie op de universi-
teit het aantal 1 aprilgrappen dit jaar 
heeft opgestuwd tot ongekende 
hoogten.

I
Een kleine greep uit wat EDDN zoal 
met eigen ogen zag, dan wel via de 
tamtam ter ore kwam.

> Het hoofd Juridische zaken kon 
’s ochtends zijn kamer, alwaar hij een 
belangrijke afspraak zou hebben met 
de heer Balkenende, niet betreden 
omdat zijn kantoor volgebouwd was 

met lege papiercontainers en opge-
stapelde archiefdozen.

> Bij studievereniging Cedo Nulli trok 
de penningmeester wit weg toen hij 
in een brief op EUR-postpapier las dat 
de faculteit der Sociale Weten-
schappen, vanwege de bezuinigingen, 
voortaan zelf studentenactiviteiten 
zou organiseren en Cedo Nulli naar 
haar jaarlijkse toelage kon fluiten.

> Twee andere stu-
dieverenigingen – 
STAR en EFR – kon-
digden in een 

nieuwsbrief aan dat de twee studie-
vereniginggiganten als één nog gro-
tere studievereniging door zouden 
gaan onder de naam BEST Rotterdam 

> En bij de Rotterdam School of 
Management wilden ze de goege-
meente laten geloven dat er een deal 
gesloten was met het Havenbedrijf 
en cruiseschip rederij Costa om stu-
denten van een nieuwe maritieme 
studie voortaan te huisvesten en te 

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl
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onderwijzen op een cruiseschip op de 
Maasvlakte 2. “Door studenten te huis-
vesten op een schip, direct op locatie, 
brengen we studenten dichter bij hun 
studieonderwerp…’ aldus het uitgebreide 
persbericht. Verder zou er op het schip 
alleen maar biologisch eten worden ge-
serveerd en met alle mogelijke diëten 
rekening worden gehouden. Natuurlijk 
waren er een zwembad, een biologische 
winkel, een sportschool en een boek-
winkel aan boord. De elektriciteit zou 
van windmolens moeten komen. O ja, en 
de kosten van schip (45 miljoen euro) 
werden opgebracht door onder andere 
alumni. Ook zou er samen met de KLM 
een speciale luchtbrug komen tussen 
London City Airport en het schip, zodat 
interessante sprekers vanuit de City 
meteen aan boord konden worden ge-
bracht. 

II
Maar de beste grap – en dat verzint EDDN 
niet zelf – kwam volgens NRC Next en 

FunX-radio, van EM: de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam zou vanaf volgend jaar 
University of Rotterdam gaan heten. 
Een grap die blijkbaar zo dicht tegen de 
waarheid aanschuurde, dat het boze en 
verontwaardigde reacties regende op de 
twitter- en mailaccounts van de college-
voorzitter en de directeur Marketing & 
Communicatie. Van decanen tot commu-
nicatiemedewerkers, van de postkamer 
tot hoogleraren, velen tuinden erin.
Zij bevonden zich overigens in eminent 
gezelschap, want ook oud-burgemeester 
Bram Peper ging er met boter en suiker 
in, toen hij tegen het AD zei dat hij de 
naamsverandering ‘bespottelijk en pro-
vinciaals’ vond.
EDDN wil hierbij nog wel haar excuses 
aanbieden aan de 90-jarige oud-bestuur-
der van de EUR die naar verluidt een 
nacht wakker heeft gelegen omdat hij 
echt dacht dat de naam van Erasmus te 
grabbel was gegooid. 

 VAN DER SCHOT 

TIM DE MEY 

RECULER POUR 
MIEUX SAUTER
Begin volgend jaar word ik voor een stukje ‘gedeta-
cheerd’ naar Gent, om er ter vervanging van profes-
sor Johan Braeckman een algemeen inleidende cur-
sus filosofie te geven aan de eerstejaarsstudenten 
Letteren & Wijsbegeerte. Dat vind ik leuk; kom ik wat 
vaker in mijn geliefde geboortestad (en laat Gent nu 
eens toevallig, de mooiste, charmantste stad van 
West-Europa zijn). En het is natuurlijk ook een hele 
eer. Johan is niet alleen een topfilosoof, maar ook een 
bijzonder gewaardeerd docent. Bovendien treedt hij 
vaak op in de media en bepaalt hij zo’n beetje het ge-
zicht van de filosofie in Vlaanderen.
Nu gebeurt het wel vaker dat collega’s tijdelijke ver-
vanging zoeken, bijvoorbeeld als ze elders klussen 
moeten klaren of wanneer ze voor enige tijd op sab-
batical gaan. Maar dat is deze keer niet het geval. 
Johan neemt een jaar “verlof zonder wedde”. Dat 
houdt in dat hij met de Universiteit Gent overeenge-
komen is dat de uitvoering van hun arbeidsovereen-
komst gedurende een jaar geschorst wordt. 
Hoewel ook academici dergelijk onbetaald verlof 
kunnen nemen, is dat niet echt gebruikelijk. Nadat 
Johans verlof zonder wedde officieel was aangekon-
digd, werd hij dan ook meteen door collega’s en in de 
media, uitvoerig en indringend bevraagd over zijn be-
weegredenen. 
Met zijn fantastische gevoel voor humor antwoordde 
Johan dat hij onbetaald verlof nam om zijn werk te 
kunnen doen. Een filosoof moet veel lezen en diep 
nadenken. Maar als je als hoogleraar veel te veel cur-
sussen moet geven, scripties en doctoraten moet 
begeleiden, projecten moet aanvragen en eindeloos 
moet vergaderen, dan kom je daar nog nauwelijks of 
zelfs helemaal niet meer aan toe. En bovendien wou 
Johan eindelijk een (veel te) lang gekoesterde droom 
realiseren: het aanleggen van een bijzondere tuin.
Mij heeft vooral de verbazing over Johans keuze ver-
baasd. Professor zijn is toch een beroep als alle an-
dere? Waarom gaat men er in de academische we-
reld zo gemakkelijk van uit, dat academici dermate 
verknocht zijn aan hun baan, dat ze daar niet een 
tijdlang afstand van mogen willen nemen? Ik zie het 
mij zelf niet snel doen, maar ik kan mij niettemin 
goed inleven in beweegredenen zoals die van Johan.
In een talkshow noemde Johan ook even dat hij een 
burn-out wou voorkomen. In een tijd waarin zoveel 
mensen, in zoveel beroepsgroepen tegen burn-outs 
aanlopen, lijkt het mij dat we het moeten aanmoedi-
gen en faciliteren dat mensen preventief even een 
stapje terug kunnen doen ‘pour mieux sauter’.

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie



Wilders heeft het over Marokkanen en allochtonen.  
Jullie zijn gewoon Nederlanders. Voelen jullie je aange-
sproken?

Zakaria: “Ja, maar ook al ben Nederlander, Marokkaan 
zijn zit ín je.”
Mohammed: “In eerste instantie dacht ik dat de uitspra-
ken van Wilders een grap waren. Ik schrok er niet meteen 
van. Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik besefte: 
wow, dit is anders. We zijn broeders, iedereen hier aan tafel 
is moslim. Al kom ik uit een land duizend kilometer hier 
vandaan, het leek alsof hij het ook tegen mij zei. Wilders 
speelt verdeel en heers door één groep te isoleren. Dat mag 
niet gebeuren. We zijn een gemeenschap, ook als Neder-
landers. We moeten elkaar niet loslaten.”
Manal: “In eerste instantie voelde ik me niet aangevallen. 
Ik dacht: hij heeft het alleen over criminele Marokkanen. 
Maar hé, ik ben net zo Marokkaans als dat straatjochie 
dat een overval pleegt. We zijn niet hetzelfde, hebben niet 
dezelfde opvoeding gehad, maar spreken dezelfde taal en 
hebben dezelfde roots. Ik krijg heel vaak te horen: jij bent 
anders dan de meeste Marokkanen. Dat vind ik zo verve-
lend! Natuurlijk ben ik als individu anders dan Fatima van 

52 die analfabeet is en op latere leeftijd hier is gekomen. 
Maar ik voel me wel met haar verbonden.” 
Hümeyra: “Na de uitspraak van Wilders dacht ik eerst: dit 
moet ik niet serieus nemen. Er zijn genoeg weldenkende 
Nederlanders. Maar hij beïnvloedt wel de kiezers. Ik leef 
mee met de Marokkanen die hij aanspreekt. Als het bij 
Antilianen of Surinamers was gedaan, zouden we dat ook 
doen.”
Bouchra: “Ik ben nuchter en voel me niet snel onveilig, 
maar na die avond dacht ik: ik hoef maar één iemand 
tegen te komen met dezelfde gedachten, en wat zal die dan 
doen?”
Sevda: “Ondanks dat ik niet Marokkaans ben, doet het 
wat met me. We zijn allemaal broeders en zusters. Ik vind 
het vooral erg als kinderen de dupe zijn van uitspraken en 
bang thuiskomen met vragen als ‘mama, moeten we weg?’”

Geert Wilders weet precies hoe hij zijn publiek en de 
media kan bespelen. Dat maakt hem een briljant politi-
cus.

Manal: “Hij weet donders goed hoe hij het moet aanpak-
ken. Wilders heeft het heel slim gespeeld. Eerst: ‘meer of 
minder Europa’ – iedereen gaat dan voor ‘minder’. Dan 
‘meer of minder PvdA’ – iedereen roept ‘minder’. Dan zit je 
al in de hype. Ik vind dat hij zijn publiek heeft misbruikt.”
Bouchra: “Ik vind hem geen politicus. Een politicus moet 
problemen benoemen, maar ook oplossen. Toen hij in de 
Tweede Kamer kwam, dacht ik: mooi, dan kan hij laten zien 
wat hij kan. Hij kon meeregeren, maar heeft het niet ge-
daan. Wilders speelt in op onderbuikgevoelens, dat werkt. 
We zitten in een economische crisis en hebben een zwart 
schaap nodig.”

‘Ik ben net zo Marokkaans als 
een straatjochie dat een overval pleegt’
‘Minder, minder Marokkanen’, liet Geert Wilders zijn toehoorders 
scanderen na de gemeenteraadsverkiezingen eind maart. De 
schok en ophef waren groot, en nog steeds is de storm rondom 
zijn uitspraken niet gaan liggen. EM gaat erover in gesprek met 
Marokkaanse en islamitische studenten van de EUR.
tekst Eline Huisman en Lindemarie Jongste fotografie Ronald van den Heerik
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Mohammed Saadulla (21) studeert Geneeskunde. 
Toen hij zes jaar was, emigreerde hij uit Koerdisch 
Irak naar Nederland.

Hümeyra Tokat (21) studeert Econometrie en 
Operationele research. Haar ouders komen uit Tur-
kije, zelf groeide ze op in Nederland. 

Manal Salhi (20) is student Geneeskunde. 
Ze is geboren in Nederland, haar ouders 
komen uit Marokko.
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Mohammed: “Mensen zijn onzeker. Iemand die is ontsla-
gen en daarom chagrijnig is, ziet irritante Marokkanen op 
straat, hoort zoiets als ‘minder minder’, en denkt: ja, dit 
moeten we doen. Geert Wilders vind ik slim. Zijn IQ is denk 
ik best laag, maar hij is wel sluw.”
Manal: “Hij weet wat zijn kiezers willen: terug naar het 
‘oude’ Nederland, met de gulden, zonder Europese bemoei-
enis en zónder Marokkanen. Daar speelt hij op in. PVV-
stemmers komen in het algemeen nauwelijks Marokkanen 
tegen in hun dagelijks leven. Ze zien hen vooral in het 
televisieprogramma Opsporing Verzocht en denken dan dat 
Wilders gelijk heeft.” 
Hümeyra: “Onze buren zijn goede mensen, maar stemmen 
PVV. Niet omdat ze van moslims af willen, maar omdat 
Wilders de enige is die denkt aan mensen zonder werk, die 
het moeilijk hebben, of tegen Brussel zijn.”
Manal: “Maar je weet waar je op stemt! De VVD had hier 
posters hangen: in Rotterdam spreken we Nederlands. Ik 
ben het met sommige punten van de VVD eens, maar als 
ik op die partij stem, stem ik indirect ook op ‘in Rotterdam 
spreken we Nederlands’. Zoals Tofik Dibi schreef: op de 
PVV stemmen maakt je niet per se een racist, maar wel 
medeplichtig.”

Door zijn aanhangers ‘Minder, minder Marokkanen’ te 
laten schreeuwen, overschreed Wilders de grens.

Sevda: “Door mensen te laten scanderen is hij echt te ver ge-
gaan. Zeker door eraan toe te voegen dat hij dat gaat regelen. 
Dat gaat verder dan ‘een mening hebben’.” 
Manal: “Hij wil ook al jaren de Koran verbieden, Wilders 
gaat al lang te ver.” 
Bouchra: “Scheur alle agressie en geweld uit de Koran en je 

houdt een boekje over van het formaat Donald Duck, zei hij.”
Manal: “Maar nu gaat het ineens om een bevolkingsgroep 
en dat is nog erger dan een religie te veroordelen.”
Mohammed: “Wilders is zeker niet te ver gegaan. Dit is 
wat je wil: vrijheid van meningsuiting. Maar het is dubbel: 
had hij dit over Joden gezegd, dan was hij de gevangenis in 
gegaan. 
Manal: “Inderdaad, als je Wilders’ stukken leest en je ver-
vangt het woord moslim elke keer voor Jood; dan mag wat hij 
zegt niet.” 
Mohammed: “Voor mij is er een verschil tussen zeggen wat 
je wilt, en beledigen. Je moet de waardigheid van mensen 
overeind laten. Beledigen is ook vragen om reactie. Al geldt 
de vrijheid van meningsuiting, ik ben een mens van vlees en 
bloed, met emoties.”
Manal: “Een reactie op mijn stuk (Manal reageerde eerder 
op de uitspraken van Wilders in het AD van 21 maart, red.) 
was: ze reageert zo overdreven, alsof moslims morgen 
gedeporteerd worden. Maar ho! Moeten we eerst wachten op 
een derde wereldoorlog met deportatie van moslims voordat 
er actie wordt ondernomen? Waarom leren mensen niet van 
wat er toen is gebeurd? Wilders zaait hier zeker haat mee.”
Bouchra: “De manier waarop het is gegaan, geeft mij een 
heel naar gevoel. Door vrijheid van meningsuiting kun je 
met elkaar van gedachten wisselen en iets aan problemen 
doen. Maar een dialoog wordt heel moeilijk als dit de toon 
is. Bovendien gaat Wilders sowieso nooit in gesprek, hij 
schreeuwt iets en rent weg. Wat heb je daaraan?”
Mohammed: “Weet je, vrijheid van meningsuiting moet óf 
voor iedereen gelden –  en dan moet je in de samenleving 
tegen een stootje kunnen – of je moet toegeven dat er geen 
vrijheid van meningsuiting is als je bepaalde groepen niet 
mag bekritiseren.”

Bouchra Boutchich (27) studeert Beleid Manage-
ment en Gezondheidszorg. Haar ouders zijn Marok-
kaans, zij is geboren in Nederland.

Sevda Aksar (24) is student Gezondheidsweten-
schappen. Ze is geboren in Nederland, haar ouders 
zijn Turks.

Zakaria Bakali (21) is Geneeskundestudent. Zijn 
ouders zijn geboren in Marokko, zelf werd hij in 
Nederland geboren. 



‘Slechte’ Nederlandse Marokkanen verpesten het voor 
de goede.

Bouchra: “Als je tot een bepaalde bevolkingsgroep behoort 
die anders is dan de Nederlandse, moet je je telkens verant-
woorden.”
Manal: “Als ik Opsporing Verzocht kijk, denk ik de hele tijd: 
laat het alsjeblieft geen Marokkaan zijn. Je hebt altijd het ge-
voel dat je je moet verantwoorden. Daar spelen media op in. 
Bij een autochtoon wordt nooit iets gezegd over zijn afkomst. 
Dat begon eigenlijk met de aanslagen op de Twin Towers in 
2001 en de moord op Theo van Gogh door Mohammed B. 
Pim Fortuyn is ook vermoord, maar door een Nederlander 
(Volkert van der G. red.). Dat is toch minder erg, lijkt het.”

EM: “Waar merk je dat aan?”

Manal: “Zijn volledige gezicht hebben ze nooit op tv laten 
zien, bij Mohammed B. deden ze dat wel. Dan vraag je je af: 
waarom?”
Mohammed: “Toen Van Gogh was vermoord, zei de leer-
kracht: Mohammed, wat vind jij daarvan? Ik zat in groep 
zeven of acht van de basisschool, op die leeftijd ben je extra 
aan het worstelen met waar je vandaan komt. Ik wist dat hij 
door messen vermoord was, ik vond het eng. En ineens moest 
ik me verantwoorden voor wat hij gedaan heeft. Wow, ik 
kreeg bijna een astma-aanval!”
“Wat ook opviel: Anders Breivik komt in het nieuws als 
psychopaat. Hij mag gewoon naar een inrichting, want hij is 
ontoerekeningsvatbaar verklaard. Mohammed B. is meteen 
een terrorist met banden met Al Qaida. We doen alsof we 
gelijke kansen hebben, maar beginnen net iets verder achter 
de startlijn en moeten altijd harder lopen.”

Zit het probleem dan in de negatieve beeldvorming? Cre-
eert die slechte Marokkanen?

Hümeyra: “De negatieve aandacht in de media heeft wel een 
psychologisch effect.”
Manal: “Jongens die al wat opstandig zijn, worden nog op-
standiger. Ik zie het bij mijn broertje van zestien. Als hij een 
conflict heeft met een leraar, is het gelijk van ‘zeker omdat 
ik Marokkaan ben’. Sommige jongens hebben een verdedi-
gingsmechanisme waarmee ze meteen in de tegenaanval 
gaan. Zo krijg je jongens die denken dat ze toch geen kans 
krijgen en nergens worden aangenomen. Die komen wel in 
de criminaliteit terecht. Andere mensen zijn zich juist in de 
islam gaan verdiepen om hun geloof te verdedigen, zij komen 
er rijker uit.”
Mohammed: “Voor de islam is Wilders een van de beste 
dingen die ons is overkomen. Veel mensen hebben zich 
bekeerd. Als je vraagt waarom, zeggen ze: ‘Nou, Geert Wil-
ders…’”
Zakaria: “Toen ex-PVV’er Arnoud van Doorn zich in de 
islam ging verdiepen, heeft hij zich bekeerd. Nu heeft hij de 
islamitische Partij van de Eenheid opgericht.”

Mohammed: “Het zijn ook Marokkanen zelf die hun 
gemeenschap kapotmaken. Als ik drugs wil, bij wie moet ik 
dan zijn? Bij een broeder, dat is gewoon zo. Het is niet Geert 
Wilders die ons kapotmaakt, we doen het zelf.”
Manal: “Ik heb ook zo’n voorbeeld. Burgemeester Abouta-
leb kwam eens praten op een bijeenkomst met rolmodellen 
voor kansarme Marokkaanse jongeren. Iedereen trots, een 
Marokkaanse burgemeester! Tot hij begon over ‘die Ma-
rokkaanse straatjochies met schuine tasjes’. Het was een 
negatieve benadering. Een half uur later zie ik een jongen 
staan die zijn tasje onder zijn jas probeert te verstoppen. 
Hij schaamde zich ineens kapot. Mijn hart brak. Aboutaleb 
hoort een voorbeeld te zijn, maar maakt die jongens alleen 
maar onzeker. Dat heeft een sneeuwbaleffect. Help ze in 
plaats van ze uit te sluiten.”
Sevda: “Kijk, in elke bevolkingsgroep zitten rotte appels.”
Mohammed: “Daar geloof ik niet in. Bij Marokkanen zijn 
het geen rotte appels, maar meer ruwe diamanten. Een rotte 
appel gooi je weg, die wordt nooit beter.”
Hümeyra: “Dat is precies wat Wilders wil.”
Mohammed: “Ik ben na de uitspraken met mijn Afghaanse 
huisgenoot de straat opgegaan. We zagen een groepje tegen 
de muur hangen, trainingspakje aan, opgeschoren haar. ‘Hoe 
gaat het broeders’, vroegen we. Die jongens beginnen te pra-
ten, ik zweer je: de zwaarste jongen die je gezien hebt gaat 
gewoon stuk op straat. Omdat je vraagt hoe het met hem is.”
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‘We doen alsof we gelijke kansen 
hebben, maar beginnen net iets 
verder achter de startlijn en moeten 
altijd harder lopen’ > Mohammed Saadulla
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Manal: “Wat ze nodig hebben, is iemand die naar ze luistert 
in plaats van iemand die ze in de hoek drukt door ze ‘kutma-
rokkaan’ te noemen. Ik ben een keer teruggelopen naar een 
groepje jongens dat dingen naar me riep. Ik zei: waarom zeg 
je dat tegen me? Een jongetje van twaalf antwoordde letter-
lijk: ‘Hoe moet ik anders een vriendin krijgen?’ Ik zei: ‘Nou, 
niet zo. Je moet respect hebben voor meisjes.’ Als individu 
moet je het gesprek aangaan.” 

De opiniestukken, Facebookpagina’s en aangiftes tegen 
Wilders; dat zijn de juiste manieren om te reageren.

Manal: “Ik ben heel blij met hoe er is gereageerd. Marok-
kanen hadden ook in de tegenaanval kunnen gaan. Wilders 
heeft er juist voor gezorgd dat mensen meer bij elkaar ko-
men en elkaar opzoeken. Nederlanders die nu denken: maar 
dat gaat te ver, komen in gesprek met Marokkanen en zien 
de andere kant. Dat had Wilders denk ik niet voorzien.”
Sevda: “Ja, Wilders heeft gezorgd voor een beetje integra-
tie en het gevoel bij Marokkanen dat ze ook geliefd zijn bij 
Nederlanders. Ik zie nu ook Nederlanders in T-shirts met 
de tekst ‘Meer Marokkanen’. Bovendien vind ik het positief 
dat Nederlanders samen met Marokkanen aangifte hebben 
gedaan.”
Bouchra: “Ik heb ook aangifte gedaan, maar het Openbaar 
Ministerie kan er waarschijnlijk niets mee. Het moet in de 

politieke arena worden uitgevochten, maar Wilders ontwijkt 
dat.” 
Zakaria: “Zo’n Facebookpagina is wel leuk, maar je ziet op 
de foto’s alleen maar Marokkanen die piloot of dokter zijn. 
De jongen in zijn trainingspak staat nog steeds op straat. 
Juist dát is onze doelgroep. PVV-stemmers verdwijnen van-
zelf als die jongens zich ook kunnen ontwikkelen.”
Mohammed: “We besteden teveel aandacht aan de bood-
schapper, Wilders, in plaats van de boodschap. We moeten 
naar onszelf kijken, wij zijn de enigen die iets aan de proble-
men kunnen doen.”
Manal: “We hebben twee doelgroepen. Jongeren die het 
moeilijk hebben moeten we helpen. Maar PVV-stemmers en 
mensen die racistisch zijn, moeten ook worden aangepakt. 
Daarmee moeten we het debat aangaan. Na Fitna kon ik met 
de Koran zelf laten zien dat mijn geloof niet zo is als Wilders 
het voorstelt. We moeten hem het tegendeel bewijzen.”
Sevda: “Als je kunt uitleggen waarom je dingen anders doet, 
krijgen mensen respect. Ik vind het ook niet erg om dingen 
te moeten verantwoorden, er is nou eenmaal een cultuurver-
schil.”
Bouchra: “Het moet tweerichtingsverkeer zijn. Omdat er 
angst is voor het onbekende, moeten wij ook informatie 
geven aan PVV-stemmers. Manal, ze zeggen tegen jou dat 
je anders bent, omdat ze je kennen. Dat moeten we allemaal 
doen: ons leren kennen.”  

Wat doet de beeldvorming rond Marok-
kaanse jongeren met deze jongeren 
zelf? EUR-promovendus Abdessamad 
Bouabid onderzoekt hoe Nederlandse en 
Belgische media over hen berichten, en 
hoe Marokkaanse jongeren daarmee 
omgaan.

“Wat we zien in de berichtgeving over Ma-

rokkaanse jongeren, is morele paniek. Een 

maatschappelijke overreactie op iets van 

buitenaf, uit angst dat onze eigen cultuur 

en waarden worden bedreigd. Het probleem 

en de effecten worden groter voorgesteld 

dan ze zijn. Natuurlijk zijn er wel problemen, 

maar de maatschappelijke reactie is mis-

plaatst. We berichten massaal over de cri-

minaliteit van Marokkaanse jongeren. Waar 

het echt om gaat, is niet per se de overlast, 

maar de angst voor een andere cultuur, mo-

raal en godsdienst. In de media wordt een 

tweedeling gemaakt: je hebt de jongens 

met bontkraagjes of baard; het voorbeeld 

van hoe je niet moet zijn. Daarnaast staan 

de Ali B.’s en Aboutalebs, die als rolmodel 

naar voren worden geschoven. Die tweede-

ling is de maatschappelijke reactie om het 

eigen moreel te beschermen.”

Polarisatie
“Er wordt vaak gedacht dat polarisatie door 

beeldvorming een goede motivatie is voor 

jongeren om hun best te gaan doen. Het 

brengt mensen soms nader tot elkaar, dat 

zie je ook met de reacties op Wilders. Maar 

de andere kant is dat jongeren zich ook 

juist kunnen isoleren en onttrekken aan de 

samenleving. Wat het effect precies is 

moet ik nog nader onderzoeken. Van de 

jongeren die ik heb geïnterviewd, geven ve-

len wel aan dat ze die rolmodellen geen 

goed voorbeeld vinden, ze zijn te verneder-

landst. 

Wilders in de hoofdrol
“Morele paniek is niet toevallig, het richt 

zich altijd op een groep die voor media of 

politici interessant is. In de morele paniek 

tegenover Marokkanen speelt Wilders een 

absolute hoofdrol. Hij is wat in de theorie 

een ‘moral entrepreneur’ heet – ‘handelaar 

in angst’, zoals Geert Mak het noemt. Ie-

mand die angst vergroot voor eigen (com-

mercieel of ideologisch) gewin.”

Betere tijden?
“Morele paniek lijkt een permanent onder-

deel van onze samenleving te zijn gewor-

den. Er is altijd wel een groep op wie de 

angst voor het onbekende wordt gericht. In 

de jaren zeventig en tachtig gold dat voor 

Surinamers en Molukkers. De focus op Ma-

rokkanen duurt nu al zo’n twintig jaar voort. 

Ik weet niet of het tij te keren is. Volledige 

assimilatie of aandacht naar een andere 

groep – de Polen? – zijn de enige manieren, 

denk ik, om de morele paniek over Marok-

kanen te stoppen.” 

‘Ik weet niet of het tij te keren is’
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Wegpoetsen en 
onderschoffelen
Wat ooit begon met studenten die op Marktplaats advert-
enties plaatsten om hun diensten aan te bieden als klush-
ulp, verhuizer, computerviruskiller, schoonmaker, oppas, tuin-
student of anderszins, groeit uit tot een omvangrijke busi-
ness. Het ene na het ander studentenklusbedrijf ziet het li-
cht; sommigen kunnen inmiddels gerekend worden tot de 
middelgrote bedrijven.
tekst Martine Zeijlstra fotografie Levien Willemse

ACHTERGROND

D
e oprichters van mijnstudent.nl, een van de 
grootste studentenklusbedrijven, ontdekten tij-
dens hun studententijd al dat er veel vraag was 
naar klusjes voor studenten. Joren Harmanny, 
Jochem Oldenbroek en Gerhard te Velde spit-

ten in 2006 de eerste tuinen om in Utrecht en omgeving. 
In de jaren erna kregen ze er zoveel klussen bij, dat ze te 
veel werk hadden om het alleen met behulp van vrienden 
te klaren. Zo ontstond een van de eerste studentenklusbe-
drijven van Nederland. En mijnstudent.nl is niet het enige 
studentenklusbedrijf dat op die manier het levenslicht zag. 
Studentenverhuisservice.nl bijvoorbeeld, begon in 2009 met 
een gammel busje en twee studenten, nu hebben ze vijftien 
verhuiswagens, verhuisliften, een groot studentenbestand 
en plannen om uit te breiden naar het buitenland. En de 
zussen Lotte en Anne van Oudheusden zochten ooit een 
paar oppasadressen, werden vervolgens zo overspoeld met 
reacties, dat ze nu een netwerk met vijfduizend oppasstu-
denten hebben. Naast OppasStudent richtten ze ook Poets-
Student en SeniorenStudent op. 
Inmiddels nemen niet alleen studenten het initiatief  om 
een studentenklusbedrijf op te richten. Zo bestaat er hulp-
student.nl, opgericht door twee ondernemers.  Hulpstudent.
nl bemiddelt tussen studenten en klanten en heeft inmid-
dels ook een franchiseconcept voor verschillende steden. 
En Korné Pot van Almexx BV, een landelijk schoonmaakbe-
drijf, ontdekte ook dat veel klanten specifiek om studenten 
vragen om bij hen schoon te maken. Vooral omdat studen-
ten ‘flexibeler zijn dan een schoonmaakhulp met twee kin-
deren thuis.’ En ook omdat studenten hoger zijn opgeleid en 
klanten daardoor goed met studenten kunnen overleggen 
over de taken, stelt Pot. Nu staan 33.910 studenten in zijn 
landelijke bestand. Rotterdam staat met 5230 op de tweede 
plaats van steden met het hoogste aantal ingeschreven 
schoonmaakstudenten. 

‘Ik kan meer met ze 
spelen dan opa of oma’
Carlijn van de Wiel (22), tweedejaars Criminologie, past op 
Maud (8) en Britt (6) voor www.oppasstudent.nl. Ze verdient 
7,60 euro per uur. 

Op de tafel liggen stiften in alle kleuren van de regenboog. 
Carlijn van de Wiel zit samen met haar oppaskinderen 
Maud en Britt achter een nog leeg blaadje. Britt kleurt het 
poppetje op de kleurplaat oranje en grinnikt. “Kijk, de ene 
voet is maat 28 en de andere maat 29”, zegt ze. “De ene voet 
is kleiner dan de ander.” Van de Wiel kijkt verbaasd naar 
de tekening. “Dit vind ik nu zo leuk aan oppassen. Kinderen 
zijn zo grappig en direct.” De criminologiestudente past 
sinds een jaar op de twee zusjes. Op maandag en donder-
dag haalt zij ze van school en dan bakt ze cakejes, tekent, 
knutselt, hockeyt, skate en maakt huiswerk met ze. En ze 
grijpt in wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld als de twee zus-
jes door het huis willen skaten en zeggen dat hun moeder 
dat echt wel goed vindt. 
“Ik vind dit het ideale studentenbaantje”, zegt ze. “Kinderen 
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zijn leuk. Bovendien is het perfect met mijn studie te com-
bineren omdat ik zelf aan kan geven welke uren mij goed 
uitkomen. En als ik een keer niet kan, is dat ook makkelijk 
te regelen met de ouders.” Van de Wiel is dan ook niet de 
enige student die om kwart over drie op het schoolplein 
staat te wachten. “Er staan veel studenten te wachten om 
kinderen van school te halen. Ik weet precies wie het zijn, 
omdat ik ze ook op de universiteit zie lopen.”
Van de Wiel denkt dat oppasstudenten zo populair zijn 
omdat ze flexibel zijn en niet zo duur. “Die buitenschoolse 
opvang is aardig prijzig vergeleken met mij”, zegt ze. “En 
ik kan Maud en Britt meer aandacht geven dan de buiten-
schoolse opvang; daar lopen dertig kinderen rond.” Een 
ander pluspunt is haar leeftijd. “Ik zit op hockey, en de 
meisjes ook. Ik kan daardoor meer met ze spelen dan een 
opa of oma”, zegt Van de Wiel. Maar de twee zusjes snap-
pen niet alles van het studentenleven, zo bleek toen ze ze 
een keer had meegenomen naar haar eigen huis. “In mijn 
keuken hangt een ‘Strip ‘n Drink-dartsspel, maar in hun 
ogen was het een gewoon spelletje darts. Daar begrepen ze 
natuurlijk niets van.  ‘Wat is dat dan?’, vroeg Britt nieuws-
gierig. Toen heb ik maar gezegd: ‘Dat leg ik een andere keer 
wel uit’.”

‘Ik heb geen hekel aan 
schoonmaken’
Kim Geurtjens (20), derdejaarsstudent Criminologie maakt 
op vrijdagochtend 2,5 uur schoon via hulpstudent.nl. Ze 
verdient 8,75 euro per uur.

De geurige espresso staat te dampen op tafel als Kim 
Geurtjens klaar is met stofzuigen en dweilen op haar vaste 
schoonmaakadres in Kralingen. “Hoe gaat het met de stu-
die, en je tentamens?”, vraagt de bewoner van het blinkend 
schone huis. Geurtjens keuvelt over haar bestuurswerk, 
terwijl ze uit de mok drinkt. “Zulke goede koffie krijg ik 
niet als ik bij het hotel in het dorp van mijn ouders schoon-
maak”, zegt ze. En dat is niet het enige verschil. “Als ik daar 
schoonmaak, heb ik maar tien minuten per kamer. Dat is 
hard doorwerken, vooral als er net drie mannen in één ka-
mer hebben gezeten. Je kunt misschien wel raden hoe het 
er dan uitziet”, zegt ze. “De mensen bij wie ik schoonmaak 
via hulpstudent.nl geven mij met kerst een bloemetje. Dat is 
het grote verschil. Bij hen is het gezellig en voelt schoonma-
ken niet als moeten.”
Ook vindt de criminologiestudente het prettig dat het werk 
flexibel is. “Als ik tentamens heb en een keer niet kan op 
vrijdagochtend, is dat bespreekbaar. Dan kom ik een an-
dere dag in de week langs om schoon te maken. Bij andere 
baantjes is dat toch lastiger te regelen.” 
Sommige studenten zullen misschien rillen bij het idee van 
een baantje als schoonmaker, maar Geurtjens heeft daar 
geen last van. “Ik heb geen hekel aan schoonmaken. In mijn 
studentenhuis zorg ik er ook altijd voor dat de keuken, de 
douche en de wc goed schoon zijn als het mijn beurt is.”

Links: Oppasstudente Carlijn van de Wiel 
met Maud en Britt

Onder: Kim Geurtjens aan het werk op 
een schoonmaakadres in Kralingen
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‘Na het werk ben ik 
moe, maar ook helemaal 
ontspannen’
Diederik de Sonnaville (23), masterstudent Marketing eco-
nomics & business, en Fred Vermeij (24), student Commer-
ciële economie aan de Hogeschool Rotterdam, tevens me-
deoprichter van Schoffelstudent.nl. Voor tuinklussen vraagt 
Schoffelstudent 21 euro per uur, inclusief btw.

Voordat Diederik de Sonnaville en Fred Vermeij hun schof-
fels pakten, zag de tuin van Cornelis Rudolf Ninkeula nog 
groen van het onkruid. Ninkeula werkte jarenlang buiten 
als bosbouwer. “Maar op mijn leeftijd wordt het teveel om 
onkruid te wieden, nieuwe plantjes te poten en te verticu-
teren”, zegt hij. Zijn dochter zocht hulp voor de tuin van 
haar vader, en kwam zo bij schoffelstudent.nl terecht. Nu 
schoffelen de Sonnaville en Vermeij het tuintje om, knip-
pen de struiken en ranken bij en peuteren het gras tussen 
de tegels vandaan. Het tweetal kent elkaar goed door een 
stage die ze samen in het buitenland liepen, en doordat ze 
samen op kamers wonen. En omdat ze regelmatig samen 

heggen knippen, verticuteren en tuinen omspitten. Toen 
Vermeij samen met zijn handelspartner schoffelstudent.
nl begon, omdat ze steeds vaker tuinklussen kregen, hielp 
de Sonnaville mee met het bedenken van een marketing-
strategie.
Sinds de oprichting drie jaar geleden stromen de opdrach-
ten binnen. Dat komt voornamelijk door de prijs, denkt 
Vermeij. “Wij zijn duurder dan mensen die zwart werken, 
maar goedkoper dan een hovenier.” De studenten heb-
ben minder vakkennis dan een hovenier, maar ze hebben 
inmiddels wel veel ervaring, zegt Vermeij. “En studenten 
kunnen goed googelen. Als we even niet weten of we een 
bepaalde plant wel mogen snoeien, dan hebben we dat zo 
gevonden op onze smartphone.”
De Sonnaville vindt tuinieren de ideale studentenbaan. 
“Vooral als je, zoals nu, lekker in het zonnetje kan werken. 
Dat is natuurlijk niet altijd zo, want soms regent het ook 
keihard en dan moet het toch af.”
Het werk is soms zwaar, maar dat vindt de Sonnaville er 
juist prettig aan. “Als ik de hele dag heb gestudeerd, is het 
fijn om hard buiten te werken. Ik hoef me dan even niet 
te focussen. Na het werk ben ik moe, maar ook helemaal 
ontspannen. Net als na het sporten. Alleen nu krijg ik er 
ook nog voor betaald.”    

Fred Vermeij (l) en 
Diederik de Sonnaville 
aan het werk in 
Capelle a/d IJssel



Waar gaat dit over? Open access is gratis elektronische 
toegang tot wetenschappelijke publicaties via internet. Al-
thans voor de lezer. Auteurs, of hun universiteit, moeten dan 
juist betalen per publicatie. Nu is het nog zo geregeld dat 
degene die een artikel wil lezen moet betalen voor het abon-
nement op het tijdschrift en dat de auteur hier gratis in pu-
bliceert. 

Wat wil de staatssecretaris? In totaal worden rond de 
33.000 wetenschappelijke artikelen per jaar aan Nederland-
se universiteiten en kennisinstellingen geschreven. Hij wil 
dat deze publiek gefinancierde artikelen in 2024 volledig via 
open access, dus voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 

Waarom wil hij dat? Omdat dan niet alleen onderzoekers 
en studenten kennis kunnen nemen van de onderzoeksre-
sultaten, maar iedereen. Een arts zou bijvoorbeeld sneller 
informatie kunnen krijgen over nieuwe behandelwijzen en 
een leraar zou nieuwe wetenschappelijke inzichten kun-
nen meenemen in zijn lessen. Een principiële keuze, aldus 

staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap.

Klinkt goed. Ja. Bovendien moet de overheid nu driedubbel 
betalen: voor het salaris van de wetenschapper, voor het 
tijdschriftabonnement, zodat andere wetenschappers het 
artikel ook kunnen lezen, en soms ook nog voor de auteurs-
rechten als een artikel in een collegereader gebruikt wordt. 
Die abonnementskosten die de bibliotheken nu moeten be-
talen aan uitgeverijen als Elsevier en Oxford University 
Press, zijn behoorlijk hoog. In totaal kost het de Nederland-
se universiteiten zo’n 35 miljoen euro per jaar (de EUR be-
steedt jaarlijks rond de 4 miljoen euro aan wetenschappelij-
ke informatie, boeken en abonnementen op ongeveer 17.000 
tijdschriften). Voorstanders van open access wijzen er bo-
vendien op dat onderzoekers in ontwikkelingslanden min-
der toegang hebben tot publicaties, omdat hun universitei-
ten niet zoveel dure abonnementen kunnen betalen. De 
laatste jaren bieden sommige uitgeverijen wel kortingen aan 
bepaalde landen.
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Open access: 
deel je onderzoek met de wereld
Over tien jaar moeten alle wetenschappelijke artikelen 
‘open access’: gratis en vrij toegankelijk zijn, als het 
aan staatssecretaris Sander Dekker ligt. Gaat dat 
lukken? En wat heb je eraan als wetenschapper?
tekst Thessa Lageman illustraties Bas van der Schot

WETENSCHAP



10 april 2014 | 22WETENSCHAP

Dus open access is goedkoper? Helaas niet. Het bedrag 
dat per artikel betaald moet worden, kan ook hoog zijn – 
variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro. 
Een tijdschrift maken kost nou eenmaal geld, want er moet 
peer review – de vereiste beoordeling door andere weten-
schappers – gedaan worden, en ook een digitaal blad moet 
verspreid worden. Dat bedrag komt meestal ook van de 
overheid die het aan de universiteit of subsidieverstrekker 
van de onderzoeker betaalt. We kunnen in Nederland ook 
niet zomaar alle abonnementen opzeggen, omdat dit een 
wereldwijd systeem is. Dus zullen de universiteiten eerst 
jarenlang moeten betalen voor zowel de abonnementen als 
de artikelen in de openaccess-bladen. En ook al zeggen we 
alle abonnementen op en betalen we alleen per artikel, dan 
nog zal het wel eens duurder kunnen worden. De vraag is 
dan hoe graag je open access wilt. 

Is de EUR is daarom tegen? Nee, de universiteit vindt 
open access ook een goed idee. Alleen is het zonder extra 
geld niet haalbaar. Wat volgens de EUR en andere universi-
teiten nu wél kan, is het publiceren in de traditionele tijd-
schriften én op websites van universiteiten, de institutione-
le repositories – RePub op de EUR. Dit wordt in jargon de 
Groene Route genoemd en datgene wat Dekker wil – direct 
in een openaccess-tijdschrift – de Gouden Route. 

Dus het wordt niks? Jawel hoor, open access zit in de lift. 
Het aantal vrij toegankelijke publicaties stijgt wereldwijd, 
vooral in de bètawetenschappen. Op de website van de Di-
rectory of Open Access Journals staat een lijst van maar 
liefst 9740 openaccess-tijdschriften. En de Nederlandse over-
heid en ook de Europese Unie proberen open access te sti-
muleren. Zo moeten publicaties gefinancierd door het Euro-
pese programma Horizon 2020 allemaal open access zijn. 

En op de EUR? Het gebeurt in openaccess-bladen publice-
ren gebeurt hier waarschijnlijk nog niet zo veel. Weten-
schappers moeten sinds 2011 hun publicaties opslaan op de 
EUR-site RePub. Inmiddels zitten er 38.000 artikelen, dis-
sertaties en boeken in, in totaal zo’n 50 à 70 procent van al-
le publicaties. Dagelijks worden uit deze database gemid-
deld maar liefst 10.000 artikelen en proefschriften gedown-
load, door mensen van over de hele wereld. 

Wat heb ik aan open access als wetenschapper?
Publiceren in hoog aangeschreven tijdschriften is belang-
rijk voor de carrière van wetenschappers. Of het artikel op 
papier of digitaal verschijnt, of beide, maakt niet uit, als het 

Enquête over open access
Ook benieuwd hoe EUR-wetenschappers over open access denken? 

Vul dan de enquête in van de Miami University, voor de EUR 

aangepast door Job van Exel van het instituut Beleid & Management 

Gezondheidszorg: www.qmethodology.net/opaceur/index.html (duur 

20 min.). De resultaten zijn later terug te lezen in EM.

EUR-bestuurskundige Peter Scholten richtte 

vorig jaar, voor zover bekend het enige open-

access-tijdschrift van de EUR op, Comperative 

Migration Studies. Hij kreeg er geld voor van de 

Nederlandse organisatie voor Wetenschap-

pelijk Onderzoek (NWO). Een blad oprichten 

dat niet open access is 

heeft weinig zin tegenwoordig, vertelt 

Scholten, want welke bibliotheek zit nou te 

wachten op nóg een abonnement? 

Het is een onafhankelijk tijdschrift met goede 

peer review, benadrukt hij. Drie van de vier 

edities per jaar zijn special issues en daarvoor 

moet de auteur 250 euro per artikel betalen. 

Het tijdschrift bestaat zolang er subsidie is 

en maakt geen winst. Hij wil met het blad 

het impactsysteem – de ranglijstjes van 

wetenschappelijke bladen – graag een beetje 

doorbreken, maar hoopt tegelijkertijd over 

een paar jaar met zijn blad in de rankings te 

staan. 

De predator publishers (zie kader 2) zijn 

Scholten een doorn in het oog, omdat ze 

de reputatie van openacces-tijdschriften 

aantasten. De peer review gebeurt bij de 

gerenommeerde bladen echter lang niet altijd 

goed, want ook de grote wetenschapsfrau-

deurs van de afgelopen jaren publiceerden 

hier hun artikelen in. Hij vindt de traditionele 

uitgeverijen uiteindelijk heel wat dubieuzer 

dan de openaccess-uitgeverijen, vanwege 

de dure abonnementen en hoge kosten als je 

een artikel open access wilt maken (2000 à 

3000 dollar per artikel), iets wat volgens hem 

niet meer in deze tijd past. 

Openaccess-blad van de EUR
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betreffende tijdschrift maar meetelt voor je beoordeling. En 
dat is vaak helaas nog niet het geval bij openaccess-bladen. 
Pas als deze tijdschriften erin slagen een goede reputatie 
op te bouwen, komen ze in de ranglijstjes, en pas dan wordt 
open access publiceren echt aantrekkelijk. Óf als het be-
oordelingssysteem op de schop gaat. Door open access te 
publiceren zorg je er natuurlijk wel voor dat meer mensen 
kennis kunnen nemen van je onderzoeksresultaten. Dan 
is het nog wel de vraag of je ook je ruwe onderzoeksgege-
vens wilt publiceren. Wil je al je informatie delen of haal 
je liever eerst nog wat publicaties uit de met veel moeite 
verzamelde data?

Wat kan ik zelf doen als wetenschapper? Wanneer je een 
subsidie voor een onderzoek aanvraagt, kun je een deel van 
je begroting reserveren voor het open access publiceren. 
Ten tweede kun je de auteursversie zodra deze geaccep-
teerd is, opslaan in de repository van de universiteit. Ten 
slotte kan het zin hebben om niet elk contract van een uit-
gever klakkeloos te tekenen. Sta niet al je auteursrechten 
af, zorg er ten minste voor dat je je eigen artikel op je me-
dewerkerspagina of website mag zetten.

Maar goed, binnen tien jaar is dus alles vrij toeganke-
lijk? Als het aan staatssecretaris Dekker ligt wel. Over vijf 
jaar moet al 60 procent van de wetenschappelijke artikelen 
gratis te raadplegen zijn. En als het niet snel genoeg gaat, 
wil hij de verplichting in 2016 zelfs in de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek opnemen. Uni-
versiteiten zijn voorstanders van open access, maar vinden 

de plannen van de staatssecretaris onhaalbaar zolang hij 
er geen extra geld voor beschikbaar stelt. En uitgeverijen 
willen er natuurlijk niet financieel op achteruitgaan bij een 
ander financieringssysteem. Het is dus maar zeer de vraag 
of zijn plannen doorgaan.

Reactie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Het ministerie houdt vooralsnog vast aan de 
plannen die afgelopen november ontvouwd zijn, laat een 
woordvoerder weten. Binnen tien jaar moeten alle door de 
overheid gefinancierde artikelen in Nederland open access 
zijn en daar komt geen extra geld voor. “Begin juni gaan wij 
om de tafel zitten met universiteiten, bibliotheken, weten-
schappelijke organisaties en uitgeverijen om dit verder te 
bespreken”, zegt hij. “Dat doen we natuurlijk niet voor niets; 
we zullen onze oren niet dichthouden.” Over het feit dat het 
publicatiesysteem wereldwijd bestaat, zegt hij: “We gaan het 
niet in ons eentje doen, maar als het in Europees verband 
lukt, zijn we een heel eind.” Met een aantal ‘welwillende lan-
den’, waaronder Engeland en Duitsland, is hier in februari op 
initiatief van staatssecretaris Dekker al over gesproken.  

Open excessen: predator publishers
Sommige openacces-bladen maken misbruik 

van het systeem dat de wetenschapper 

of universiteit betaalt voor publicatie. 

Deze dubieuze uitgevers, ook wel ‘predator 

publishers’ genoemd, proberen zo veel mogelijk 

wetenschappers over te halen in hun blad te 

publiceren en doen niet aan peer review. 

Onderzoeker Jasper Eshuis van de Faculteit 

der Sociale Wetenschappen kreeg te maken 

met zo’n blad en is sindsdien wat huiverig voor 

openaccessbladen. In 2008 presenteerde hij 

een paper op een congres in Glasgow en het 

lukte hem vervolgens niet om hier een artikel 

over te publiceren. Tot zijn verbazing kreeg hij 

drie jaar later een mail van the Journal of Civil 

Engineering and Architecture dat ze zijn artikel 

graag wilden plaatsen. Mooi, dachten Eshuis 

en zijn coauteurs, en ze stuurden het artikel 

op. In de volgende mail kregen ze te horen dat 

ze 680 dollar moesten betalen, hetgeen ze 

weigerden. Ze begonnen een beetje argwaan 

te krijgen door de Chinese tekens in de mail 

en de ondertekening door ene ‘Shelly’ met een 

yahoo-adres. Een jaar later kregen ze bericht 

dat het artikel geaccepteerd was – zonder dat 

peer review had plaats gevonden – en dat er 

betaald moest worden. Er werd een korting van 

50 procent geboden en uiteindelijk kon het ook 

kosteloos. 

Als Eshuis het artikel nu probeert te zoeken, 

blijkt het onvindbaar. Hij heeft het inmiddels 

van zijn publicatielijst gehaald en is blij dat hij 

uiteindelijk niet betaald heeft. En ook al heeft 

hij net als veel wetenschappers kritiek op de 

ranglijstjes van journals, het is toch jammer 

voor zijn carrière als een tijdschrift daar niet in 

staat, zoals in dit geval. Want open access is 

een mooi ideaal, vindt hij, maar dan moeten er 

wel nieuwe beoordelingsmechanismen komen.
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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: Maryse Kruithof (25), Erasmus School of 
History, Culture and Communication.

Waar gaat je onderzoek over? “De meningen 
over moslims en de islam van Nederlandse pro-
testantse zendelingen en katholieke missionaris-
sen op Java in de laat-negentiende eeuw. De islam 
werd minder belangrijk gemaakt dan dat deze 
godsdienst in werkelijkheid was. Er werd her-
haaldelijk gesproken over de islam als ‘een dun 
vernis’ over de Javaans-heidense godsdienst. 
Slechts 0,27 procent van de Javaanse bevolking 
heeft zich voor 1930 bekeerd tot het christendom, 
al was er daarna wel een toename tot 8 procent 
nu.” 

Hoe zien jouw dagen eruit? “Ik werk vanuit 
huis in Rotterdam, in het archief in Utrecht, 
waar de protestantse archieven liggen of in de 
bibliotheek in Leiden, waar tijdschriften van de 
zendingsgenootschappen liggen. Ik ben ook vijf 
maanden in Indonesië geweest voor de katholie-
ke archieven, in een kathedraal in Jakarta en in 
een klooster in Semarang. De archieven daar 
zijn totaal niet geordend, maar ik heb het er wel 
heel gezellig gehad met de monniken. Ik heb 
ook een jaar Indonesisch gestudeerd in Leiden. 
En verder begeleid ik werkstukken en scripties 
en geef ik les.”

Ben je wel eens vastgelopen? “In mijn tweede 
jaar was ik wel een beetje aan het zoeken naar 
waar ik heen wilde toen bleek dat er helemaal 
geen dialoog tussen moslims en christenen 
plaats heeft gevonden op Java, zoals ik eerder 
dacht. Ik ben door blijven lezen en blijven sa-
menvatten en ben me toen gaan richten op de 
verschillen en overeenkomsten tussen protes-
tanten, katholieken en Javaanse evangelisten en 
op de problemen rond persoonlijke bekeringen.”

Ben je zelf ook gelovig? “Nee”

Wanneer ben je klaar? “Ik ben nu bezig met de 
inleiding en het verbeteren van de rest van de 
hoofdstukken, en moet dan nog mijn conclusie 
schrijven. In oktober ben ik vier jaar bezig en 
moet mijn proefschrift af zijn. Ja, dat gaat luk-
ken. Mijn begeleiders denken dat ook.” TL

> HALVERWEGE

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

> DE BEWERING

Nederland maakt zich door zijn grote aard-
gasvraag erg afhankelijk van Rusland en dat 
is gevaarlijk kortzichtig, vindt Rotmans. We 
verdienen goed aan ons eigen gas – zo'n 10 
tot 15 miljard euro per jaar. Maar dat gas is 
over een aantal jaren op, en Rusland heeft bij 
conflicten met zijn grenslanden geregeld de 
gaskraan dichtgedraaid. En als die aanvoer 
stopt, heeft dat directe consequenties voor 
onze export en komen we financieel in de 
problemen, zegt hij in het artikel. Sowieso ziet 
de hoogleraar liever dat Nederland meer inzet 
op duurzame energiebronnen, zoals zon, wind 
en biomassa. Dat aardgas de schoonste fos-
siele brandstof zou zijn, is namelijk een fabel, 
stelt hij. De invloed ervan op klimaatverande-
ring is groter dan werd gedacht volgens re-
cent onderzoek van de Stanford University. 

“Een onzinnige bewering”, reageert woord-
voerder Anton Buijs van GasTerra. “Aardgas is 
veruit de schoonste fossiele brandstof. 
Verdere ontwikkeling van duurzame bronnen 
is inderdaad hard nodig, maar deze vormen 
vooralsnog kwantitatief bij lange na geen al-
ternatief voor conventionele bronnen.” Omdat 
duurzame bronnen niet constant zijn, heb je 

een back-up nodig om de energievoorziening 
veilig te stellen. “Dat kun je veel beter regelen 
met gasgestookte dan kolengestookte cen-
trales. Dat scheelt een hoop CO2-emissies.” 
Nederland is overigens niet afhankelijk van 
Rusland en hoeft het ook niet snel te worden, 
vertelt hij. “Men vergeet te gemakkelijk dat 
Rusland economisch evenzeer afhankelijk is 
van de export van gas naar Europa.”
Dat beaamt  Hans van Koningsbrugge, hoogle-
raar Geschiedenis en politiek van Rusland aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. “Er is een af-
hankelijkheid van beide kanten.” De bewering 
vindt hij dan ook overdreven. “Ik geloof er 
niets van dat we te afhankelijk zijn van 
Rusland. We zitten hier namelijk op een aard-
gasbel. We hebben hele warme banden met 
Rusland, maar als de EU sancties aan Rusland 

gaat opleggen, doen we echt wel mee.” Hij 
wijst erop dat de gebeurtenissen in Oekraïne 
wel een extra stimulans kunnen zijn om alter-
natieve aanvoer van gas vanuit andere lan-
den te regelen. “Wat dat betreft schiet Poetin 
zichzelf in de voet.” Ook een snellere over-
gang  naar meer duurzame energie is nu mo-
gelijk, denkt hij. TL

‘Men vergeet te gemakkelijk dat Rusland 
economisch evenzeer afhankelijk is van de 
export van gas naar Europa.’   
> Anton Buijs, GasTerra

De bewering: ‘We moeten af van onze aardgasverslaving omdat het ons te 
afhankelijk maakt van Rusland en omdat gas geen schone brandstof is’
Van wie? Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame transitie.
Waar en wanneer? In het Reformatorisch Dagblad van 18 maart.
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“S
adly enough my pa-
rents didn’t force me to 
study some kind of in-
strument”, Kroschinski 
states, overviewing his 

musical activities. As it is, his first invol-
vement with music was when he was 
already fourteen years old. Thanks to an 
encounter with an attractive girl at some 
party, who happened to sing in the school 
choir, Kroschinski suddenly found himself 
singing on a weekly basis. To his own 
amazement he happened to quite like the 
singing expedition. “I was classified as a 
baritone. The choir’s repertoire existed 
mainly of pop and musical songs.”
It wasn’t much later that he started to 
sing in a band. A kind of punk-rock affair 
that besides Kroschinski consisted of 
two guitar players, a drummer and a key-

board player. In the beginning, most songs 
were based on three chords max, since 
the musical capacities of this occasional 
quintet weren’t the best in the world. Still 
the band – Tuesday Afternoon – got bet-
ter and better and had quite a few gigs in 
their five year existence, mostly on par-
ties. “Still we amazed ourselves, because 
in due time we got better and better”, 
Kroschinski says. The kind of music they 
played, can best be compared with that 
of Blink, Green Day and Die Ärzte (a punk-
rock band, world-famous in Germany). But 
as it happens with high-school bands, 
they split up after graduation and every-
body went different ways. All those years 
he also kept on singing in the choir, and 
even performed in a real musical based 
on an Agatha Christie novel. 
After a year of doing civil service in a Kin-
dergarten, Kroschinski swapped Cologne 
for Maastricht to do a bachelor. “There I 
started to play the guitar because it was 
the best way to implement my very own 
ideas into music. It was quite an autodi-
dactic process, although I always was in 
search of people to play music with.” It 
also meant the end of his punk-rock ad-
venture. “My music started to become 
‘softer’, I discovered that this suits my 
voice better.”
These days Kroschinski, who is also quite 
involved in sports – he practices yoga, 
volleyball, swimming, running, among 
other things – is best described as a 
singer-songwriter. He still plays covers, 
Red Hot Chili Peppers, White Stripes, that 
kind of stuff. “For ten years I’ve dreamt 
about becoming a professional musician, 
but that’s over. I see it as a hobby now, 
though I definitely want to release an EP 
one of these days.” But before that Kro-
schinski will bring something completely 
different on the market: UnderCovers – an 
app for young couples with which they 
can discover in a non-offensive way the 
similarities in their sexual preferences 
and fantasies.  

> Music of Jan Kroschinski can be found on 

www.erasmusmagazine.nl/EMuziek

> EMuziek

’My music has become much softer now’

German student Jan Kroschinski (25) is in 

Rotterdam for a year to do a master Strategic 

Management. He’s also a guitar player of 

some distinction.
text Gert van der Ende photography Michel de Groot
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Zomercollectie
Modeliefhebbers opgelet: op zaterdag 12 april 
vindt de eerste editie van het pop-up event Fa-
shion RooM plaats. Tussen elf en zes uur worden 
de bezoekers getrakteerd op lokale en internati-
onale mode van jonge ontwerpers. Geserveerd 
met een heerlijke cocktail, klassieke modefilms 
en muziek van Rotterdamse bodem. In een bij-
zondere huiskamersetting presenteert Fashion 
RooM ontwerpers uit Nederland, maar ook kwali-
tatieve en betaalbare designkleding uit verbor-
gen modesteden als Zagreb, Warschau en Boe-
dapest. Dus zet je grote zwarte zonnebril op en 
ga front row zitten om te kijken wat je voor de 
zomer nog moet aanschaffen om er een beetje 
fashionable bij te lopen.
> Waar: hotel Citizen M, Geldersestraat 50

Toegang: gratis. Info: www.fashiongarden.eu   

Kinderfeestje
Op dinsdag kun je naar de internationale studen-
tenavond in club BED, op donderdag naar De 
Beurs of de Vibes en in het weekend is er altijd 
wel iets te beleven in Rotterdam. Maar op 
woensdag is het meestal saai. Ga daarom alle-
maal woensdag naar Bash in BAR. Bash is één 
groot kinderfeestje, maar dan voor grote kinde-
ren. Er komen clowns, ballonnen, verjaardags-
taarten en je kunt je laten schminken. Elke cent 
die er die avond verdiend wordt in BAR gaat na-
melijk naar de stichting Jarige Job, die kinder-
feestjes organiseert voor kinderen die niet ge-
noeg geld hebben voor het vieren van hun ver-
jaardag. Tussen het koekhappen en spijkerpoe-
pen door kan er ook gedanst worden op muziek 
uit de jaren tachtig en negentig.
> Waar: BAR, Schiekade 201. 

Toegang: € 5,- na 23.00 uur. Info: Facebook 

Happietaria
Happietaria Rotterdam is een jaarlijks terugke-
rend pop-uprestaurant, dat gerund wordt door 
studenten. Die werken een maand vrijwillig in het  
restaurant, opdat de winst van het restaurant 
gedoneerd kan worden aan Stichting Tear. Deze 
Stichting zet zich in tegen het vrouwenleed in 
Santa Cruz, Bolivia. Je eet in het pop-uprestau-
rant een driegangenmenu voor 25 euro. Het voor-
gerecht is een huisgemaakte rodebietensalade, 
gegratineerde geitenkaas en honing-balsami-
codressing. Het hoofdgerecht: grootmoeders 
biefstuk met champignonsaus en boerenfriet. En 
toe vanille-ijs met rode vruchten. À la carte eten 
kan natuurlijk ook. Het restaurant hoopt in de 
maand april 30.000 euro op te halen voor het 
goede doel. 

> Waar: De Unie, Mauritsweg 34. Menu: € 25,-. Hoofd-

gerecht vanaf: € 13,75. Info: www.happietariarotterdam.nl

> CÉLINE’S CHOICE

Oranjebitter
Koningsdag komt eraan en dat bete-
kent Oranjebitter. Dit jaar neemt 
Oranjebitter ook de Koningsnacht 
voor zijn rekening met een concert-
avond. Op de planken staan onder 
andere de Rotterdamse band The 
Kik, Vive La Fete en de Jeugd van Te-
genwoordig. Zaterdag is het beken-
de festival met artiesten, gezellig-
heid en Hollandse spellen. Het festi-
valterrein bestaat dit jaar uit drie 
tenten: het hoofdpodium waar nati-
onale en internationale artiesten 
optreden. De line-up is – zoals elk 
jaar – geheim. En dan is er nog de 
bruine kroeg waar de hele dag mee-
gezongen kan worden met André 

Hazes. Geheel in stijl ingericht met 
Perzische tapijtjes en oude lampen-
kappen. Ook zal in deze tent de 
10-minute-party plaatsvinden; de 
tent wordt gevuld met mensen, de 
deuren gaan dicht, de confetti knalt 

uit de kanonnen en het is tien minu-
ten één groot feest. Ga op tijd in de 
rij staan om dit spektakel mee te 
maken. Tussendoor kan er in deze 
tent een potje geklaverjast worden 
onder het genot van een pilsje en 

een oer-Hollands blokje kaas. De 
derde tent is de Loco-Loco-Circus-
tent, waarin gastoptredens plaats-
vinden van Hans Kazan en Harry 
Merry. In de avond verandert de 
bruine kroeg in een karaokeparadijs, 
terwijl je in de carnavalstent kunt 
dansen op elektronische muziek van 
dj’s van Rotterdamse bodem. Vorig 
jaar was de afsluitingsact ‘You never 
walk alone’ van niemand minder dan 
Lee Towers, en ook dit jaar zal de 
laatste act zorgen voor een saam-
horige afsluiter. 
> Wanneer: vrijdag 25 en zaterdag 26 april 

op de Parklaan. Toegang: combiticket € 40.-, 

concertticket € 25,-, festivalticket € 25.-. 

Info: www.oranjebitter-rotterdam.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

Kade 4
Spaansekade 4

Sfeer 7
Sjanskansen 6

Studentikoosheid 9
Biertje € 2,50

> UIT/GAAN

Studenten en de Oude Haven zijn als Russen en wodka: ze zijn onafschei-
delijk. Een groot deel van de Rotterdamse academici heeft in zijn studen-
tentijd de nodige uren gespendeerd rond het haventje waar historische 
scheepjes zo fraai contrasteren met de modernistische kubuswoningen. 
Tot in de late uurtjes feesten wordt er meestal niet gedaan, hier kom je 
voor een lekkere lunch of – om maar even in iets té studentikoze taal te 
spreken – om goed in- of af te pilzen.  
Zo ook bij Kade 4, een weinig originele benaming voor een tent die op het 
vierde nummer van de Spaanse Kade gevestigd is. Waarschijnlijk waren er 
weinig deelnemers aan de prijsvraag voor het verzinnen van een naam. 
Net als buurman Stockholm heeft Kade 4 een nette, maar toegankelijke 
uitstraling: de menukaart is met onder andere de ruim belegde en goed 
vullende Kadeburger, de verfijnde vitello tonnato (kalfsvlees met tonijn-
mayonaise), diverse uitsmijters en gemarineerde gamba’s uitermate ge-
varieerd. Voor deze kwalitatief puike specialiteiten tel je flink wat meer 
centen neer dan voor een normale studentenlunch of -maaltijd, waardoor 
het voor de doorsnee student een lastig verhaal wordt om van een maal-
tijd in Kade 4 een gewoonte te maken.
Dat geldt niet voor een biertje of wijntje, waardoor de zaak bepaald geen 
gebrek aan klandizie heeft. Vooral op de zonnige dagen die er, als de 
schijn niet bedriegt (en dat doet-ie hier in ons koude kikkerlandje helaas 
maar al te vaak wel) aan zitten te komen, zit het terras vaak stampvol. 
Hoewel vriend en vijand het erover eens zijn dat een lange zomeravond op 
het terras het summum is, is ook de binnenkant van Kade 4 de moeite 
meer dan waard. In feite bestaat de zaak uit twee delen: bij de ingang doe 
je gezellig een borrel met de meute, terwijl je op de wat lager gelegen luxe 
loungeplekken wat knusser en meer afgeschermd kunt zitten met z’n 
tweeën of in een gezelschap. 
Kritische gasten zullen zich wellicht ergeren aan de ietwat trage bedie-
ning, maar het merendeel van de bezoekers neemt de langere wachttijd 
op dit fraaie plekje graag op de koop toe. En wat maakt het ook eigenlijk 
uit als je lekker met je toet in de zon op het terras zit. MvS (foto: MB)

Lekker pilzen aan de Kade
De Oude Haven zit vol met gezellige kroegen, waarbij 
het terras de blikvanger is. Kade 4 is zo’n tent waar je 
op een warme dag gerust de hele middag of avond 
kunt chillen.  

TERUGKEER VAN DE ELEKTROSHOCK | 
LUNCHLEZING

Lunchlezing over een van de 
meest omstreden behandelme-
thodes uit de psychiatrie, die 
desalniettemin weer zeer frequent 

wordt toegepast bij onder meer depressies.    
Dinsdag 22 april van 13.00 tot 14.00 uur
Collegezaal 1, Erasmus MC

DENKCAFÉ: KLAAR MET IRONIE | DEBAT
Wat is ironie? Hoe verschilt het 
met sarcasme en cynisme? 
En leven we nu in een super-
ironisch of in een post-ironisch 

tijdperk? Met o.a. P.F. Thomése en Ernest van 
der Kwast. 
Woensdag 23 april vanaf 20.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam; € 5,- / € 2,50

OPEN AIR CINEMA | FILM 
Wanneer de temperatuur oploopt 
tot 20 graden Celsius is het tijd 
voor een Open Air Cinema bij de 
vijver naast het Erasmus Paviljoen. 

Je kunt op onze website kiezen welke film we verto-
nen. Alternatieve data zijn 7 en 20 mei.  
Woensdag 23 april vanaf 20.30 uur
Erasmus Plaza, Woudestein, € 2,- (incl. kussen)

HET EINDE VAN DE VRIJE WIL | LEZING 
DOOR DICK SWAAB

Zijn we vrij om te doen wat we wil-
len? Of zijn mensen te reduceren 
tot niets anders dan determinis-
tisch bepaalde materie? En sluiten 

deze twee opties elkaar eigenlijk wel uit? 
Op donderdag 24 april gaat filosoof Maureen Sie in 
debat met hersenonderzoeker Dick Swaab.  
Donderdag 24 april van 19.30 tot 21.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein
 
JAN PRONK | BROWN BAG LECTURE

Voormalig minister Jan Pronk over 
de wederzijdse belangen van ont-
wikkelingssamenwerking. Waarom 
het zowel geld als speelruimte op 

het internationale politieke podium oplevert. Pronk 
was de op één na jongste minister in een Neder-
lands kabinet ooit. Hij studeerde aan de Erasmus 
Universiteit. 
Woensdag 30 april van 12.30 tot 13.30 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. Lars Tummers, universitair 

docent bij de opleiding Be-

stuurskunde van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, wordt 

bekroond met een van de vijf 

prestigieuze studieprijzen van 

2014 van de Stichting Praemi-

um Erasmianum. Hij krijgt de 

prijs voor zijn proefschrift ‘Be-

leidsvervreemding: Een analy-

se van ervaringen van publie-

ke professionals met nieuw 

beleid’. De Studieprijs bestaat 

uit een geldbedrag van 

€ 3.000 en een oorkonde.

Prof.dr. Casper G. de Vries, 

hoogleraar Monetaire econo-

mie aan de Erasmus School of 

Economics, is aangesteld als 

voorzitter van de Commissie 

verzekeraars. De ministerraad 

heeft op voorstel van minister 

Dijsselbloem van Financiën in-

gestemd met de instelling van 

de onafhankelijke Commissie 

verzekeraars. Deze commissie 

zal onderzoeken hoe de verze-

keringssector zijn maat-

schappelijke rol toekomstbe-

stendig kan vervullen.

Prof.dr. Jaap de Zwaan (1949) 

is op 14 maart 2014 benoemd 

tot Officier in de Orde van 

Oranje-Nassau vanwege zijn 

inspanningen voor de Europe-

se eenwording en zijn maat-

schappelijke nevenactivitei-

ten. De Zwaan kreeg de on-

derscheiding voorafgaand aan 

zijn afscheidsrede als hoogle-

raar Recht van de Europese 

Unie bij de Erasmus School of 

Law Als blijk van waardering 

ontving De Zwaan tevens de 

Ad Fontes penning uit handen 

van voorzitter van het College 

van Bestuur van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam Pauline 

van der Meer Mohr. Prof. de 

Zwaan was sinds 1998 hoog-

leraar Recht van de Europese 

Unie aan de Erasmus Universi-

teit Rotterdam. Van 2001 tot 

2004 was hij decaan van de 

Erasmus School of Law, nadat 

hij van 1999 tot 2001 de func-

tie van decaan Internationali-

sering had bekleed.

ERASMUS MC

Veerle Bergink gaat twee jaar 

lang onderzoek doen in Dene-

marken dankzij het program-

ma Rubicon van de Nederland-

se Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek (NWO). 

Bergink gaat naar het National 

Center for Register Based Re-

search van de Aarhus Univer-

sity voor haar onderzoek naar 

kraambedpsychose door ver-

stoorde afweer.

Akhgar Ghassabian gaat twee 

jaar lang onderzoek doen in de 

VS bij het Krieger Institute aan 

de Johns Hopkins University in 

Baltimore dankzij het pro-

gramma Rubicon van de Ne-

derlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

(NWO). Zij onderzoekt de zicht-

baarheid van autisme in de 

hersenen van het Erasmus MC.

Prof.dr. J.W. Deckers (1951) is 

benoemd tot bijzonder hoog-

leraar Cardiovasculaire oplei-

ding en scholing vanwege ICIN 

Heart Institute.

Prof.dr. V.E.P.P. Lemmens 

(1972) is benoemd tot bijzon-

der hoogleraar Kankersurveil-

lance vanwege het Integraal 

Kankercentrum Nederland. 

Prof.dr. C.C. Baan (1962) is 

vanwege het Erasmus Trust-

fonds benoemd tot bijzonder 

hoogleraar Allogene reactivi-

teit en orgaantransplantatie.

Prof.dr. M.L. den Boer (1968) is 

vanwege het Erasmus Trust-

fonds benoemd tot bijzonder 

hoogleraar Pediatrische mole-

culaire hemato-oncologie.

OVERLIJDENS-
BERICHT 
Het College van Bestuur heeft 

met leedwezen kennisgeno-

men van het overlijden van 

mevrouw M.I. Essenius - 

den Held op 27 maart 2014. 

Mevrouw Essenius is vanaf 1 

oktober 2010 werkzaam ge-

weest bij de universiteit, re-

cent als programma-assistent 

bij de afdeling PTO van de Rot-

terdam School of Manage-

ment, Erasmus University.
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It is official now: the university will reorganize. 
Today – April 10th – all supervisors in the uni-
versity have been informed, and it has become 
known how many jobs will have to disappear, 
and what the time path is on which the reor-
ganization will run its course. Employees have 
all received an email in which the plans are 
explained. Shortly, information sessions will 
follow per part of the organization. 
At the start of this year, it became known that 
11 million euro must be saved, two million ad-
ditional income must be realized en 110 full time 
jobs will disappear: 60 in general overhead and 
50 in research and educational support staff. 
These numbers have not changed any more in 
the past months. The question which remained 
open is how the pain will be distributed. 
In the distribution, it has been considered 
where there is room to work more efficiently 
(for example by implementing systems and 
organizing more smartly), the measure of ef-
ficiency compared to other universities, and 
proportionality. The distribution of 110 FTEs 
will be about the total of all support activities, 
so including faculties, the ABD and the SSCs, 
as a spokesperson from the Executive Board 

explained. Meanwhile, it has become clear that 
a large number of jobs will disappear in the IT 
department. Most of the jobs which will disap-
pear there will go because this support will be 
bundled in one SSC, and because of the imple-
mentation of SAP (business administration 
software). The faculties will receive a so-called 
‘task description’, a target which they will have 
to realize by 2017. Faculties – including those 
currently in the process of reorganizing – will 
have to save additional money, but most of 
them have already reckoned on this fact with 
their decision making. The target may also be 
achieved by generating more income. 
As became known earlier, there will be one 
large shared service organization (SSO), in 
which the SSCs IT, HR&F, EFB, the staff de-
partment Marketing & Communication, and 
the departments of Archive services and the 
Bureau of the Beadle will be incorporated. Only 
the General Administration Service (ABD, im-
mediate support of the Executive Board), SSC 
OOS (Education, Research and Student Affairs), 
and the University Library (which will be trans-
formed into the Research Support Office) will 
remain outside of the SSO for the time being. 

The ABD will be strengthened with a number 
of policy makers in the area of education and 
research. The goal is to formulate an intention 
for reorganization of the SSO and the ABD by 
the summer vacation, to be followed by the rest 
of the planning in consultation with the repre-
sentative advisory body and EUROPA.  
The reorganization results from the definitive 
strategic plan 2014-2018, Impact & Relevance. 
This plan – EM reported on this earlier – shows 
that the university will primarily focus on in-
creasing internationalization, growth in supply 
of master’s education, blended learning (digi-
talization of education), cooperation and the 
strengthening of the current top research for 
the coming years. To be able to invest in these 
strategic goals, and also due to the performance 
agreements with the Ministry of Education and 
the expected decline in student numbers in the 
future (and hence lower incomes), the budget 
cuts are necessary. WG

More info on the EUR–website:

www.eur.nl/strategie2018

www.eur.nl/medewerkers/maatregelen_2014_2017/

University will definitively reorganize

‘Fines’ for too late exam 
registration will stay
The financial contribution which students have to pay if they 
register for an exam too late, will stay for the time being.
Earlier, Secretary of Education Bussemaker wrote to the 
Parliament (Tweede Kamer) that universities are not allowed 
to ask for a contribution if students are too late in registering 
for an exam. That is prohibited by law. At the Erasmus Uni-
versity, students pay €13,50 until two days in advance of the 
exam, if they are too late in registering, but at three faculties 
they can participate even later. That will cost them 50 euros, 
however. The university will for now not adapt the regula-
tion. The Executive Board is of the opinion that the conse-
quences for students would be worse if the costs would be 
abolished. That would surely mean that they should do the 
exam at a later date and build up a delay. In that case, they 
had better contribute to administrative costs and participate 
in the exam nonetheless. The Educational Inspection says 
to monitor signals from students closely. But the inspection 
will not immediately be at the university’s doorstep in Rot-
terdam, a spokesperson says when asked. ‘We too are resolv-
ing the issue of how to deal with these problems, because it 
would indeed be in the interest of students to retain the pos-
sibility to pay administrative costs.’
The university is currently investigating the possibility to 
combine the registration for exams with the registration for 
courses, like it has been the habit at the University of Utre-
cht for years. TF

‘Drawings are in 
the margins of art; 
you predominantly 
find them in pre-
studies and sketch 
work. I want to 
make the draw-
ing autonomous’, 
adds artists Rinus 
van de Velde to il-
luminate his work. 
On April 2nd, his 
exposition ‘In the 
milky gloom of 
5am’ opened, in 
which he brought 
together charcoal 
drawings from old 
collections into 
a new story. The 
opening is part of 
the 30th edition of 
the EFR Business 
Week, a European 
student congress 
that puts students 
in touch with fu-
ture employees.  TF 
(photo: RvdH)
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‘I am phlegmatic and do not feel unsafe very quickly’, says 
Bouchra Boutchich (27), student of Policy and 
Management in Health Care. ‘But after that evening, I 
thought: I only need to meet one person who thinks just 
like that, and what will happen then?’ Bouchra was born in 
The Netherlands, but her parents are Moroccan. ‘I have 
filed a police report for discrimination.’
Bouchra is not alone: after the speech by Geert Wilders, 
thousands of reports followed, both from Moroccan and 
autochthonous Dutch people. The students at the table 
show empathy as well. ‘We are all brothers and sisters. We 
may not allow Wilders to play divide and conquer’, says 
medical student Mohammed Saadula (21). He was born in 
Iraqi Kurdistan, but as a Muslim feels connected to the 
Moroccan students. ‘Wilders has been seeding hate for a 
very long time. Already years ago, he wanted to prohibit 
the Quran.’ 

Brilliant politician?
Although the students one for one disagree with Wilders, 
they think that he plays the game smartly. All attention is 
focused on him again. ‘He plays into the gut feelings’, says 
Bouchra. ‘In an economic crisis you need a scapegoat. This 
works.’ Wilders balances exactly on the edge of what’s 
called freedom of expression, finds Mohammed. ‘A wily 
politican.’ Not everbody agrees with that. ‘By letting 
people chant, he really went too far. Even more so because 
he said ‘We will take care of that’, finds Health Sciences 
student Sevda Aksar (24), who has Turkish parents. 
‘Moreover, he never engages in dialogue’, adds Bouchra. 
‘With dialogue, you can solve problems. But Wilders 
screams something and immediately runs away fast. You 
can’t build on that.’
In addition to the many police reports of discrimination, 
the past weeks saw the erection of a lot of counter actions, 
ranging from t-shirts with texts like ‘We are all 
Moroccans’ to dedicated Facebook pages and 
demonstrations. ‘I am very happy with the way people 

responded’, says Manal (20). ‘Wilders has unintentionally 
made sure that people engage in conversation with each 
other. That he did not foresee.’ 

Vicious cycle
The negative media attention around Moroccan youths has 
a strong psychological effect, according to the students. ‘I 
see it in my sixteen year old brother’, says Manal. ‘If he 
has a bad grade, the teacher, he says, immediately 
becomes racist. Boys who think they will never get hired 
anywhere anyway, will end up in criminal circles this 
way.’ Mohammed relates how he and his Afghan roommate 
went onto the streets after Wilders’ exclamation to talk 
with Moroccan boys. ‘Boys in jumpsuits and shortly 
shaved hair. But if you ask how they are doing, they break. 
They need someone who listens to them, not someone to 
put them in a corner.’
According to the students, Moroccan and Islamic Dutch 
people should disprove what Wilders says as much as 
possible. ‘We have to look at ourselves, we are the only 
ones who can do something about the problems’, according 
to Mohammed. Bouchra finds that they should explain to 
PVV-voters why they do things differently. ‘There is a fear 
of the unknown. Because we do things differently from 
them, we have to explain it. We have to let ourselves 
become known.’

Moral panic
Abdessamad Bouabid is doing a PhD at the EUR on the 
effect of image building around Moroccan youths on these 
youngsters themselves. How does he look upon the 
exclamations by Wilders? ‘There is a certain ‘moral panic’: 
society responds overly concerned to problems dealing 
with Moroccan Dutch people. Not so much because the 
nuisance is so great, but because they are afraid of a 
different culture, set of morals and religion.’ In the media, 
there is a constant distinction being made between the 
‘good Moroccans’ like the mayor of Rotterdam, Aboutaleb, 
and the ‘bad’ boys with fur collars or a beard. 
‘Often, people think that this polarization by image 
building motivates youngsters to do better. Sometimes it 
brings people closer together, that is what you see in 
response to Wilders as well. But youths can also isolate 
themselves even more. The youngsters I have spoken to, 
tend to find that the ‘role models’ have become too 
Dutchisized. 

‘Wilders has unintentionally 
caused more connectedness’
The controversial anti-islam politician Geert Wilders caused much ado again 
at the end of March. At the night of the municipal elections, he spurred his 
audience to chant for ‘Less Moroccans’. The leader of the PVV (Party for 
Freedom) smilingly responded that he ‘would take care of that.’ EM went and 
debated the issue with Moroccan and Islamic students of the Erasmus 
University.  text Eline Huisman photography Ronald van den Heerik

The students participating in the debate Bouchra Boutchich (l) and Sevda Aksar
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

KINGSDAY
Saturday April 26th, it is the time 
for a true Dutch tradition, namely 
Kingsday. The country turns orange 
and the streets transform into one 
large flee market. The idea is simple: 
a week before Kingsday you collect 
all the stuff in the house that you 
want to get rid of. Think of stupid 
Christmas presents or an electri-
cal sawing machine that you never 
use. On Kingsday, you sell these 
things on a rug in front of your door 
or in the park. Most times, you re-
turn with a large pile of crappy 
shambles which you bought from 
your neighbors. Don’t feel like sell-
ing your household goods? There 
are a number of different parties, 
like on the Nieuwe Binnenweg at 
Rotown and Le Vagebond. 

MORE ORANGE
If you feel like going to a big Kingsday 
festival, then go to S’ oranje Festi-
val on Plein 1940. Starting at twelve 
in the afternoon, Benny Rodrigues,  
Leroy Styles and The Flexican are 
turning the tables here. For a more 
varied party with different styles of 
music, filled to the brim with enter-
tainment and utter-Dutch games, 
you go to Oranjebitter. On the ter-
race of Jazzclub Bird there are free 
concerts to visit, like the Soulbird 
Band. And whoever isn’t tired yet at 
night can go to Electric Deluxe, the 
party of Speedy J in the Graansilo.
> When: Saturday April 26th. Various 

locations in Rotterdam

DALAI LAMA
The Dalai Lama will visit The Neth-
erlands in May. The spiritual leader 
of the Tibetans and Nobel Prize 
Winner will give a lecture at ten 
o’clock about the three main ele-
ments of the path to enlighten-
ment in Ahoy. In the afternoon 
he will give a public lecture ‘Well-
being, wisdom and compassion; 
a plea for a secular approach.’ In 
his most recent book ‘Beyond reli-
gion’, the Dalai Lama explains how 
we can respect other religions and 
how we have to live together in the 
secular world.
> When: Sunday May 11th in Ahoy. 

Entrance €15. info: www.dalailama2014.nl  

BIERGARTEN
The nicest terrace of Rotterdam 
opens again in April: Biergarten. 
Near the Central Station you can 
enjoy a beer and eat nice food 
here. In April, they open on Thurs-
day and Friday with the widely 
known Friday Drink, where you 
can eat an American Burger, while 
enjoying the pleasure of upbeat 
tunes. Starting May, the beer gar-
den is open from Tuesday to Satur-
day. The Biergarten has a new chef 
who fires up the BBQ nicely. And, in 
case it gets cold, there are heaters 
ready to warm everybody.
> Where: Schiestraat 18. info: www.face-

book.com/BiergartenRotterdam

What do you study? 
I am doing a master’s in Commercial & 
Company Law at the ESL.

What would you like to do after your 
master’s? 
I would really like to stay in the 
Netherlands and start my career here. 

What are your favorite cities in the 
Netherlands?  
Amsterdam and Haarlem   

Where do you like to go shopping in 
Rotterdam?   
Blaak is a great area because it has a 
store I really like buying jeans from, 
called Funkie House. There’s also Beurs, 
and every now and then I go to The 
Hague for their small boutiques. 
  
What kind of shoes do you like?  
It depends on the weather but when it is 
warm I really like wearing slip-on 
sneakers and flats.  

What’s your favorite type of weather?  
Summer. 

What’s your favorite brand for 
sunglasses?   
I love Guess. 

Which cities are in your top list to visit 
around Europe?   
Barcelona, Greece and London.  

Did you visit the Keukenhof?   
Yes! I went there last year and I really 
loved it although the guys we were 
with thought it was boring so maybe it 
is a girl’s thing. Still, we walked around 
for hours starting from 12 in the 
afternoon.  

What kind of outdoors sports do you do?   
I jog a lot but I also dance Zumba and 
Salsa. 

What type of performances do you enjoy?
I normally go to The Hague in a venue 

called Dr. Anton Philipszaal where I 
watch Ballet, which is also my favorite 
type of dance. 
  
What’s your favorite touristic attraction 
in Rotterdam? 
The Kermis. 

Do you prefer festivals or clubs?  
Clubs are fine because you know the 
songs back to back but I definitely prefer 
festivals. 

Do you have any favorite musicians?  
If it’s trance I really like Hardwell but for 
Deep House I enjoy Ben Pearce. 

What would you say are your favorite 
areas in Rotterdam for hanging out? 
Oude Haven, Witte de Withstraat.  

What are two of your favorite Dutch foods?  
I find bitterballen with mustard delicious 
& I also really like poffertjes. 
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Jan Geraets, eerstejaars Bestuurskunde   
“De manier waarop Margaret Thatcher vanuit haar 
overtuiging in Groot-Brittannië heeft geregeerd, 
vind ik inspirerend. Hoewel ze veel kritiek heeft 
gekregen en er zelfs burgers in opstand kwamen, 
heeft niemand haar van haar pad kunnen 
brengen. Ze is altijd vast blijven houden aan haar 
eigen overtuiging.” JvdV

JONGENSDROOM
In het allereerste college wat ik ooit volgde aan het Erasmus 
MC, stelde de professor aan ons toehoorders de volgende 
vraag: “Wie wil er huisarts worden?”. Een schamele drie van de 
zeshonderd handen gingen toen de lucht in. Typerend? Ik denk 
van wel. Het merendeel van de geneeskundestudenten ar-
riveert namelijk op de medische faculteit met een zeer milde 
vorm van megalomanie. De jongens willen chirurg worden en 
op heldhaftige wijze levens redden. De meisjes hopen zich 
vaak een weg in de kindergeneeskunde te kunnen banen. Het 
huisartsenvak wordt simpelweg niet spectaculair gevonden. 
Het gevarieerde karakter wat dit vak zeker heeft, valt nog 
niet genoeg op bij de groentjes. En dat terwijl een adequate 
huisarts van groot belang kan zijn. 
De vraag van de professor zette me in ieder geval aan het 
denken over mijn toekomstplannen. Wat voor arts wil ik later 
worden? Huisarts is natuurlijk ook weer niet de enige optie, en 
dus speculeren we ondertussen allemaal over welk specia-
lisme nu écht bij ons past. Cardiologie? Daar moet je deftig 
voor zijn. Geriatrie? Op z’n minst één paar geitenwollen sokken 
vereist. Chirurgie? Beter met patiënten onder narcose, dan 
met wakkere patiënten. En huisartsen? Lekker makkelijk: van 
alles maar een klein beetje hoeven weten. Deze stereotype-
ringen maken het simpel een stempel op een ander of jezelf te 
drukken, maar schuren met de realiteit. Door contact met spe-
cialisten uit verschillende vakgebieden veranderen de menin-
gen met de tijd en krijgen ze gelukkig meer nuance. Velen van 
ons, aspirant clinici, zullen uiteindelijk dus goed geïnformeerd 
het juiste carrièrepad bewandelen en daar met veel hart voor 
de zaak aan de slag gaan. Ook de huisartsgeneeskunde wint 
daarbij terrein: als diezelfde professor aan het einde van zes 
jaar dezelfde vraag nog eens zou stellen, zouden er onge-
twijfeld veel meer handen de lucht in gaan. Zelf zou ik echter 
nog steeds koppig mijn handen op tafel houden. Het mag dan 
misschien wel onder milde megalomanie vallen, maar doe mij 
de chirurgie maar. Een jongensdroom waarmaken.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“

Omdat ik zoveel slaap, 

kom ik vaak te laat. Ik 

werk in een winkel en 

moet mezelf echt 

dwingen om op tijd te 

komen.”

“Dit spiegeltje heb ik 

van een vriendin 

gekregen. Ze had het 

meegenomen uit 

Thailand." 

“Ik ben afhankelijk 

van mijn Andrélon Oil 

and Care voor in mijn 

haar. Ik gebruik een 

potje per week 

anders ziet het er 

pluizig uit.” 

Radia Bousselmame (19)
Student Bedrijfskunde 

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl. “Ik kleed me graag opvallend, omdat ik 
liever wat anders draag dan de mensen om 
mij heen. Sieraden vind ik belangrijk; die 
kunnen je outfit afmaken. Ik werk in een 
sieradenwinkel en daarvóór werkte ik bij 
River Island. Elke keer als er een nieuwe 
collectie is, kreeg ik als personeelslid een 
nieuwe outfit. Ik hou ook van een stoere 
look, met veel leer, maar bloemetjes in de 
zomer kan ik ook waarderen. Voor de 
zomer ben ik nog op zoek naar 
een mooie gekleurde 
jumpsuit.”

Marokko. “Ik heb veel 
familie in Marokko. In de 
zomervakantie komen we 
allemaal bij elkaar in het 
huis van mijn ouders in 
Casablanca. Daar kun 
je lekker zwemmen 
in de zee, maar de 
leukste stad van 
Marokko vind ik 
Marrakesh. Na twee 
weken met mijn familie ga 
ik daar altijd met mijn zussen 
naartoe. We gaan daar dan elke 
dag zwemmen in mooie 
zwembaden met dj’s en harde 
muziek. Daar sta ik extra vroeg 
voor op. Op dit moment geef ik 
bijna geen geld uit aan winkelen 
omdat ik spaar voor de zomerva-
kantie.”

Schone Slaapster. “Slapen is voor 
mij heel belangrijk. Ik moet 
minimaal tien uur per dag slapen. 
Vaak kom ik te laat omdat ik me 
verslapen heb. Ik spreek daarom 
vaak af in de middag. Als ik geen 

verplichtingen heb, slaap ik tot twee uur in 
de middag. Op de middelbare school had ik 
heel lieve mentoren die me in de ochtend 
wakker belden. Ik doe het niet expres. Ik 
neem me in de avond voor om op tijd op 
school te zijn, maar vier van de vijf keer 
lukt het me niet. Als ik tentamen heb, 
maakt mijn moeder me wakker. Gelukkig 
heb ik me nog nooit verslapen voor een 
belangrijke toets.”

Fitness. “Ik heb een abonnement bij 
BasicFit; ik probeer drie tot vier 
keer per week te gaan sporten 
met een vriendin. Ik volg nu de 
Nike Training App voor vrouwen. 
Het is een heel gevarieerd 
programma, van buikspieroefenin-

gen tot hardlopen. Ik heb laatst ook 
een groepsles gevolgd en dat was 
erg zwaar. Het was gericht op je 
armspieren, maar dat vind ik niet 
zo mooi bij vrouwen. Ik vind het 
belangrijk om er goed uit te zien, al 
kun je me, als ik mijn dag niet heb, 
ook in joggingbroek en zonder 
make-up tegenkomen op de 
campus.” CM (fotografie: RvdH)

Kleding Radia: 
Trui: Zara
Blouse: Zara
Ketting: Zara
Schoenen: All Stars

DE INSPIRATOR VAN 

“Dit horloge heb ik 

van mijn zus 

gekregen voor mijn 

verjaardag.” 


