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Mens sana in corpore sano
Laatst las ik dat het vooral hogeropgeleiden zijn die geloven in de werking van superfoods 
(voor wie de laatste maanden even niet heeft opgelet, of nooit boodschappen doet: dit zijn 
vruchten, zaden en andere natuurlijke producten die een bijzondere en heilzame werking 
wordt toegedicht. Denk aan gojibessen (meer vitamines), chiazaad (tegen een droge huid) 
en poeder van de macawortel (energie). 
Sceptici doen er lacherig over: niks is bewezen, de superfoodlovers laten zich een rad voor 
de ogen draaien door kruidenvrouwtjes en gezondheidsfreaks, en daar zou iedereen met 
een meer dan gemiddeld IQ toch niet in moeten trappen. Het Voedingscentrum ging een 
paar weken geleden nog een stapje verder en waarschuwde voor een te eenzijdig 
voedingspatroon als je alleen nog maar nootjes knaagt en besjes eet. Dit weer tot hoon 
van de superfoodgrootgebruikers: waarom zouden we het Voedingscentrum geloven? Is 
deze organisatie niet een verlengstuk van het bedrijfsleven en dus gebaat bij het in stand 
houden van ouderwetse eetpatronen?
Ondertussen buitelen onderzoekers en onderzoeken over elkaar heen, blijkt als je even 
gaat googelen op superfoods en gezonde voeding. Misschien dat daarom juist hogeropge-
leiden vatbaar zijn voor de lokroep van rauwe cacao en hennepzaad: wetenschap heeft de 
waarheid niet in pacht. Of, om in de voedselanalogie te blijven: als je zou weten hoe het 
gemaakt werd, zou je het niet eten.
Voor de drie studenten die in deze EM vertellen over hun eetgewoonten, biedt het bewust 
met voeding (super of niet) omgaan vooral houvast en structuur in hun leven, wat niet 
alleen hun lichaam maar vooral hun studie ten goede komt. 

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

WATERPLANTBOARDEN
Studievereniging EFR zorgde ervoor 
dat op woensdag 12 maart een fly-
board op de vijver naast het 
Paviljoen werd gelanceerd. Een 
mooie stunt om de Business Week 
van EFR, die wordt gehouden van 2 
tot 11 april, te promoten. Waar echter 
geen rekening mee was gehouden, 
was dat de flyboard tijdens het op-
stijgen planten meesleepte uit de 
vijver en daardoor na een kwartiertje 
de stunt moest staken. “Gelukkig 
hebben de aanwezige studenten 
hier niks van gemerkt, we hebben er 
veel aandacht mee getrokken en dat 
was de bedoeling”, aldus Jeffrey 
Meerpoel, Marketing Officer van de 
Business week.  WG  (foto: RvdH)
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In november kwam de WRR op verzoek 
van het kabinet met een adviesrapport 
‘Naar een lerende economie’. Daarin  stel-
de de raad dat de economie en het onder-
wijs grondig moeten worden hervormd om 
het ‘verdienvermogen’ van Nederland  vei-
lig te stellen. Wat vindt u van dit rapport?  
“De aanbevelingen van de WRR sluiten nauw 
aan bij het innovatie-onderzoek dat wij met 
INSCOPE – Research for Innovation al jaren 
doen. Voor mij biedt het rapport dus weinig 
nieuwe dingen. Vanzelfsprekend vind ik dus 
wel dat het kabinet er iets mee moet doen. 
Want innovatie gaat niet alleen over Re-
search & Development (R&D) – dat roep ik al 
jaren. Het gaat ook om hoe je kennis benut, 
toepast en vercommercialiseert. Daar is Ne-
derland niet zo goed in. Ik ben blij dat de 
WRR dat nu ook zegt en dat innovatie over de 
gehele kenniscyclus van kennisontwikkeling, 
-verspreiding en -toepassing gaat. De aanbe-
velingen hadden wat mij betreft nog wel wat 
scherper geformuleerd mogen worden.” 

Kortom, u onderschrijft het rapport groten-
deels. “Ja. Het oude model van eenzijdige 
R&D stimulering moet worden losgelaten, we 
moeten inderdaad naar wat de WRR een le-
rende economie noemt. Daarvoor is het nood-
zakelijk te investeren in kenniswerkers en 
nieuwe manieren van managen en organise-
ren om die kenniswerkers beter te laten ren-
deren. Dat moet deels door bedrijven zelf 
worden gedaan, deels gestimuleerd door de 
overheid, maar er is ook een grote rol wegge-
legd voor de kennisinstellingen. We moeten  
naar een netwerkuniversiteit die de kennis-
cyclus in een lerende economie faciliteert.”

Eind februari kwamen echter de ministers 
Kamp van EZ en Bussemaker van Onder-
wijs met hun reactie, die er globaal op 
neerkwam dat ze vonden dat ze al op de 
goede weg zaten. “Die reactie vind ik zelfge-
noegzaam. Dat heb ik onlangs ook in  het Fi-
nancieele Dagblad gezegd. Bijvoorbeeld de 

reactie van Bussemaker op de WRR-aanbe-
veling dat alle leraren een universitair mas-
terdiploma zouden moeten hebben – ‘We heb-
ben al heel goede leraren met een hbo-diplo-
ma’ –  dat zegt al genoeg.” Merkwaardig ge-
noeg stijgt het opleidingsniveau van de ou-
ders op het schoolplein, terwijl het opleidings-
niveau van de leerkrachten juist afneemt.” 

Het is toch niet alleen kommer en kwel 
mag ik hopen? Wat is er wel goed geregeld 
om een voedingsbodem voor innovatie te 
creëren? “Uit de Mondiale Concurentie-Index 
van het World Economic Forum blijkt elk jaar 
weer dat Nederland het heel goed doet op de 
basiscondities, zoals infrastructuur,  gezond-
heidszorg en de kwaliteit van de overheid. De 
efficiency van onze markten is ook nog goed, 
maar waar we slechter op scoren is innovatie. 
Alleen vanuit liberaal oogpunt de basiscondi-
ties goed regelen is geen voldoende garantie 
voor innovatie. Daar moet je als overheid ge-
richter beleid op maken. Het gaat dan om het 
verbeteren van de beschikbaarheid van ken-
niswerkers, het stimuleren van de samenwer-
king tussen bedrijven en kennisinstellingen, 
het verhogen van het innovatievermogen van 
bedrijven en innovatieve aanbestedingen van 
de overheid. Landen als Finland, Zweden, 
Zwitserland en Singapore doen dat. Die staan 
dan ook hoger in de lijst van landen met het 
grootste concurrentievermogen. De overheid 
moet dus meer nadenken over het verbeteren 
van het gehele innovatiesysteem, dat doet ze 
nu te weinig.” 

Kamp stelt ook dat we met het topsectoren-
beleid al op de goede weg zijn. Vindt u dat 
ook? “Dat beleid werd een paar jaar geleden 
met veel bombarie gelanceerd, maar was ei-
genlijk niet meer dan een bezuinigingsmaat-
regel. Desalniettemin zorgde het aanvanke-
lijk voor veel elan omdat het bedrijfsleven, de 
universiteiten en de overheid gezamenlijk in-
novatieagenda’s mochten ontwikkelen. Maar 
nu zie je dat de bedrijven vooral naar elkaar 
zitten te kijken van ‘hoeveel ga jij erin steken’, 
en ook de overheid komt niet echt over de 
brug. Ten tweede speelt het Midden- en Klein-
bedrijf een tamelijk ondergeschikte rol bin-
nen dit beleid; het is veel meer gefocust op de 
grote bedrijven. En drie: de gehele financiële 
sector ontbreekt in het plaatje. Maar mijn 
grootste kritiek is dat het eenzijdig technisch 
is georiënteerd:  het topsectorenbeleid is 
vooral gebaseerd op investeren in technolo-
gie en R&D, terwijl het juist zo belangrijk is 
ook te investeren in human capital. Uit ons 
recente onderzoek onder de negen topsecto-
ren blijkt dat succesvolle innovaties deels 
door R&D-investeringen worden bepaald, 
maar voor een groter deel door sociale inno-
vatie: ondernemend managen, flexibel orga-
niseren en investeren in medewerkers.”

Nederland moet (nog)  
meer innoveren

Er moet dringend meer aandacht komen voor de vraag waar de Nederlandse 
economie in de toekomst  haar geld gaat verdienen, stelt de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een vorig jaar november 
uitgebracht advies aan het kabinet. De reactie van ministers Kamp en 
Bussemaker, eind februari was nogal laconiek. Wij vroegen hoogleraar 
Strategic Management & Business Policy Henk Volberda of dit terecht is.  
tekst Gert van der Ende  illustratie Unit20 

Prof. Henk Volberda is hoog-
leraar Strategic Manage-
ment & Business Policy aan 
de RSM, Erasmus University. 
Daarnaast is hij onder meer 
directeur  Knowledge Trans-
fer en wetenschappelijk 
directeur van INSCOPE, een 
onderzoeksconsortium van 
de EUR, Utrecht, Maastricht, 
Twente en TNO. Hij schrijft 
boeken en publiceert fre-
quent in (top)tijdschriften 
over onderwerpen als stra-
tegische vernieuwing en 
sociale innovatie. Onlangs 
schreef hij de boeken  Re-
inventing Business: Hoe be-
drijven hun business-model 
innoveren en Innovation 3.0.
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Wat moet er volgens u dan nog meer veran-
deren?  “Bij innovatie draait het vooral om in-
vesteren in human capital –  dat roep ik elke 
dag. Het topsectorenbeleid van de regering 
kun je eigenlijk zien als ‘innovatie 1.0’.  Als be-
drijven nu maar meer investeren in R&D dan 
komt het wel goed. Maar het rendement van 
R&D-investeringen in bedrijven is vaak zeer 
laag. Wat dan nodig is, is ‘innovatie 2.0’: inves-
teer niet alleen in R&D, maar ook in menselijk 
kapitaal. De grootste boost in het innovatie-
vermogen wordt echter gerealiseerd door ‘in-
novatie 3.0’; die laatste heeft te maken met on-
dernemend management, platte en horizonta-
le organisatievormen en co-creatie met ande-
re partijen. Er bestaat eigenlijk een soort 
schijf van vijf voor echte innovatie: daarin zit-
ten R&D, co-creatie met klanten, leveranciers 
en kennisinstellingen, menselijk kapitaal, 
nieuwe organisatievormen, en vernieuwend 
leiderschap.
Wat betreft investeren in mensen kan het veel 
beter in Nederland. Op het gebied van een le-
ven lang leren – de education permanente –
scoort Nederland slecht. Bedrijven investeren 
te weinig in leren naast het werk. Daar zou je 
als overheid toch ook aantrekkelijk fiscaal be-
leid op los kunnen laten. Het gevolg is dat be-
drijven Nederland verlaten vanwege de hoge 
arbeidskosten en de achterblijvende producti-
viteit; niet alleen de productie wordt meer ver-
plaatst naar lagelonenlanden, maar steeds 
meer kennisintensieve activiteiten worden 
verplaatst  naar elders.” 

Wat doen landen die hoog scoren op de lijst 
van meest concurrerende landen, zoals 
Finland, Zweden en Zwitserland, anders? 
“Neem Finland. Daar heeft men eind vorige 
eeuw besloten niet meer alleen afhankelijk te 
willen zijn van hout en pulp. Er werd vervol-
gens heel veel geïnvesteerd in kennis, bij-
voorbeeld door alleen nog maar universitair 
opgeleide docenten op middelbare scholen te 
plaatsen. Daarnaast wordt er veel geïnves-
teerd in kennisinstellingen en bedrijven en de 
samenwerking daartussen.”

Wij zijn weliswaar drie plaatsen gezakt op 
de Mondiale Concurrentie-index van het 
World Economic Forum, maar staan nog 
altijd op de achtste plaats. Dat is toch pri-
ma? “Het is in ieder geval een signaal van 
‘Hé, let op. Bovendien zegt de positie op die 
lijst van meest concurrerende landen ook veel 
over onze toekomstige welvaart. Nederland is 
geen leader meer, maar een follower, al staan 
in een Europese lijst van innovatieve regio’s 
nog wel twee Nederlandse: Eindhoven en 
Utrecht. Daar kan een voorbeeld aan worden 
genomen: in Eindhoven bijvoorbeeld werken 
provincie, gemeenten, kennisinstellingen en 
bedrijven zeer nauw samen. Ze hebben er een 
actieve regionale innovatieagenda en er is 

goed overleg. Vreemd genoeg geldt dat niet 
voor de regio Rotterdam.”

Waarom niet? “Er is in de Rijnmondregio 
nog steeds veel fragmentatie en versplinte-
ring tussen stad, haven, provincie, regio-or-
ganen, kennisinstellingen en bedrijven. Inno-
vatie is geen gemeenschappelijke toppriori-
teit. En op onze universiteit hanteren veel be-
stuurders en wetenschappers nog het oude 
model; dat van publiceren in toptijdschriften. 
Dat is natuurlijk nodig, maar niet voldoende 
embedded. Toppublicaties en bevredigend 
onderwijs: daar worden we hier op afgere-
kend. Een lerende economie vraagt van we-
tenschappers echter, naast ‘scientific excel-
lence’, ook “maatschappelijke impact”. Maar 
als ik bijvoorbeeld een onderzoek doe naar 
nieuwe businessmodellen in financieel advies 
in samenwerking met Achmea, dan straf ik 
mezelf, want het telt nergens voor mee;  Daar-
om werk ik ook veel meer uren dan ik eigen-
lijk zou moeten doen, ha ha. Zo krijgt in Fin-
land een wetenschapper die veel tijd en ener-
gie steekt in de samenwerking met het be-
drijfsleven een vergoeding. Er zijn hier nau-
welijks incentives. De slag die gemaakt moet 
worden naar de netwerkuniversiteit, naar va-
lorisatie, verloopt te langzaam.” 

Een netwerkuniversiteit is dus essentieel 
voor innovatie. Komt zo niet het onafhan-
kelijk onderzoek in gevaar, als er te nauw 
wordt samengewerkt met bedrijven ? 
“Je moet natuurlijk bedrijven niet naar de 
mond praten. De autonomie en toegevoegde 
waarde van universiteiten wordt juist sterker 
op die manier. Want enerzijds is er objectief 
onafhankelijk onderzoek dat gepubliceerd 
wordt in toptijdschriften, anderzijds wordt 
die gevalideerde kennis ook daadwerkelijk 
toegepast.” 

Gezien de reactie van het kabinet op het 
WRR-rapport, bent u desalniettemin nog 
optimistisch gestemd over de economische 
toekomst van Nederland? “Vorige week heb 
ik op uitnodiging van het ministerie van Eco-
nomische Zaken een pleidooi gehouden voor 
gericht beleid om sociale innovatie in de top-
sectoren te versterken. Maar ik maak me wel 
zorgen. We zijn in Nederland in de loop der 
jaren steeds meer gefocust geraakt op het An-
gelsaksische kwartaalkapitalisme. De korte 
termijn is steeds meer op de voorgrond gaan 
staan, wat ten koste is gegaan van de lange-
termijninvesteringen in innovatie. Onze uit-
gangspositie is nog steeds goed, maar de we-
reld staat niet stil.”   



beroepszaken werden in 2013 ingediend bij het College 

van Beroep voor de Examens, dat is ruim 10 procent 

meer dan een jaar daarvoor. Niet eerder werden in een 

jaar zoveel beroepszaken ingediend bij het College. Het 

aantal zaken laat al een aantal jaren een stijgende lijn 

zien. WG
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HUISVESTING

Vestia nam in 2011 Stadswonen over, en 
heeft momenteel zo’n 6000 woningen voor 
studenten en starters in haar bestand. In 
2015 wil Vestia een gemiddelde huurprijs 
hanteren van 94 procent van het maximaal 
redelijke tarief (dat tarief wordt vastgesteld 
op basis van een puntensysteem). Vanaf 
april moeten de huren al omhoog naar een 
gemiddelde van 92 procent van dat tarief. 
Toen Vestia studentenhuisvester Stadswo-
nen overnam is echter afgesproken dat de 
huren op 85 procent zouden blijven.
“Feitelijk wordt er nu van die afspraak af-
gestapt”, zegt Peter Manders, vestigings-
manager op de Goudsesingel, waar Ves-
tia Rotterdam Stadswonen zit. “Maar er 
is toen ook gezegd dat de huurprijzen na 
twee jaar geëvalueerd zouden worden.” 
Volgens Manders is de verhoging nodig 
vanwege de financiële situatie van Vestia. 
“We zijn een saneringscorporatie en moe-
ten onze kosten verlagen en opbrengsten 
verhogen. Daarnaast heeft het kabinet een 
verhuurdersheffing ingevoerd, die we ook 
moeten betalen.”
De huurverhoging geldt alleen voor nieuwe 
huurders. Omdat het gaat om een gemid-
delde huurprijs van 94 procent van het 
maximaal redelijke tarief en huidige huur-
ders 85 procent daarvan blijven betalen, 
zullen nieuwe huurders in werkelijkheid 

waarschijnlijk eerder het volle bedrag 
moeten betalen. Dat is echter niet automa-
tisch zo, zegt Manders. “We gaan de nieu-
we huurprijs per woning vaststellen.”
De Stichting Huurdersbelang Stadswo-
nen (SHS), die de belangen van huurders 
in de voormalige panden van Stadswonen 
vertegenwoordigt, maakt zich zorgen over 
de huurverhoging en heeft inmiddels een 
negatief advies uitgebracht. SHS vreest dat 
nieuwe huurders de volle mep zullen moe-
ten betalen. “Door de verhoging verdwijnt 
het onderscheid tussen sociale en particu-
liere huurwoningen”, zegt SHS-voorzitter 
Daniël de Leeuw. “Daarnaast zal het de 
doorstroom verminderen. Iemand die na 
een paar jaar een wat grotere woning wil 
blijft gewoon zitten als hij daar veel meer 
voor moet gaan betalen.”
De Leeuw overweegt met SHS juridische 
stappen te ondernemen. “Volgens ons 
schendt Vestia de eerder gemaakte afspra-
ken over het streefhuurbeleid. We zijn aan 
het uitzoeken in hoeverre die afspraken 
hard zijn en willen aan de rechter voor-
leggen of deze huurverhoging überhaupt 
kan.”
Manders wil op dit moment nog niet reage-
ren op het advies van SHS, maar eerst met 
ze om tafel. TF

Vestia gaat huur voor nieuwe 
huurders fors verhogen
Vestia wil de huurprijzen – ook die van studentenwoningen – sterk verhogen, in 
tegenstelling tot eerdere afspraken over het streefhuurbeleid. De huurverhoging 
moet per 7 april ingaan en geldt voor nieuwe huurders.

ONDERWIJS

Educatieve minor 
flink op de schop
De educatieve minor op de EUR, waarmee 
studenten een tweedegraads lesbe-
voegdheid kunnen halen, gaat vanaf vol-
gend collegejaar sterk veranderen. Een 
tekort aan stagescholen is de voornaam-
ste reden.

Momenteel biedt de Erasmus Universiteit 
een educatieve minor aan voor vier vakken 
in het voortgezet onderwijs: economie, ge-
schiedenis, maatschappijleer en filosofie. 
De laatste twee worden vanaf 1 september 
niet langer aangeboden. De andere twee 
worden uitbesteed aan de Universiteit Lei-
den. Geschiedenisstudenten zullen voort-
aan moeten aansluiten bij de minor in Lei-
den, en bij voldoende animo voor de educa-
tieve minor economie komen Leidse docen-
ten college geven in Rotterdam.
Sinds de educatieve minor vier jaar geleden 
startte heeft de universiteit veel moeite om 
stageplekken te vinden voor studenten uit 
de minor. Volgens beleidsmedewerker 
Hélène Bartelds komt dit grotendeels door-
dat de Universiteit Leiden al eerder educa-
tieve minoren aanbood en ook onder Rotter-
damse middelbare scholen een netwerk 
heeft kunnen opbouwen. “De Universiteit 
Leiden heeft al langer een lerarenopleiding 
en is eerder begonnen met de educatieve 
minor, waardoor ze eerder afspraken heb-
ben gemaakt over het afnemen van stage-
plaatsen door scholen, ook in onze regio.”
De inschrijving voor de minor gaat vanaf 
volgend jaar nog wel via de minorensite van 
de EUR, maar studenten zullen zich voor 
toegang tot blackboard ook bij de Universi-
teit Leiden moeten registreren. TF



MEER VERWIJTBARE FOUTEN 
ONTDEKT IN ARTIKELEN 
SMEESTERS
De EUR heeft vervolgonderzoek naar 
de fraude van Dirk Smeesters gedaan 
en vond in vier artikelen verwijtbare 
onnauwkeurigheden bij het verrich-
ten van het onderzoek. De artikelen 
worden voorgedragen voor terugtrek-
king.  Smeesters was tot juni 2012 
hoogleraar Consument en Samenle-
ving aan de Rotterdam School of Ma-
nagement (RSM). De Commissie We-
tenschappelijke Integriteit (CWI) die 
in november 2012 werd ingesteld, be-
keek in totaal 22 publicaties. In juni 
2012 was al bekend dat er drie artike-
len niet vertrouwd werden. Twee 
daarvan zijn teruggetrokken door de 
betrokken tijdschriften, één is niet 
gepubliceerd. Voor beide onderzoe-
ken waren de ruwe data die de basis 
van deze artikelen vormden niet meer 
beschikbaar. Smeesters verklaarde 
dat hij die kwijt was geraakt. Na de 
fraude van Smeesters en ook cardio-
loog Don Poldermans (Erasmus MC) 
is op de EUR de Taskforce Weten-
schappelijke Integriteit ingesteld. Be-
sloten is onder andere dat alle weten-
schappers dit jaar een integriteitsver-
klaring moeten tekenen waarin ze 
beloven niet te frauderen. TL

Lees meer over wetenschappelijke 
integriteit op pagina 20-21 van deze EM.

PASCAL VISÉE NIEUW LID
RAAD VAN TOEZICHT
De minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft Pascal Visée 
per 1 maart benoemd tot lid van de 
Raad van Toezicht (RvT) van de Eras-
mus Universiteit. Visée neemt de plek 
in van Hans Smits, die per 1 januari 
voorzitter van de RvT is geworden. 
Visée (1961) studeerde Bedrijfsecono-
mie en Nederlands recht aan de EUR 
en bekleedde sinds 1987 diverse func-
ties bij Unilever. Momenteel is hij lid 
van de raad van commissarisen bij  
cateraar Albron en penningmeester 
van het Prins Claus Fonds. Daarnaast 
zit hij in de Economic Development 
Board Rotterdam, een orgaan dat het 
college van Burgemeester en Wethou-
ders adviseert over de economische 
ontwikkeling van de stad. TF

KORTAF
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Wat: fractievoorzittersdebat van 
EenVandaag en de EFR
Waar: Aula
Wanneer: 17 maart, van 17.30 tot 19.30 uur

Het is inmiddels een bijna jaarlijks terug-
kerend festijn. Ook voorafgaand aan de ge-
meenteraadsverkiezingen organiseerde de 
Economische Faculteitsvereniging Rotter-
dam (EFR) in samenwerking met actualitei-
tenprogramma EenVandaag een verkiezings-
debat. Zes fractievoorzitters zouden het twee 
dagen voor de verkiezingen tegen elkaar 
opnemen om de laatste zwevende kiezers 
te overtuigen. Emile Roemer (SP) en Halbe 
Zijstra (VVD) zouden discussiëren over de 
decentralisatie van de zorg, Sybrand van 
Haersma Buma (CDA) en Arie Slob (CU) over 
bezuinigingen in tijden van crisis, en Diede-
rik Samsom (PvdA) mocht de degens kruisen 
met Alexander Pechtold (D66) over sociale 
huurwoningen. Meest interessante aan de 
avond: een paar dagen voor het debat zegde 
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra af.
De VVD zag de opzet van het debat niet zit-
ten, zo luidde de verklaring van de partij. “De 
door de organisatie gekozen opzet en insteek 
gaf niet alle partijen evenveel gelegenheid 
duidelijk te maken waar zij voor staan in het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen en 
bood onvoldoende toegevoegde waarde in re-
latie tot andere landelijke debatten in deze 
lokale verkiezingscampagne.” Volgens Een-
Vandaag wilde Zijlstra het niet tegen Roemer 

opnemen in de discussie over decentralisatie 
van de zorg. De ondankbare taak om het ka-
binetsbeleid te verdedigen was vervolgens 
aan Diederik Samsom, die de kans aangreep 
om Roemer te betichten van bangmakerij en 
de SP neer te zetten als weinig constructief.  
De afwezigheid van de VVD werd nog eens 
extra benadrukt in het welkomstwoord van 
Jolien Paalman, president van de EFR. Zij 
blikte terug op het eerste debat van de EFR 
en EenVandaag – destijds nog TweeVan-
daag – toen de EFR Pim Fortuyn had gestrikt 
en de andere grote partijen aanhaakten om 
gezichtsverlies te voorkomen. “Nu zien we 
het tegenovergestelde met de afzegging van 
de VVD”, zei Paalman. “We zullen zien hoe 
dat woensdag voor ze uitpakt.” Het spreek-
gestoelte waarachter Zijlstra had moeten 
plaatsnemen stond gewoon op het podium 
en bij binnenkomst van de fractievoorzitters 
was de lege plek mikpunt van spot. Nee, pun-
ten scoorde de liberale voorman niet met zijn 
afwezigheid.
Gelukkig was daar Lars Benthin, bestuurs-
kundestudent en voorzitter van de JOVD-
Rijnmond. Na de uitzending konden studen-
ten vragen stellen vanuit de zaal en Benthin 
kreeg als laatste het woord.  “Ik probeer hier 
vanavond het liberale zwaargewicht te zijn.” 
Tegen Roemer en Samsom: “Waar moeten 
alle inkomsten voor jullie plannen vandaan 
komen? De overheid heeft geen geldboom in 
de tuin staan.”                 
             Tim Ficheroux

De VVD deed niet mee
ACHTERAF

Holi Hai – It is Holi!
Helaas was gekleurd poeder gooien niet toegestaan, maar om vast in de stemming te 
komen voor het Holi-feest een week later, hield het Hindoe Studenten Forum Nederland 
(HSFN) donderdag 13 februari een bijeenkomst waarin hindoe-studenten elkaar konden le-
ren kennen via diverse spellen. En er was een lezing van Pandit (priester) Dravin Raghubar 
die het belang van spirituele ontwikkeling naast de studie benadrukte, want Holi is niet 
alleen een feest, maar gaat meer over het doormaken van een geestelijke ontwikkeling 
als mens. NAH (foto: RvdH)
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ANALYSE

‘Liever betalen 
dan overslaan’
Wie zich te laat inschrijft voor een 
tentamen, kan tegen betaling als-
nog meedoen. Maar met die 
vluchtroute kan het weleens ge-
daan zijn. Zijn studenten beter af 
zonder de ‘tentamenboete’? 

Het is aan veel universiteiten een 
gebruikelijke ‘service’, maar volgens 
minister Bussemaker (Onderwijs) is 
er geen wettelijke basis voor het vra-
gen van een vergoeding bij te late in-
schrijving voor tentamens. Dat liet 
zij onlangs per brief aan de Tweede 
Kamer weten. Universiteiten mogen 
hun studenten naast het collegegeld 
in principe niet op extra kosten ja-
gen om een studie te kunnen volgen, 
aldus de minister. Dat klinkt nobel 
richting de armlastige student, maar 
betekent in de praktijk vooral dat 
deadline ook echt deadline is. Zijn 
studenten daarmee beter af?
Een rondgang op de EUR levert 
vooral geschrokken gezichten op. 
“Afschaffen? Dat gaat veel te ver!” 
is de veelgehoorde reactie. Hoewel 
de meeste studenten zeggen nooit 
gebruik te maken van de mogelijk-
heid, vinden ze dat enige coulance 
gewenst is. Ziek zijn, een begrafenis 
hebben, of veel stress voor het tenta-
men zelf – het op tijd inschrijven kan 
er zomaar bij inschieten. 
De 13,50 euro die studenten bij het 
Erasmus Studenten Service Cen-
trum betalen, vinden de meesten 
heel redelijk. De 50 euro bij RSM, 
ESE en iBMG doet meer pijn. Enkele 
studenten zeggen weleens een ten-
tamen te laten schieten vanwege de 
kosten.  
Een oplossing ligt mogelijk in een 
beter preventiesysteem, aldus de 
studenten zelf. Waarschuwen voor 
inschrijving vlak voor het tentamen, 
in plaats van een maand vooraf dus. 
En of de minister zich wil inzetten 
voor betere huisvesting, verzoekt 
een Letse studente. “Dan hebben 
studenten minder aan hun hoofd en 
zullen ze de inschrijving niet verge-
ten.”  EH

INSTROOMCIJFERS

EUR in trek bij masterstudenten
De Erasmus Universiteit is een echte masteruniversiteit. De EUR kent 43 procent 
meer eerstejaars masterstudenten dan afgestudeerde bachelorstudenten. Dat blijkt 
uit cijfers van DUO.

Hoeveel masterstudenten starten er bij de universiteiten, vergeleken  
met het aantal uitgereikte bachelordiploma’s?

Grafiek: © HOP. Cijfers: DUO.

Meer dan 33 duizend bachelordiploma’s reik-
ten de Nederlandse universiteiten vorig studie-
jaar uit. De meeste afgestudeerden kozen voor 
een masteropleiding en enkele duizenden 
hbo’ers en buitenlandse studenten voegden 
zich bij hen: in 2013 begonnen meer dan veer-
tigduizend studenten aan een masteropleiding.
Gemiddeld is het aantal nieuwe masterstuden-
ten dus 23 procent hoger dan het aantal uitge-
reikte bachelordiploma’s. Daarmee valt een 
grove vergelijking te maken: welke universitei-
ten blijven daar onder en welke steken erbo-
venuit?
Een spannende vraag, want steeds vaker kie-
zen studenten voor een masteropleiding aan 
een andere universiteit. Het gaat intussen om 
twaalf procent van alle studenten, meldde uni-
versiteitenvereniging VSNU begin dit jaar.
De Erasmus Universiteit blijkt erg in trek te 
zijn bij masterstudenten. Er zijn in Rotterdam 
43 procent meer eerstejaars masterstudenten 
dan afgestudeerde bachelorstudenten. Alleen 
Wageningen en Eindhoven doen het beter, met 

respectievelijk twee keer en anderhalf keer zo-
veel eerstejaars masterstudenten als afgestu-
deerde bachelors.
Als het aan de EUR ligt zullen er de komende 
jaren nog meer masterstudenten naar Rotter-
dam trekken. In het strategisch plan staat: “De 
EUR wordt meer dan nu een masteruniversi-
teit en streeft naar een jaarlijkse masterin-
stroom van 60 procent van de totale instroom.”
Het is voor het eerst dat er een landelijke ver-
gelijking wordt gemaakt van de instroom van 
masterstudenten. De universiteiten maakten 
natuurlijk wel hun eigen analyses, maar jaren-
lang wilden ze geen instroomcijfers van mas-
teropleidingen geven. Die zouden tot verkeerde 
vergelijkingen leiden, stelden ze. Want aan 
sommige universiteiten mochten bachelorstu-
denten alvast wat mastervakken volgen nog 
voordat ze hun diploma op zak hadden (‘zachte 
knip’), terwijl andere universiteiten dat niet 
toestonden. Toch moesten de instroomcijfers 
openbaar zijn, omdat de financiering van uni-
versiteiten er mede van afhankelijk is. HOP/TF



  ‘Ik heb echt 
   alleen maar blije 
gezichten gezien’

DE QUOTE

>  IBCoM-student Ilyas Boujdi is in zijn nopjes met de vijf 
zetels die de SP behaalde in de gemeenteraad. Zelf haalde 
hij het net niet; hij stond zevende op de lijst.
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geneeskundestudent Welmer de Groot (24), 
die parttime bij de militaire luchtvaartauto-
riteit in Den Haag werkt. Eind vorig jaar werd 
hij als reservist 2,5 maand uitgezonden naar 
Afghanistan. 

Wat deed je precies in Afghanistan?
“Ik werkte bij de Force Protection, een team dat 
Nederlandse objecten bewaakt, zoals onze vier 
F-16’s. Mijn plaats was op een vliegbasis in Ma-
zar-e-Sharif, een soort groot vliegveld. Ik werkte 
als beveiliger, deed controlerondes en hield in de 
gaten wie er op het terrein was.” 

Je zou vier maanden uitgezonden worden, maar 
bent na 2,5 maand teruggekomen. Zat jouw taak 
er eerder op?
“Niet alles liep zoals gehoopt. Zo wilde mijn ka-
mergenoot geen slaapruimte delen met een ho-
mo – ik val op jongens. Defensie is een strikte 
organisatie, je verandert niet zomaar even de 
kamerindeling. Bovendien ben je als reservist 
toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Als 
student leer je kritisch te denken. Een infanterist 
is opgeleid om uitvoerend werk te doen, niet om 
vragen te stellen. Zegt de commandant ‘Sprin-
gen!’, dan is het niet de bedoeling dat je eerst wilt 
weten hoe hoog we zitten. Dat verschil in denken 
bleek soms lastig. Op uitzending moet je elkaar 
honderd procent vertrouwen. Zit er iets niet lek-
ker, dan gaat dat niet. Een aantal andere reser-
visten is ook iets eerder teruggegaan.”

Dat was eens maar nooit weer?
“Op uitzending slaap, eet, werk en sport je sa-
men. Het is een snelkookpan, irritaties ontwik-
kelen zich sneller. Dat de groepsdynamiek voor 
mij niet altijd gunstig uitpakte was lastig, maar 
ook heel leerzaam. Ik vind Defensie een mooi be-
drijf. Wat mij betreft was het zeker niet de laatste 
keer.”

Je hebt geen last meer van kritische vragen over 
de missie in Afghanistan?
“Ik vraag me altijd af wat mijn rol in het grotere 
plaatje is. Maar de uitzending heeft me alleen 
maar enthousiaster gemaakt over het werk van 
Defensie. Onze rol in Afghanistan was goed voor 
de internationale betrekkingen en onze eigen 
veiligheid. Wat dat betreft hebben ze me goed 
gehersenspoeld.”  EH

Een nieuwe UB ‘om te studeren 
en te ontspannen’
De universiteitsbibliotheek wordt gestript en vernieuwd om aan de veran-
derde functie van een UB te voldoen. Een bieb is allang geen plek meer om 
boeken te stallen en te lenen. Studenten willen een plek om te studeren en 
te ontspannen, volgens Marcel Quanz, projectleider Renovatie B-gebouw van 
het Erasmus Facilitair Bedrijf. Voor de operatie wordt het complete (monu-
mentale) gebouw gestript. Er komt een grote lichtkoepel en de terreinverdie-
ping wordt bij de bibliotheek getrokken. De nieuwe UB krijgt een heuse eigen 
ingang aan de Institutenlaan en er komen 900 studieplekken.
In september 2015 moet de renovatie van start gaan. Deze zomer moet een 
ontwerp worden goedgekeurd, in de herfst wordt de aannemer geselecteerd. 
Als alles goed gaat, kunnen studenten in januari 2017 gaan studeren en ont-
spannen in het nieuwe gebouw. Het souterrain met de boekenopslag moet 
tijdens de verbouwing beschikbaar blijven. Voor de rest verhuist de UB tijdelijk 
naar het multifunctioneel onderwijsgebouw (MFO) dat voor de zomer van 2015 
moet zijn verrezen tussen de gebouwen L en M. EH
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OPINIE

Lekker excellent doen
“De excellente student, daar gaat het om.” Dat is wat we meekrijgen van het offensief dat de 
minister en de universiteiten de afgelopen jaren aan het uitvoeren zijn. Grijze schaduwen en 
mysterieuze figuren reizen van de ene bestuurskamer naar de andere om in gesprek te gaan 
met universiteiten over het stimuleren van ‘excellentie’. We dagen het slimme studentje niet 
genoeg uit, is hun argument! 

Hoe kun je het daar nou niet mee eens zijn? Iedereen vindt ‘excellent zijn’ leuk. Is dat niet een van 
de redenen waarom er duizenden honours classes geboren worden de laatste tijd? En dat je opeens 
overal de befaamde University Colleges ziet opkomen? En dat je op deze universiteit in het eerste 
jaar al je studiepunten moet halen?
Maar vraag je aan al die figuren wat ‘excellentie in het onderwijs’ nu precies is, dan krijg je een be-
toog waaruit blijkt, dat niemand echt weet wie of wat ‘Mijnheer Excellentie’ is. 
Tonnen geld geven wij als universiteit uit aan honourstrajecten. Naast de sprekers, de lessen en het 
studiemateriaal, wat bij vele faculteiten door de universiteit betaald wordt, worden ook ‘pizza-
avonden’ en ‘schoolreisjes’ door de faculteit gefinancierd voor de crème de la crème van de studen-
ten. 
Maar wat zijn de resultaten? Doen we voldoende onderzoek en houden wij de prominenten van ho-
nours classes wel voldoende in de gaten? Creëren we niet een elitaire groep die, eenmaal binnenge-
komen in een honours class, kan doen wat hij wil? Mogen wij geen scherpere eisen stellen aan de 
honours? 
Als ik de geruchten moet geloven dat in sommige honourstrajecten studenten deelnemen die niet 
eens hun eerste jaar halen, maar wel in het honoursprogramma mogen blijven en uiteindelijk een 
brief van de rector krijgen waarin staat dat ze ‘tot de top’ van hun studie behoren, maak ik mij toch 
wat zorgen. 
Of wat vinden wij van de University Colleges? Staat kennelijk ontzettend goed op je cv: ‘Wat voor 
opleiding doe je?’, ‘University College’, ‘Oh mooi’. 
De critici onder ons weten natuurlijk dat dat helemaal geen studie is, maar dat je eigenlijk Liberal 
Arts and Sciences moet zeggen. Je wordt een soort allround intellectueel. Maar tja, wat kun je er-
mee? Dat weet niemand. Je kunt in principe alle kanten op, omdat je bachelor best algemeen opge-
bouwd is. Een prachtige studie als je het mij vraagt, maar vanwege de ‘fancy name’ worden nu, ook 
de vrienden van university colleges, als excellent bestempeld. 

En dan is er nog – last but no least – Nominaal = Normaal dat als doel heeft om de EUR excellent te 
laten lijken, doordat alleen de studenten die het eerste jaar alle 60 punten halen, door mogen gaan. 
N=N moet ‘de tool’ zijn om excellentie te bevorderen. Het College van Bestuur is er erg trots op, ter-
wijl we nauwelijks weten of de universiteit ook excellentere studenten aflevert hierdoor. 
Ik betwijfel dat, omdat langzaam het nieuws naar buiten komt, dat faculteiten heel creatief zijn als 
het om N=N gaat: allerlei ‘bonustoetsen’ en ‘bonusopdrachten’ zijn bedacht om de studenten toch 
aan de 60 punten te helpen. In sommige faculteiten kregen zelf ALLE STUDENTEN 0,5 cijferpunt 
extra. De faculteit gaf vervolgens wel toe dat er iets hier niet klopte: ‘In het bijzonder is het zo dat 
de studenten die na ophoging tussen een 5,5 en 6,5 gescoord hebben, onvoldoende beheersing van 
het vak hebben’, maar dat ze dit gedaan hebben om de studenten ‘een extra kans te geven, zeker 
met N=N in gedachten’. 
Is het dan niet zo dat N=N alleen op papier klopt en in de praktijk nutteloos is? Gelukkig is er, na 
drie jaar ‘smeken’ door de Universiteitsraad, door het CvB eindelijk een onderzoeksagenda voor 
N=N opgesteld. Of we ook concrete cijfers krijgen over de ‘bonusregelingen’, is voor mij nog een 
mysterie.

Afijn, vrienden, één ding is zeker: universiteiten moeten het toezicht op de excellentietrajecten – 
hoe studenten het tijdens de programma’s en hun reguliere curriculum doen – en toegangseisen tot 
en verloop van de programma’s verscherpen. Als we zoveel geld en middelen spenderen aan de ex-
cellentieprogramma’s, moeten we ook meer van ze verwachten. Enkel zeggen dat ‘landelijke instan-
ties’ de trajecten in de gaten houden, vind ik zwak. Instellingen steken er geld in, dus moeten ze 
ook voor hun geld en daarmee de kwaliteit van het onderwijs waken. Hopelijk worden al die excel-
lentieprogramma’s daadwerkelijk een succes, maar tot die tijd: doen we gewoon lekker excellent. 

Matin Daftari, is student Geneeskunde, lid van de Universiteitsraad en de Jonge Socialisten Rijnmond. 
Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel 
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> Erasmus Sport sluit kongsi 
met bio-slager Theo
Hij moet wel de vriendelijkste slager van 
Rotterdam zijn, Theo Pronk, zoals hij je 
begroet en gedag zegt na je bezoek aan 
zijn mooie zaak aan de Mariniersweg. En 
alleen daarom al, is het niet gek dat hij 
tot ‘preferred supplier’ van Erasmus Sport 
is gebombardeerd. Dat het eigenlijk is 
omdat Theo een biologische scharrelsla-
ger is, is mooi meegenomen. Het persbe-
richt waarin Erasmus Sport de kongsi 
met de Groene-Wegslager aankondigde 
kwam ronkend de redactie binnen. Enkele 
citaten: “Het is voor mijn team geweldig 
om alle sportende studenten van 
Rotterdam te kunnen bedienen met bio-
logisch vlees. (…) Wij willen heel ver mee-
denken met de kok van het Sportcafé om 
de juiste producten te combineren met 
de gerechten die de sporters geserveerd 
krijgen!”, aldus de preferred supplier. 
Waarop de immer enthousiaste directeur 
van Erasmus Sport Jon de Ruijter aanvult: 
“Over duurzaamheid moet je praten, maar 
je moet het vooral DOEN!” Einde citaat. En 
dat je voortaan als houder van een 
Erasmus Sportpas 10 procent korting 
krijgt in de winkel op de  overheerlijke 
rocky steaks, achterham en prijswinnen-
de mortadella, is ook mooi meegenomen. 

> Knoeien op het lustrum
En nu we toch aan het kwijlen zijn over 
lekker eten: alle kinderen en kleinkinde-
ren die uit (al dan niet direct) een EUR-
medewerker zijn ontsproten in het jubel-
jaar 2013 kunnen bij het lustrumbureau 
van de universiteit een lustrumslab aan-
vragen. Voor de Next GenEURation (sic!). 
Alle medewerkers ontvingen een uitno-
diging, en het liep meteen storm, zo 
meldde het lustrumbureau kort daarop. 
Maar vóór wat, hóórt wat; of je wel even 
een foto van je beslabberde kind wil ge-
ven voor de centennial-Facebookpagina.  
Overigens: of medewerkers wier kind 
aantoonbaar in 2013 verwekt is ook een 
slab mogen aanvragen, meldt de uitno-
diging niet. Maar EDDN zou het vooral 
proberen.

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl

 VAN DER SCHOT 

ZIHNI ÖZDIL

Big Bang 
De fysicus Andrei Linde werd vorige week verrast in zijn huis. 
Professor Chao-Lin Kuo bezocht hem met een draaiende ca-
mera om te vertellen dat zijn kosmologische inflatietheorie 
eindelijk is bevestigd. De hevige emoties van Linde leverden 
prachtige beelden op. 
Wat de kosmologische inflatietheorie precies is, kunnen an-
deren beter uitleggen dan ik, maar kort gezegd zijn met de 
allernieuwste technologie ‘beelden’ gevangen van licht dat 
draaide vanwege de enorme zwaartekrachtgolven die los-
kwamen tijdens de Big Bang. Het komt erop neer dat sinds 
vorige week vrijwel sluitend bewezen is dat het hele univer-
sum begon met een big bang. En het komt, me dunkt, ook 
neer op een definitief einde aan de fabels over appels en 
pratende slangen.
Terwijl ik keek naar de ontroerde Linde moest ik meteen den-
ken aan de ophef die onlangs ontstond nadat de Wage-
ningen Universiteit het dankwoord schrapte uit een proef-
schrift. De promovendus had namelijk God bedankt, en religi-
euze statements mogen niet in een wetenschappelijk werk. 
De balans tussen religie en wetenschap is een kwestie waar 
we al duizenden jaren over twisten. En het lijkt er historisch 
op dat hoe minder religie van invloed is op wetenschap, hoe 
verder we komen. De perikelen rondom Galileo Galilei (1564-
1642) zijn wellicht het bekendste voorbeeld van de risico’s 
van inspraak van religie op wetenschap. Wanneer de laatste 
de eerste tegenspreekt, zal de eerste er alles aan doen om 
wetenschappers de mond te snoeren. 
De Arabische filosoof Ibn Rushd a.k.a. Averroes (1126-1198) 
bouwde voort op Aristoteles en kwam in zijn werk Kitab Fasl 
al Makal< tot de voor die tijd radicale conclusie dat ‘religie 
niet de enige manier is om de waarheid te bereiken’. Immers, 
betoogde Ibn Rushd, we gebruiken de formules van de oude 
Grieken, mensen die niet de ware religie hadden.
De Britse socialist George Jacob Holyoake (1817-1906) ging 
een stapje verder: hij vond dat de mensheid de taak had om 
‘te streven naar een zo hoog mogelijke fysieke, morele en in-
tellectuele ontwikkeling waarbij empirie en rationaliteit – en 
niet de Bijbel – de instrumenten zijn’. Het is dus ook geen 
toeval dat Holyoake de term ‘secularisme’ heeft bedacht.
In de afgelopen dertig jaar lijken de idealen van denkers als 
Ibn Rushd, Galilei en Holyoake steeds meer terrein verliezen 
aan religieus conservatisme. In de Verenigde Staten leren 
steeds meer scholieren dat ‘intelligent design’ een net zo vali-
de theorie is als de big bang. Boeken waarin mensen op dino-
saurussen rijden – de wereld bestaat immers maar 6000 jaar 
volgens de Bijbel – worden gelezen door miljoenen 
Amerikaanse kinderen. 
En inmiddels heeft de Wageningen Universiteit het promotie-
reglement aangepast. Religieuze statements mogen vanaf 
nu wel in het dankwoord. Soit, enkel het dankwoord: dat is 
toch niet zo erg? Gelukkig zijn onze kinderen vrij van creatio-
nistische anti-wetenschap zoals in de VS. Er zijn geen ge-
subsidieerde islamitische internaten of christelijke scholen 
in onze seculiere democratie… Oh, wacht.

Zihni Özdil is wetenschappelijk docent Wereldgeschiedenis en 

promovendus aan de ESHCC

Hier EDDN’s Puk en Muk met slab na de fruithap.
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Eet je slimmer
Vergeet Red Bull en Ritalin, deze studenten eten zichzelf slimmer. Ze laven zich aan superfoods, 
laten suiker staan en vergrijpen zich niet (meer) aan vette happen en snoep. En ze voelen zich 
daardoor niet alleen gezonder, studeren gaat ook een stuk beter. Zeggen ze.  
tekst Wieneke Gunneweg fotografie Ronald van den Heerik
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Blauwe bessen als chips 
Hiba Samri (20), derdejaars IBA
Eet om beter te kunnen studeren: druiven en gedroogd fruit
Neemt nooit meer: gefrituurd eten
Guilty pleasure: crème brûlée
Tip: Zorg dat je niet te veel eet. Als je vol zit, kun je 
niet studeren.

Nooit je ontbijt overslaan, was de boodschap van haar moe-
der. Ze groeide op in een Frans-Marokkaans gezin waar 
goed eten een belangrijk onderdeel was van het dagelijks 
leven. Toen ze twaalf jaar werd, vond haar moeder het tijd 
om haar dochter op haar verantwoordelijkheid voor haar 
gezondheid te wijzen. Eet lekker, maar gezond, was de 
boodschap.
Dat haar moeder zo goed voor het gezin zorgde, brak Hiba 
op toen ze een paar jaar geleden voor haar studie in Rot-
terdam belandde vanuit Marokko. Ze was zeventien en had 
tot dan toe in een cocon geleefd met vrienden en familie 
dichtbij. Ze moest het échte leven leren kennen en dat was 
niet zo makkelijk als ze had gedacht. Omdat ze druk was 
met haar studie en het maken van nieuwe vrienden, nam ze 
geen tijd om te koken; ze wilde vooral snél eten. Ze at bijna 
alleen maar kant-en-klaar eten; pas later ontdekte ze dat 
zelfs een salade van de Albert Heijn of gewone yoghurtjes 
niet echt gezond zijn. Gevolg: ze kon zich niet goed kon 
concentreren op haar studie, en voelde zich onprettig door 
haar slechte eetgewoonte. Het lukte haar niet haar dag te 
structureren.
Aan het einde van het eerste jaar, begin tweede jaar ver-
anderde dat. Tijdens de zomer ging ze terug naar huis en 
sprak zichzelf toe: het kon zo niet verdergaan, ze moest 
voor zichzelf en haar lichaam zorgen. Met een vriend die 
ook in het buitenland studeerde sprak ze hier veel over en 
samen besloten ze om opnieuw te beginnen. Het eerste jaar 
was een test, nu voelden ze zich volwassen genoeg om ver-
standige keuzes te maken. Je blijft tenslotte niet altijd jong.
Ze doorbrak de vicieuze cirkel: je voelt je niet goed, je 

eet slecht, je voelt je nog slechter, je gaat maar weer eten 
enzovoort. Ze ontdekte de zaterdagmarkt op de Blaak 
en sindsdien doet ze daar iedere week haar inkopen. Ja, 
vooral omdat het gezond en lekker is om vers fruit en verse 
groente te eten, maar het is ook nog veel goedkoper dan 
Albert Heijn. Alleen al daarom zouden studenten naar de 
markt moeten gaan, vindt ze. Het kost alleen meer moeite, 
maar dat vindt ze niet erg.
Verder is ze aan het sporten geslagen. Ze bouwt haar dag 
nu rond haar dagelijkse bezoekjes aan de sportschool. Op 
de campus eet ze nooit; zelfs niet met de vernieuwde food 
plaza. Want dan koop je daar een salade, en zit er toch 
een dikke saus bij. Ze begrijpt dat niet. Gelukkig woont ze 
vlakbij de universiteit, dus tussen de middag eet ze vaak 
gewoon thuis.
Verder eet ze alleen nog volkoren pasta, quinoa, en veel 
zaden, door bijvoorbeeld een salade. Als snack eet ze vaak 
fruit. En in plaats van chips eet ze blauwe bessen. Vlees eet 
ze weinig; ze voelt dat ze na het eten van vlees vaak zó vol 
zit, dat ze liever een dutje doet dan dat ze weer achter de 
studieboeken kruipt. Dus eet ze vaak vis, of vegetarisch.
Met haar huisgenoot kookt ze altijd gezond voor meerdere 
dagen, dat scheelt ook weer tijd, zeker vlak voor tentamens. 
Ze drinkt nooit meer zoete frisdrank – daar raak je alleen 
maar hyper van. Ze drinkt thee, geen koffie. Sinaasappel-
sap ’s ochtends is haar manier om wakker te worden, daar 
krijgt ze echt een boost van.
Voor een tentamen deed ze er laatst nog een schepje 
bovenop. Pas geleden bracht een vriendin poeder van 
cocabladeren mee uit Peru, dat drink je als thee en zou je 
helpen bij je concentratie. Eén glas van dat spul is even 
sterk als zeven koppen koffie. 
Ze vond het heel smerig, en eerst dacht ze dat het niks met 
haar deed. Maar na een minuut of tien, twintig voelde ze 
dat ze zich beter kon concentreren en heel wakker was. Ze 
nam het pas nog eens, een half uur voor een avondtenta-
men, en ze kon zich enorm goed focussen.
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Michael Rabbers (22), vierdejaars Rechten 
en Economie
Eet om beter te kunnen studeren: minder suiker voor tenta-
mens
Neemt nooit meer: sauzen uit pakjes
Guilty pleasure: friet met mayonaise
Tip: eet tijdens het studeren fruit of wortels, soms gaat het 
vooral om het idee dat je wat eet, en dan kun je beter iets 
gezonds eten. 

In 6-vwo las hij over de gevaren van suiker; overal is 
suiker aan toegevoegd en dat zou een negatief effect 
hebben op je energieniveau. Na het eten van zoet piekt je 
energieniveau en daarna zakt het snel weer in en wil je 
meer zoet. Hij herkende zich daarin. Tijdens het studeren 
zat hij altijd te snaaien: koekjes, chocola, en suiker in de 
koffie.
Hij dook in het onderwerp. Via het tijdschrift Happinez 
van zijn moeder en een artikel in de Volkskrant, leerde hij 
dat je echt moet afkicken van suiker, maar dat je je daarna 
beter kunt concentreren. En dat kon hij wel gebruiken in 
zijn eindexamenjaar. 
Hij stopte radicaal, wat niet meeviel in een gezin waar 
altijd wel wat lekkers in huis was en zeer traditioneel werd 
gegeten. De eerste twee weken waren zwaar: moe en de 
sterke neiging iets zoets te pakken. Maar hij hield vol. Bij 
een dip nam hij een appel, en na twee weken was het ergste 
voorbij.
Bij het studeren begon hij het verschil te merken. Wiskun-
de was altijd lastig: hij was snel afgeleid en gespannen. Nu 
kon hij vijf dagen achter elkaar wiskundesommen oefe-
nen, zonder problemen, en met resultaat. Waar hij na zijn 
schoolexamens een 6,4 gemiddeld stond, haalde hij een 8,4 
voor zijn eindexamen. 
Daarna werd hij minder streng voor zichzelf. Het was ook 
moeilijk vol te houden. Zijn vriend deed niet mee met zijn 
gezonde levensstijl, en hij wilde het hem ook niet opdrin-
gen. Zijn vriend presenteerde maar al te graag ’s avonds 
stokbroodjes met wat lekkers tijdens het tv-kijken; eten is 
ook gezelligheid. 
Na een zwaar bestuursjaar bij studievereniging In Duplo en 
het einde van zijn relatie, was hij behoorlijk uitgeput. Om 
op te knappen, moet ik bij de basis beginnen, dacht hij: be-
ter eten. Die zomer kookte hij volledig zonder E-nummers 
en at hij veel groentes, ook omdat zijn broer een deel van 
de oogst uit zijn moestuin met hem deelde. Hij werd heel 
creatief met courgettes. 
Hij voelde zich beter, maar ook deze manie – hij kan nogal 
obsessief zijn, geeft hij toe – ging over. 
Toch probeert hij nog steeds gezond te eten met veel groen-
te en weinig prefab sausjes, maar er zijn momenten dat 
dit niet lukt. Laatst nog, tijdens het studeren, kon hij zich 
niet inhouden. Hij stroopte het huis af op zoek naar iets 
lekkers. En hij vond zichzelf terug in de keuken, hagelslag 
etend uit het vuistje. Maar hij merkt dan wel meteen dat hij 
zich slecht voelt. Zo voelde hij zich laatst, na een drukke 
week en alleen maar pizza, friet en hamburgers op het 
menu, heel slecht in zijn hoofd. Hij had last van zijn maag 
en een opgeblazen gevoel, en nog steeds honger. Aan het 
einde van die week heeft hij van de weeromstuit een pak 
snijbonen van 400 gram uit de vriezer gehaald, ontdooid en 
helemaal opgegeten. Dat voelde beter.
Nu hij (weer) traint voor de marathon heeft hij zijn vriezer 
volgegooid met groente, eet hij nootjes als snoep en heeft 
hij alcohol een maandlang afgezworen. Met zo’n duidelijk 
doel houdt hij dat goed vol. Daarna, weet hij nu, zal hij weer 
minder streng zijn. Maar beter dit, dan altijd ongezond 
leven. Hij weet dat hij zich slecht voelt als hij zomaar wat 
eet. En uiteindelijk gaat het erom dat hij zich goed voelt; 
dan haalt hij ook goede cijfers. 

Creatief met courgettes
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Havermout met macapoeder en chiazaad
Carlo Heijink (21), tweedejaars Sociologie
Eet om beter te kunnen studeren: rauwe cacao (concentra-
tie), macapoeder (energie), eiwitshake (spieropbouw). Hij 
neemt één keer per week een shot tarwegras. En snackt met 
nootjes, gojibessen en af en toe bijenpollen.
Neemt nooit meer: koolzuurhoudende frisdrank
Guilty pleasure: Dudok appeltaart met warme chocolademelk
Tip: Maak zelf popcorn. Snel klaar bij een hongerkick en toch 
gezond. 

Het was rond zijn vijftiende. Hij stond gezellig naar een 
bandje te kijken op Parkpop, en zijn benen werden zwaar, 
het werd hem zwart voor de ogen en hij kon geen stap meer 
zetten. Hij had het gevoel dat zijn lichaam niet naar hem 
luisterde. Het bleek zijn schildklier te zijn die niet goed 
werkte. En hoewel dit probleem met medicatie werd verhol-
pen, is hij sindsdien meer op zijn gezondheid en voeding 
gaan letten. 
Tijdens zijn eerste studie in Utrecht begon hij met wat 
vrienden voor de gezelligheid te sporten en te hardlopen bij 
de goedkoopste sportschool. Maar toen de vrienden voor de 
gezelligheid voortaan naar het café gingen, bleef hij rennen. 
Het was een zwaar jaar; een avontuur noemt hij het nu, waar-
in hij veel ervaringen opdeed; een eerste kennismaking met 
het studentenleven. De studie slaagde niet, en het aanpassen 
aan het nieuwe leven in Utrecht kostte veel energie. 
Eenmaal terug thuis in Rotterdam was alles weer vertrouwd. 
Hij begon met de studie Sociologie en werd steeds fanatieker 
met hardlopen. Zijn doel: een marathon lopen en beter wor-
den dan anderen. Via een studiegenote hoorde hij over wat 
superfoods kunnen betekenen voor je prestaties. Hij begon 
met macapoeder voor meer energie; en het werkte, voor hem. 

Hij verdiepte zich meer en meer in andere superfoods en eet 
sindsdien volgens een vast patroon: ’s ochtends havermout 
met macapoeder en chiazaad, overdag koolhydraatarm 
brood en ’s avonds vooral vlees of vis en groente en weinig 
pasta of aardappels, tenzij hij vlak voor een hardloopwed-
strijd zit – zoals nu de marathon van Rotterdam op 13 april.
Hij was hiervoor vaak zenuwachtig voor tentamens: weet 
ik alles nog wel? Zo erg soms dat hij weer een black-out 
vreesde. Op de middelbare school kauwde hij kauwgom 
tijdens examens, dat hielp een beetje. Nu zweert hij bij rauwe 
cacao nibs. Het smaakt in de verte een beetje naar heel pure 
chocola, en het gaat door de havermout. Hij merkt dat hij er 
rustiger van wordt, zich beter kan concentreren. Hij heeft 
meer overzicht tijdens het studeren, is minder afgeleid. Tij-
dens tentamens kan hij informatie beter terughalen, en ook 
in werkgroepen lukt het hem om rustig vragen te stellen, te 
luisteren en mee te doen met de discussie.
Een keer per week wijkt hij af van zijn strenge eetpatroon, 
dat noemt hij een ‘feestdag’. Dan is hij bij zijn ouders en eet 
gewoon een toetje, of als hij uitgaat neemt hij vier, vijf bier-
tjes op een avond, die eindigt met een kapsalon. 
Maar hij merkt het dan meteen; hij oogt vermoeid en heeft 
minder zin om actief te zijn. Dat geeft niet, vindt hij, omdat 
hij weet dat hij daarna weer volgens zijn eigen eetregime 
gaat leven. Het kost hem, zegt hij, weinig moeite om zoetig-
heid of chips te laten staan. Omdat hij wéét dat het niet goed 
is, is het ook makkelijk om te laten staan. Ach, en tegelijk 
sluit hij een zeker placebo-effect niet uit, maar voor hem 
voelt het goed; hij houdt niet van chaos en heeft graag struc-
tuur in zijn leven. Hij maakt zijn keuzes nu met een doel. Een 
van die doelen is dat hij binnenkort een eigen webshop opent 
waar hij superfoods verkoopt. 



A
l tijden wordt er gewerkt aan een nieuwe huis-
stijl. Waarom dat zo lang moest duren, wordt nu 
duidelijk. De Erasmus Universiteit zal per 1 sep-
tember 2014, bij de opening van het academisch 
jaar, University of Rotterdam (afgekort: UR) 

gaan heten. Hoewel het besluit nog niet officieel aan de bui-
tenwereld wordt bekendgemaakt – naar verluidt omdat het 
College van Bestuur dit niet tijdens het eeuwfeest wil doen 
–, bevestigen verschillende bronnen de naamsverandering 
aan Erasmus Magazine. 

Verwarrende naam
“De naam Erasmus wekt nog steeds veel verwarring in het 
buitenland”, vertelt een medewerker van de stafafdeling 
Marketing & Communicatie, die zich veel bezighoudt met 

werving van buitenlandse studenten. “Je moet vaak eerst 
uitleggen dat de universiteit niets te maken heeft met de 
populaire Erasmusbeurzen, wat vooral Europese studen-
ten in eerste instantie denken.” 
Er werd al enige tijd gezocht naar een naam die direct 
aansluit bij waar de universiteit voor staat, en zowel in 
Nederland als in het buitenland geen extra uitleg behoeft. 
De keuze viel op het voor de hand liggende University of 
Rotterdam. “De naam University of Rotterdam communi-
ceert een stuk makkelijker. Het wordt meteen duidelijk 
waar onze roots liggen en dat we een internationaal geori-
enteerde instelling zijn.” 

Internationalisering
Vooral die internationale oriëntatie was een belangrijke 
voorwaarde in de zoektocht naar een nieuwe naam. Nu de 
universiteit zich steeds sterker profileert als internatio-
naal, lijkt de keuze voor een nieuwe naam een logische. De 
universiteit probeert een klimaat te scheppen waarin bui-
tenlandse studenten en medewerkers zich op hun gemak 
voelen, en is voor haar inkomsten steeds afhankelijker van 
Europa. Onderdeel daarvan is dat het Engels steeds be-
langrijker wordt. Er zijn voornemens om het onderwijs in 
het derde jaar van de bachelor Engelstalig te maken en Ne-
derlandse medewerkers moeten allemaal hun Engels laten 
testen en eventueel op cursus. Op die manier moet de cam-
pus steeds aantrekkelijker worden voor internationals, en 
de naamsverandering past in dat verhaal.
De Erasmus Universiteit is niet de eerste instelling die 
een meer internationale naam aanneemt. De afgelopen ja-
ren deden meer universiteiten dat. Zo veranderde de Uni-
versiteit Maastricht in 2008 de naam in Maastricht Uni-
versity. Het bestuur van de Wageningen Universiteit be-
sloot in 2009 om alleen nog de Engelstalige benaming 
Wageningen University (& Research Centre) te gebruiken. 
In 2010 volgde Tilburg, dat sindsdien Tilburg University 
heet.

Rotterdam School of...
Wat ook meespeelde in de naamsverandering is de goede 
reputatie van de Rotterdam School of Management 
(RSM). De bedrijfskundefaculteit is internationaal veel 
bekender dan de Erasmus Universiteit en staat hoog aan-
geschreven, vooral op het gebied van MBA’s. De RSM 
staat structureel in de top 10 van beste business schools 
in Europa, en haalt geregeld belangrijke internationale 
lijstjes, zoals die van The Wall Street Journal. 
“De RSM heeft een internationale reputatie waar de rest 
van de universiteit een puntje aan kan zuigen”, vertelt een 
medewerkster van de Algemene Bestuursdienst (ABD), 
die betrokken is bij de naamsverandering van de univer-
siteit. “We gaan ook in alle faculteiten Erasmus vervangen 
door Rotterdam, om mee te liften op het succes van de 
RSM. Daarnaast creëren we op de UR meer eenheid door 
alle faculteiten een vergelijkbare naam te geven.” De Eras-

Erasmus Universiteit wordt 
University of Rotterdam
De Eramus Universiteit ondergaat de komende maanden een 
naamsverandering. Vanaf volgend collegejaar studeert of werkt u 
aan de University of Rotterdam. De universiteit wil daarmee 
aansluiten bij de goede reputatie van de stad en haar 
internationale karakter benadrukken.  tekst Tim Ficheroux
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Als Desiderius Erasmus nog zou leven, zou 

hij blij zijn met de naamsverandering. De 

wijsgeer schreef immers dat hij het onzin-

nig vindt dat steden of landen pronken 

met beroemdheden die zij hebben voort-

gebracht, want dat is geen verdienste. 

Daarnaast is de band tussen Erasmus en 

de stad nooit erg duidelijk geweest. Hoe-

wel hij zichzelf Desiderius Erasmus Ro-

terodamus noemde, bestaat er geen enkel 

document dat de geboorteplaats van 

Erasmus bewijst. Als hij inderdaad in Rot-

terdam zou zijn geboren – waar veel ken-

ners het over eens zijn – heeft hij er 

slechts tot zijn vierde levensjaar gewoond. 

Daarna vertrok hij naar Gouda, om nooit 

meer in Rotterdam terug te keren. 

Het is dus vreemd dat de universiteit, en in 

mindere mate de stad, dweept met de 

naam van de laatmiddeleeuwse humanist. 

Niet voor niets is er de afgelopen decennia 

veel kritiek geweest op hoe Erasmus werd 

ingezet als icoon. Het is zoals cultuurhis-

toricus en Erasmuskenner Jan van Her-

waarden in 2001 tegen de Volkskrant zei: 

“Erasmus heeft de stad nooit windeieren 

gelegd. Hij heeft meer voor Rotterdam be-

tekend dan Rotterdam voor Erasmus. Hij is 

een icoon geworden, een inhoudsloos 

containerbegrip.”

Erasmus is een inhoudsloos containerbegrip
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mus School of Law heet dus bijvoorbeeld per 1 september 
de Rotterdam School of Law. U studeert komend college-
jaar bijvoorbeeld aan de RSL, de RSHCC, of de RSE. Bij 
het Erasmus MC zijn ze niet blij met de naamsverande-
ring. Rotterdam MC zou te veel associaties oproepen met 
de beruchte Rotterdam Motorcycle Club uit de jaren ’70.

Rotterdams succes
Volgens citymarketingdeskundige Heinrich Schwarz is de 
timing van de naamsverandering goed gekozen. “De inter-
nationale bekendheid van de stad Rotterdam zit in de lift, 
daar kan de universiteit van profiteren.” Rotterdam werd 
dit jaar door zowel reisgidsenuitgever Rough Guide als 
The New York Times gebombardeerd tot een stad om ab-
soluut te bezoeken. “Rotterdam staat internationaal ein-
delijk weer op de kaart.”
“Nu de stad zich profileert als city lounge en gay destinati-
on, en daar internationaal erkenning voor krijgt, is het lo-
gisch dat de universiteit zich daarbij aansluit. De stad 
verandert van een arbeidersstad naar een open minded 
plek waar hoogopgeleiden zich thuis voelen”, aldus 
Schwarz. “Ik verwacht dat de gemeente blij zal zijn met de 
naam University of Rotterdam.”
De goede marketing van de stad is inderdaad een bijko-
mend voordeel, zegt ook de ABD-medewerkster. “Maar de 
nadruk op Rotterdam in de naam University of Rotterdam 

is vooral om te laten zien waar de universiteit voor staat. 
‘Thuis in de wereld’, om het toch maar met een spreuk van 
Erasmus te beschrijven.”

Erasmus blijft wel
De naam Erasmus zal niet volledig van de campus ver-
dwijnen. Zo blijft de handtekening van Erasmus op de pla-
za gewoon staan. Het besluit over de naamsverandering is 
immers kort na de aanleg van de plaza genomen en het 
zou voor het paviljoen opnieuw te bestraten. 
Organisaties met Erasmus of EUR in de naam zullen er op 
termijn echter wel aan moeten geloven. “We gaan ze niet 
dwingen om bij aanvang van het nieuwe collegejaar met 
een naam te komen”, vertelt een betrokken ambtenaar. 
“Maar per 1 september 2015 moet dat wel. Gelukkig ver-
dwijnt in de afkorting alleen de ‘E’, waardoor een club als 
KASEUR voortaan gewoon KASUR kan heten.” Voor het 
Erasmus Paviljoen wordt opnieuw een wedstrijd uitge-
schreven, waarbij studenten en medewerkers zelf een ge-
wenste naam kunnen bedenken en inzenden. EM zal ove-
rigens vanaf september 2014 URM gaan heten: University 
of Rotterdam Magazine.   

Om aankomende studenten vast te laten wennen aan de nieuwe 

naam zal de website van de UR – www.universityofrotterdam.nl – 

op 1 april de lucht ingaan.

Het winnende ontwerp van 
bureau Unio Viginti

UNIVERSITY  
OF ROTTERDAM
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Integriteitsverklaring 
moet geen formaliteit zijn
Alle wetenschappers van de universiteit moeten dit jaar een integriteits-
verklaring tekenen waarin ze beloven niet te gaan frauderen in hun onder-
zoek. Wie heeft er al getekend, hoe gaat dat en heeft het eigenlijk zin? 
tekst Thessa Lageman illustratie Bas van der Schot

ACHTERGROND

I
n de afgelopen jaren is de EUR opgeschrikt door twee 
ernstige gevallen van wetenschapsfraude: de hooglera-
ren Dirk Smeesters van de RSM en Don Poldermans van 
het Erasmus MC bleken met hun onderzoeksdata gesjoe-
meld te hebben. Om herhaling (zoveel mogelijk) te voor-

komen is in 2012 de Taskforce Wetenschappelijke Integriteit in-
gesteld. Eind vorig jaar kwam deze werkgroep met een serie 
aanbevelingen, onder andere over hoe wetenschappers om 
dienen te gaan met hun onderzoeksgegevens, waar ze die 
moeten opslaan en welke trainingen ze moeten volgen voor 
wetenschappelijk integer onderzoek. Het College van Bestuur 
heeft de aanbevelingen overgenomen en onder andere be-
paald dat alle wetenschappers dit jaar de integriteitsverklaring 
getekend moeten hebben.
De decanen hebben deze verklaring op 13 november vorig 
jaar al ondertekend. Alleen de decaan van het Erasmus 
MC tekende niet, omdat het medisch centrum een eigen 
integriteitscode heeft. De tekst die gebruikt is, was dezelfde 
als die de promovendi en onderzoeksmasterstudenten van 
het Erasmus Research Institute of Management (ERIM) in 
januari vorig jaar hebben getekend ter afsluiting van een 
cursus wetenschappelijke integriteit. Zij moesten toen ook 
publiekelijk de eed afleggen. 

De integriteitsverklaring

‘I hereby declare to uphold the ethos of good scientific 

research and to apply throughout my scientific activi-

ties the principles described in The Netherlands Code 

of Conduct for Scientific Practice: Scrupulousness, 

Reliability, Verifiability, Impartiality, and Indepen-

dence. I will apply these principles in my 

own work, and will endeavour to promote 

these principles among other scientists and 

in particular my direct colleagues.’

Met deze verklaring beloven wetenschappers dus niet te 
gaan frauderen, en zich te houden aan de principes van 
Zorgvuldigheid, Betrouwbaarheid, Controleerbaarheid, 
Onpartijdigheid, en Onafhankelijkheid, zoals beschreven in 
de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van 
de Vereniging van Universiteiten VSNU.
De tekst voor de verklaring is nog niet formeel vastgelegd, 
vertelt Finn Wynstra, hoogleraar bij RSM en eerder hoofd 
van de Taskforce Wetenschappelijke Integriteit. Het lijkt 
hem wel goed als er een tekst voor de hele universiteit 
komt. “Ik ben geen voorstander van een wildgroei van 
afwijkende verklaringen.” 
Ook wetenschappers die (nog) niet getekend hebben die-
nen zich aan de code te houden.
Wynstra: “Het is niets nieuws. De VSNU-verklaring bestaat 
al jaren. Het gaat om herinnering en bewustwording.” 
Hoeveel wetenschappers de verklaring inmiddels getekend 
hebben, is niet bekend. De decanen en onderzoeksdirecteu-
ren van de verschillende faculteiten moeten zorgen dat eind 
dit jaar iedereen heeft getekend. Uit een kleine steekproefs-
gewijze rondgang langs de faculteiten blijkt dat op sommige 
faculteiten een deel van het wetenschappelijke personeel de 
verklaring al getekend heeft, maar dat de meeste weten-
schappers er zelfs nog niet van gehoord hebben. 
Bij ERIM hebben inmiddels ook de seniorwetenschappers 
van een paar onderzoeksgroepen de verklaring getekend, 
en het streven is dat per 1 september 80 procent getekend 
heeft. 
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Nuttig
Het tekenen van de verklaring moet geen formaliteit zijn, 
benadrukt Finn Wynstra. “Nee, het moet niet even een 
handtekening zetten zijn of een hokje aankruisen via de 
mail, maar uitdrukkelijk onderdeel zijn van een bewust-
wordingsproces.” Bij RSM worden daarom bijeenkomsten 
over wetenschappelijk integer onderzoek georganiseerd, 
waarin het door de Taskforce ontwikkelde Dilemmaspel 
gespeeld wordt om discussie over ‘veel voorkomende di-
lemma’s in de wetenschap’ op gang te brengen; ter afslui-
ting dient de verklaring groepsgewijs ondertekend worden. 
Bij de Erasmus School of Economics hebben de medewer-
kers al tijdens de beoordelingsgesprekken (R&O-gesprek-
ken) dit jaar de VSNU-code ondertekend, vertelt decaan 
Philip Hans Franses. Sommige onderzoekers onderteken-
den liever de verklaring die ERIM opstelde. Beide was 
prima. 
Franses vindt het belangrijk dat er een dergelijke verkla-
ring ondertekend wordt, want, zegt hij: “Je onderschrijft 
een code en kunt er vervolgens op aangesproken worden.” 
Bovendien roept het discussie over het onderwerp op en 
dat is alleen maar nuttig, vindt hij. “Het is goed om het on-
derwerp bespreekbaar te maken en ook duidelijk te maken 
wat de consequenties zijn van fraude. Bijvoorbeeld voor de 
coauteurs van Dirk Smeesters, wiens artikelen teruggetrok-
ken zijn.”  

Wat vinden onze wetenschappers ervan?

Universitair hoofddocent Wetenschaps-

methodologie Marcel Boumans, die zowel aan 

de EUR op de Faculteit der Wijsbegeerte, als aan 

de UvA werkt, heeft nog niet gehoord van de 

integriteitsverklaring, maar vindt het een goed 

initiatief. Belangrijker is echter dat het helder is 

wat wel en niet mag, zegt hij. “Diederik Stapel was 

natuurlijk een extreem geval. Het is duidelijk dat 

hij dingen deed die niet mogen, maar er zijn veel 

schemergebieden, bijvoorbeeld op het gebied van 

plagiaat en datamanipulatie. De uiterste grenzen 

zou de VSNU aan moeten geven.” Aan zelfplagiaat 

deden, zegt hij, bijvoorbeeld wel heel wat meer 

mensen dan Peter Nijkamp van de UvA. “Ik hou er 

zelf niet van om overal mijn eigen naam in een 

artikel te zetten, omdat ik niet wil meedoen aan 

de gekte om de citatiescore op te schroeven. 

Nu denk ik wel: dat had ik misschien toch meer 

moeten doen.” Alle fraudegevallen zijn volgens hem 

overigens gelieerd aan de publicatiedruk, ‘de ziekte 

van het huidige systeem’. 

Ook Erwin Dekker heeft nog niet gehoord dat hij 

dit jaar de verklaring moet tekenen. Hij is onlangs 

gepromoveerd en nu universitair docent Culturele 

economie aan de Erasmus School of History, 

Culture and Communication. “Goed als stap in 

de richting van bewustwording over wat wel en 

niet kan”, vindt hij. Over de bankiers-eed was hij 

ook positief. Het spreekt voor zich dat je niet 

fraudeert, vindt hij, al kan hij zich voorstellen dat 

wetenschappers soms in de verleiding komen. 

“Als het risico er is dat je bijvoorbeeld ontslagen 

wordt als je niet genoeg publiceert of anders een 

beurs van 1 miljoen euro misloopt.” Dekker heeft 

al een keer het Dilemmaspel gespeeld tijdens een 

informatieve middag van de graduate school. “Bij de 

meeste dilemma’s spreekt het wel voor zich dat dat 

niet mag”, vindt hij, “en mensen gaan niet zo snel 

publiekelijk toegeven dat ze dingen doen die niet in 

de haak zijn.”

Heng Chi, promovendus bij de afdeling Maag-, 

darm- en leverziekten in het Erasmus MC, heeft 

een paar weken geleden een integriteitsverklaring 

ondertekend. Zijn begeleider kwam ermee langs 

en hij en zijn collega’s tekenden. “Ik vind het goed 

dat het onderwerp onder de aandacht gebracht is”, 

zegt hij. “Aan de andere kant, ook al teken je, je kunt 

alsnog frauderen.” Maar het is wel een onderwerp 

waarover gepraat wordt op zijn afdeling. Later 

dit jaar moet hij er nog een cursus voor volgen 

en ook moeten  wetenschappers tegenwoordig 

hun datasets inleveren bij een statisticus op de 

afdeling. 



“Oh what a disgrace, to see human race – in a rat race”. 
Op wetenschappelijke bijeenkomsten is nooit iemand te 
beroerd voor een lekkere quote van Einstein, maar vanmid-
dag doet ook Bob Marley mee. We zijn beland in een rat 
race, vat professor Experimentele hematologie Ivo Touw de 
teneur in de goedgevulde collegezaal samen. De opkomst 
van zeker 150 onderzoekers, professoren en studenten 
getuigt ervan dat de huidige discussie over de stand van de 
wetenschap ook het Erasmus MC niet koud laat. 
Carrière maken in de academische wereld betekent zoveel 
mogelijk publiceren, het liefst in topbladen als Nature en 
Science. Ooit bedoeld om wetenschappelijke prestaties 
meetbaar te maken, is de druk om te publiceren ontaard in 
een explosie van biomedische publicaties, waarbij niet de 
kwaliteit, maar de kwantiteit leidend is. Tenminste, dat is de 
analyse van Frank Miedema, initiatiefnemer van Science in 
Transition, die de middag aftrapt. Hoewel er discussie in de 
zaal is over hoe slecht de wetenschap er precies aan toe is, 
lijkt het gezelschap het eens over de perverse prikkels van 
het systeem. De grote vakbladen publiceren vooral spraak-
makend onderzoek, waarmee negatieve of minder grootse 
resultaten buiten de boot vallen. Onderzoekers richten 
zich op wat de vakbladen wensen, met publication bias tot 
gevolg. Maar de publicatiedruk trekt ook een sterke wissel 
op jonge onderzoekers, die verworden tot werkpaarden in 
de productiecyclus. 

Toekomstperspectief
Voor het leger aan PhD’s dat onderzoekers bijstaat in het 
hoog houden van het publicatietempo, is het eigen carrière-
perspectief allerminst rooskleurig, zo stellen de aanwezige 
ervaringsdeskundigen. Het aantal PhD-plaatsen is flink toe-
genomen, maar de postdocposities zijn schaars. “De kans op 
een academische carrière is klein”, zegt PhD-studente Anke 
Posthumus. “Er is een enorme schaarste in postdocposities. 
Het aantal promotieplaatsen staat niet in verhouding met de 
carrièremogelijkheden in de wetenschap.” 
“Moeten we naar minder promotieplaatsen, zodat je niet al 
het opgeleide talent weer verliest door een tekort aan post-
docposities?”, klinkt ook de vraag uit de zaal. Touw denkt 
van niet: “Ik ben voorstander van een brede toegang naar de 
top. Studenten moeten de mogelijkheid hebben die stap te 
wagen. Ook als je niet in de academie verdergaat, is promo-
veren een waardevolle ervaring”. 
Dat is waar, beaamt een promovendus uit de zaal, maar er 
moet meer oog zijn voor dat alternatieve pad. “Bij Biomedi-
sche ethiek word je totaal niet getraind voor een carrière in 
een andere sector.” Juist daar ligt een belangrijke verant-
woordelijkheid voor het Erasmus MC, valt Touw haar bij. 
“We moeten inzetten op mentoring. Wetenschap vaart op 
teamspirit”, stelt de professor. “En een team kan niet alleen 
bestaan uit leiders.” Binnen het Erasmus MC moet meer 
aandacht zijn voor specifieke training die bij de persoon past 
en gericht is op verschil in talenten. Dat betekent dat er oog 
is voor het carrièrepad van de jonge onderzoeker zelf, ook 
als die buiten de academie ligt. 

Werkpaarden
Odida Corneth is het daar hartgrondig mee eens. Ze promo-
veerde in december vorig jaar, en kreeg ‘met veel mazzel’ 
een postdocpositie via het Reumafonds. Corneth is erg blij 
met haar plaats, maar weet ook dat het voor veel andere 
jonge collega’s niet zo makkelijk gaat. “Als PhD-student is 
er nauwelijks oog en begeleiding voor wat goed is voor jouw 
ontwikkeling. Hoe haal je na je promotie geld binnen? Of wat 
kun je doen als je buiten de universiteit werk moet zoeken?” 
Dat heeft volgens haar te maken met de publicatiedruk. 
“Begeleiders zijn zelf vaak nog bezig met carrière maken. 
Daar hebben ze jou bij nodig. Als PhD-student in Nederland 
werk je mee aan de publicatiecirkel van je baas, je bent slaaf 
van een ander.” Corneth is blij met haar eigen mentor, maar 
hoopt dat er meer oog is voor de begeleiding van jong talent.

Verandering
Waar ligt de verantwoordelijkheid van het Erasmus MC in 
het creëren van een vruchtbaar wetenschappelijk klimaat 
voor jonge wetenschappers? Als het aan de onderzoekers 
in de zaal ligt, kan Corneth rekenen op steun voor haar 
pleidooi. “We staan volledig achter onze jonge onderzoe-
kers!” en “We moeten instrumenten ontwikkelen om jullie 
talenten te stimuleren”, luidt het devies. Met mentorschap 
en supervisie van goede kwaliteit, en oog voor meer dan de 
productionele output van academici. 
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De jonge onderzoeker: 
slaaf van het systeem

Het wetenschappelijk bedrijf is een publicatiemolen geworden. 
Een academische carrière staat of valt met een forse reeks ge-
publiceerde artikelen. Vooral jonge onderzoekers zijn de dupe 
van dit systeem. Het Erasmus MC organiseerde daarom op 
woensdag 19 maart een symposium over deze veelbesproken 
‘crisis in de wetenschap’, op zoek naar verantwoordelijkheid en 
verandering in eigen huis.  tekst  Eline Huisman fotografie Ronald van den Heerik

Ook op het Erasmus MC 
wordt volop gefilosofeerd 
over waarheen het moet 
met de wetenschap
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Promoveren is bikkelen. Hoe blijf je ge-
motiveerd? En wat doe je als je er even 
helemaal doorheen zit? EM praat met 
promovendi die ‘halverwege’ zijn.

Wie: Ronald de Vlaming (26), Erasmus Uni-
versity Rotterdam Institute for Behavior 
and Biology (EURIBEB) van de Erasmus 
School of Economics en het Erasmus MC.
 
Waar gaat je onderzoek over? “Ik probeer 
genetische factoren die gedrag beïnvloeden te 
vinden en te begrijpen, in het bijzonder econo-
mische beslissingen. Voor mijn proefschrift 
ben ik betrokken bij een paar verschillende 
projecten. Een daarvan gaat bijvoorbeeld over 
hoeveel kinderen mensen nemen en wanneer. 
Markers – dat zijn specifieke locaties in ons 
genetisch materiaal waar mensen onderling 
verschillen – kunnen een effect daarop heb-
ben. We hebben zulke gegevens van circa 
honderdduizend mensen, afkomstig van ver-
schillende onderzoeksinstituten.”

Hoe zien jouw dagen eruit? “Ik werk vier da-
gen in de week op de EUR en één dag thuis. 
Als ik me echt heel goed moet focussen, bij-
voorbeeld tijdens programmeren of het lezen 
van artikelen, doe ik dat graag thuis. Ik deel 
mijn werkkamer op de EUR met een collega. 
Ik geef geen colleges, maar ik begeleid wel 
scripties en kijk tentamens na. Verder ga wel 
eens naar workshops, zoals vorige week in 
Colorado in de VS.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Nee, eigen-
lijk niet. Ik heb vier begeleiders, dus de kans 
dat zoiets gebeurt is klein. En we hebben elke 
week overleg. Tot nu toe heb ik vooral veel 
nieuwe dingen geleerd. Zo heb ik afgelopen 
zomer cursussen bij het Erasmus MC gevolgd. 
Ik heb econometrie gestudeerd en moet nu 
ook kennis van genetica hebben.”

Wanneer ben je klaar? “Ik ben nu één jaar en 
drie maanden bezig en ik heb een vierjarige 
aanstelling. Ja, ik heb nog veel tijd, maar ook 
veel te doen.” TL

> HALVERWEGE > TOPPUBLICATIE

Er is al veel gezegd en geschreven over wan-
trouwen in de politiek, maar tot nu toe vooral 
vanuit politieke partijen. Nooit eerder vanuit ge-
wone burgers. “Er worden wel onderzoeken 
naar politiek vertrouwen gehouden maar daarin 
lees je nooit wat burgers écht vinden”, zegt Roy 
Kemmers. “De formulering van hun onbehagen 
staat er nooit bij.”
Om erachter te komen wat er daadwerkelijk bij 
die ‘gewone’ burger leeft, heeft Kemmers een 
heleboel ingezonden brieven aan de Telegraaf 
gelezen. “Dé krant die de onderbuikgevoelens 
van mensen laat zien. De thermometer in de 

bips van de samenleving, wordt wel gezegd.” 
Om grip te krijgen op die gevoelens nam hij de 
periode 2000-2009 als uitgangspunt. “De tijd 
waarin het onbehagen van burgers over de poli-
tiek een centraal onderwerp van academische 
en maatschappelijke discussie werd”, aldus 
Kemmers. 
Uit Kemmers’ analyse kwamen drie typen be-
schuldigingen van brievenschrijvers ten aan-
zien van de politiek en de staat. De minst zware 
richt zich op het feit dat politici en bestuurders 
incompetent zouden zijn. Ze maken fouten en 
leggen hun prioriteiten verkeerd. Kemmers: 

“Bejaarden moeten met z’n vieren op één ka-
mer, maar gevangenen krijgen een privécel." 
Ook is er kritiek op de vervreemde staat, waarin 
politici geen idee hebben van wat er bij burgers 
leeft. De staat is ‘overgebureaucratiseerd’ en 
de politiek wordt steeds onpersoonlijker. De 
ernstigste kritiek richt zich op het feit dat de 
staat corrupt zou zijn. “Politici die alleen uit zijn 
op eigen gewin en keuzes maken ten nadele 
van de burgers. Paars zit nog steeds op het 
pluche, alleen de kleur is veranderd.”
Zijn bevindingen zijn belangrijk want – zo vindt 
Kemmers – in de discussie over de kloof tussen 

burgers en politici wordt vaak alleen gekeken 
naar hoe de politiek dichter bij de burgers kan 
komen. Niet naar wat de burgers eigenlijk zelf 
vinden. “Juist dat onderbuikgevoel is belangrijk. 
Je moet het serieus nemen. Ik deed dat altijd al, 
maar dit onderzoek onderbouwt dat alleen 
maar.”
Begin januari verscheen het artikel ‘State of 
Disgrace’, dat Kemmers samen schreef met 
coauteurs Stef Aupers, Dick Houtman en Jeroen 
van der Waal online in Parliamentary Affairs 
SvdM

Onderzoekers van de EUR publiceren heel wat. Zo nu en dan zit er een toppubli-
catie tussen. Zo verscheen er vorige maand een artikel van cultuursocioloog 
Roy Kemmers, die promoveert op onvrede van burgers over de politiek, in 
Parliamentary Affairs.

 ‘Bejaarden moeten met z’n vieren op 
één kamer, maar gevangenen krijgen 
een privécel’  >  Roy Kemmers schetst een onderbuigevoel

Neem dat onderbuikgevoel van 
burgers serieus
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I
t must have been ten years ago that 
his parents stimulated Emanuele 
Conte to play the guitar, although 
they never played an instrument 
themselves. “But my father has a 

great musical ear, he is very into mu-
sic like that of Carole King and Whitney 
Houston.” Though he was more or less 
forced into it, he started to enjoy the 
instrument pretty soon. And even being 
barely twelve years old he already took 
up writing his own songs and lyrics. 
Though he found his first teacher quite 
boring, the second one was great: “His 
name was Claudio Olimpio. With him I 
started to explore the blues. A few years 
later I began with integrating the blues 
into my own music.” This resulted among 
other things into the rather sexually tin-
ted Love me Baby Blues, a song he perfor-

med last month in the Erasmus Pavilion. 
At first, Conte wrote his lyrics in English, 
which resulted in a first album with 
thirteen tracks called ‘Hope to Fly’. For 
this purpose he rented a studio for two 
hours. His music then can be best des-
cribed as folk-rock, inspired by musici-
ans as Tracy Chapman, Cat Stevens and 
most of all the in 1998 deceased Italian 
Singer/Songwriter Lucio Battisti. “The 
best musician in the world, ever!”, accor-
ding to the very enthusiastic Conte.
After studying the blues for some time, 
Conte switched to the jazz but disco-
vered that this ‘wasn’t his stuff’. Mean-
while, he had been to two summer music 
classes in Boston, at the Berklee Col-
lege of Music. “An amazing experience”, 
Conte still thinks. It resulted in a second 
(8-track) album called ‘La Carezze del 
Vento’. By this time he was seventeen 
years old and half the songs were writ-
ten in Italian.  Later he made a second 
(5-track) version under the same title, 
now in cooperation with a real producer. 
Two years ago he even won some kind of 
national singer-songwriter contest after 
which he travelled all over Italy to give 
concerts, mostly just on the streets. But 
the biggest step in his musical career 
Conte made last summer when he met 
his current producer Enrico Bollero. Con-
te: “Also a singer-songwriter and a frea-
king amazing guy. He’s 60 years old and 
inspires me a lot; he’s a great mentor.” 
The cooperation resulted in ‘Spazio Nuo-
vo’, after having spent a week in a studio 
in Montova, near Verona.
Conte is determined to have a profes-
sional musical career, preferably in his 
own space, where he can make music 
with others and is able to combine it 
with other art forms. “Though I’m gonna 
develop myself as a musician in a way 
that will take time, I think it’s healthier 
that way. So maybe in the beginning I 
will need another job, but that’s fine with 
me.”  

> Music of Emanuele Conte can be found 

on www.erasmusmagazine.nl/EMuziek or 

go to Facebook or bandcamp and type 

‘Emanuele Conte’.

> EMuziek

‘I will take my time, it’s healthier that way’

Emanuele Conte (21) is in The Netherlands  

for half a year to do an IBCoM Bachelor.  

Meanwhile he’s quite busy playing guitar  

and recording an album.
text Gert van der Ende photography Michel de Groot
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Nino & Frankie
Oh God, wat is er de laatste tijd veel te doen in de 
kerk. Maar ik heb het hier niet over de zondagoch-
tend, maar over het feest Preach op vrijdag 11 april 
in de Arminiuskerk. De Rotterdamse dj’s Nino en 
Frankie vieren deze avond dat zij vijf jaar een 
succesvol duo zijn. Het avontuur begon onschul-
dig: twee vrienden die voor de lol graag mixtapes 
maakten, werden gevraagd om een avond te 
draaien in de Catwalk, wat nu Toffler is. Ze werden 
opgemerkt door de clubeigenaar van Perron en 
mochten vaker draaien op zijn feesten. Inmiddels 
geven de mannen zelf ook drukbezochte feesten, 
zoals Contra in Perron en het jaarlijkse festival 
Noah dat op een boot plaatsvindt. 
> Waar: Arminiuskerk, Museumpark 3, Rotterdam; 

toegang: € 10,-; info: Facebook Nino&Frankie. 

Popcorn Time
Een aantal geeks uit Buenos Aires bedacht de 
site Popcorn Time, waar je gratis on demand films 
kunt kijken via de computer. Eigenlijk een soort 
piratenversie van Netflix. Eerder deze maand 
werd bekend dat de oprichters ermee stopten 
door de commotie die er ontstond over de copy-
rights, maar torrentsite YTS maakte een door-
start. De site  geeft gebruikers de mogelijkheid 
om naar films te zoeken en deze in hoge kwaliteit 
te streamen. Het downloaden van de film gaat 
via een torrentdatabase, wat inhoudt dat je stuk-
jes torrent uploadt tijdens het kijken. Het enige 
wat je hiervoor nodig hebt is een snelle internet-
verbinding. Het filmbestand wordt opgeslagen in 
een geheim bestand dat na het uitschakelen van 
de computer wordt gewist.
> Info: www.getpopcornti.me 

Sunday Blues
Er is niks zo lekker als luieren op zondag met 
goede muziek. Een beetje bijkomen van het 
weekend en mijmeren over volgende week. Dat 
kan natuurlijk in je joggingbroek op je eigen bank, 
maar als je toch behoefte hebt aan wat gezellig-
heid, ga dan naar The Breakfast Club in jazzclub 
Bird. De zondag start heel schappelijk om 13.00 
uur met een heerlijke brunch in het restaurant, 
gevolgd door een concert. Zondag 30 maart 
staat Melphi op de planken. Een band die sfeer-
volle nummers speelt, waarin soul en jazz soepel 
in elkaar overlopen. De daaropvolgende zondag 
is het de beurt aan Samba Touré, een gitarist uit 
Mali die de Afrikaanse Blues combineert met di-
verse muziekstijlen.
> Waar: Raampoortstraat 26, Rotterdam; 

toegang: brunch en concert € 23,-, alleen concert € 9,- v.v.k; 

info: www.bird-rotterdam.nl 

> CÉLINE’S CHOICE

Meer dan Manga
Volgens de makers van de tentoon-
stelling FUTURE PASS 3.0 in het We-
reldmuseum gaat de nieuwe kunst-
vorm Animamix deze eeuw domine-
ren. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit 
van gehoord, en betwijfel deze stel-
ling ten zeerste, maar na een bezoek 
aan de tentoonstelling moet ik zeg-
gen dat het leuk is om naar te kijken. 
Animamix is een combinatie van 
manga, anime en de klassieke kunst-
tradities uit het oosten en westen. 
Een mix van kunstvormen die tot 
stand kon komen door de digitalise-
ring van de wereld. Maar het is meer 
dan een simpele ‘Hello Kitty 2.0’; de 
verhalende kunstwerken willen ook 

wat aan de kaak stellen. Met humor 
en satire schetsen ze het beeld van 
de globaliserende samenleving 
waarin de eeuwige jeugd het ideaal 
is. De kunstenaars proberen in hun 
werk een wereld te creëren waarin 

de realiteit en de virtuele werkelijk-
heid elkaar raken. Voor deze ten-
toonstelling zijn drie kunstenaars 
gevraagd. Mu-Lei schildert dromeri-
ge portretten van Chinezen die ge-
confronteerd worden met de invloed 

van de westerse cultuur. Olivier Pau-
wels maakt sculpturen uit machine-
onderdelen. Hij maakt hierbij gebruik 
van speelgoedpoppetjes die op het 
eerste gezicht best schattig lijken, 
maar onderdeel zijn van een leger. 
Pauwels haalde zijn inspiratie uit de 
verhalen van zijn grootvader over de 
Tweede Wereldoorlog. Als laatste is 
het werk van Yang-Na te bewonde-
ren. Centraal in haar werk staat de 
wens van de mens om te versmelten 
met dieren door bijvoorbeeld onder 
water te leven.
> Wereldmuseum, Rotterdam; 

wanneer: van februari tot september; 

toegang: € 12,50; 

info: www.wereldmuseum.nl   

Céline Maessen 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 voorstel-

lingen, de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.
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Toffler 
Weena Zuid 33

Biertje € 2,50 
Sfeer 8

Sjanskansen 7
Studentikoosheid 7

> UIT/GAAN

Het is een wat apart gezicht: tussen de torenhoge kantoorgebouwen bij 
het Weena vind je plotseling een trap die de grond in gaat. Boven de 
smalle ingang prijkt in grote blauwe neonletters het woord Toffler, een 
naam die afkomstig is van de 85-jarige Amerikaanse trendwatcher Alvin 
Toffler. Deze inmiddels bejaarde wetenschapper – die ook futoroloog 
(zeg maar het tegenovergestelde van een historicus) is – gebruikte voor 
het eerst de term techno, de muziek waar het hier allemaal om draait. 
Vast staat in elk geval dat het karakter van de club net zo onalledaags is 
als de naam: Toffler is letterlijk en figuurlijk underground. Voor degenen 
die wel uitgekeken zijn op de populaire kroegen rond het Stadhuisplein, 
waar voornamelijk skihutmuziek en gemixte plaatjes uit de top 40 grijs-
gedraaid worden, is Toffler een uitstekende uitgaansgelegenheid. 
Wie de lange trap, gevuld met groepjes chillende of uitrustende feest-
gangers, wil afdalen is in de regel zo’n 10 tot 15 euro kwijt. Voor dat bedrag 
word je een nacht lang – Toffler raakt vaak pas vanaf een uurtje of één 
echt vol  – getrakteerd op de minimalistische, repetitieve en industriële 
klanken van bijvoorbeeld Loco Dice, Michel de Hey, Alle Farben en Benny 
Rodrigues, grootheden in het technogenre. Hier kom je niet voor de luxe 
uitstraling, chique cocktails of het trendy gezelschap, maar puur voor de 
muziek. Nadat de jassen, tassen en andere accessoires in de kluisjes zijn 
gedropt en je voorzien bent van de – helaas noodzakelijke – consumptie-
muntjes, kan het raven beginnen. De donkere, lange en smalle voormalige 
voetgangerstunnel staat stampvol met een gemêleerde menigte Rot-
terdammers, die onder de steeds feller flikkerende lichten dansen tot de 
zon weer opkomt. 
Hoewel het waarschijnlijk wat ver gaat om Toffler te bestempelen als een 
ordinair drugshol, is het een publiek geheim dat bepaalde bezoekers niet 
vies zijn van een pilletje om de nachtelijke avonturen vrolijk en energiek 
door te komen. Wat je hier verder ook van mag vinden, de sfeer is er heel 
wat ontspannener en gezelliger dan in het gros van de populaire Rot-
terdamse nachtclubs. Een nadeel van zo’n ‘snoepje’ is dat het wat lasti-
ger wordt om de volgende dag helder te functioneren, maar na een goed 
nachtje in Toffler hebben waarschijnlijk de meesten moeite om fris en 
fruitig uit bed te komen. MvS (foto: MB)

Tunnel vol techno
Door ingewijden in de undergroundscene wordt deze 
club gezien als één van de pareltjes op het gebied van 
elektronische muziek. In Toffler gaan technoliefhebbers 
elk weekend tot in de vroege uurtjes op in de muziek.

LENTEGAST: PAULINE VAN DER MEER MOHR 
| INTERVIEW

Zomergasten, maar dan anders. Film-
fragmenten, videoclips, nieuwsflitsen en 
YouTube-filmpjes vormen de leidraad voor 
een live-interview met Pauline van der 

Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de 
Erasmus Universiteit.   
Maandag 31 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

PAUL FRISSEN: DE OVERBODIGE OVERHEID | 
BROWN BAG LECTURE

Minder overheid, meer burgerkracht – dat 
is de toon van het huidige kabinet. Maar 
waarom lukt het de overheid niet om de 
macht echt uit handen te geven? 

Woensdag 2 april van 12.30 tot 13.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

EP SESSIONS: ROCK | MUZIEK 
Maandelijks podium voor studenten en 
medewerkers. Spring op het podium en 
laat je kunsten zien. Deze derde editie is 
gewijd aan rockbands. 

Donderdag 3 april van 20.00 tot 22.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein

VIRUS TEGEN KANKER | LUNCHLEZING
Lunchlezing over experimentele behande-
ling van kanker door het inspuiten van o.a. 
vogelgriepvirussen of de pokken, in het 
kader van de lezingenserie Randen van de 

Geneeskunde.  
Dinsdag 8 april van 12.30 tot 13.30 uur
Collegezaal 1, Erasmus MC 
 

STUDIO ERASMUS 
Maandelijkse talkshow over weten-
schap en actualiteit. Met interviews, 
minicolleges en livemuziek. Met onder 
meer hersenprofessor Maarten Frens en 

studentondernemer Jurgen Nieuwenhuijsen.
Dinsdag 8 april van 20.30 tot 22.00 uur
Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein, Rotterdam

100 YEARS IN 100 MINUTES | EVENEMENT
Een keer per jaar verenigen de culturele 
verenigingen hun krachten voor een spet-
terend optreden. Dit jaar vindt de Centen-
nial Edition plaats en jij bent uitgenodigd. 

Een avond gevuld met dans, theater en levende muziek. 
Woensdag 9 april van 20 tot 22 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

LOKO TOKO PICTURE SHOW | IMPRO COMEDY
Transatlantische stand-up comedians Mi-
chael Diederich, Adam Fields en Gerry van 
der Laan maken een puinhoop van de film 
‘Titanic’, met een unieke combinatie van 

stand-up comedy, improvisatie, sketches en interactiviteit.
Donderdag 10 april van 20.00 tot 22.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein. Toegang € 5,-

> 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.

Prof.dr.ir. Antonius (Ton) van 

der Steen, hoofd van de afde-

ling Biomedische Technologie 

van het Thoraxcentrum Eras-

mus MC, is door de Chinese 

Academy of Sciences be-

noemd tot hoogleraar bij The 

Shenzhen Institutes of Advan-

ced Technology (SIAT). Vooral 

zijn ervaring met Medical Del-

ta is interessant voor de Chi-

nezen. Het is voor het eerst in 

de ruim zestigjarige geschie-

denis van de SIAT dat er een 

Nederlandse hoogleraar be-

noemd wordt. 

De Chinese Academy of Sci-

ences stamt uit 1949 en 

noemt zichzelf een ‘denktank’ 

en ‘locomotief’. De academie 

brengt tienduizenden weten-

schappers en ingenieurs uit 

China en daarbuiten samen 

om oplossingen te bedenken 

voor onder meer medische 

problemen.

Vincent Zhang, a Chinese fi-

nance professional from 

Shanghai and International 

full-time MBA student, is this 

year’s recipient of the €5,000 

RSM MBA Sustainability Scho-

larship. Vincent began his 

MBA studies at Rotterdam 

School of Management, Eras-

mus University (RSM) in Janu-

ary 2014. As a recipient of the 

RSM MBA Sustainability Scho-

larship, Vincent will be acting 

as a ‘sustainability ambassa-

dor’ within the MBA program-

me, focusing on sustainable 

issues and business models 

during his year-long study. He 

is also blogging about his life 

and studies for the MBA Expe-

rience blog.

RECTIFICATIE
In EM #14 staat onterecht op 

pagina 29 dat het studiever-

eniging STAR was die DEO 

drive en DUT racing hadden 

uitgenodigd voor de presenta-

tie van de elektrische race-

auto in het L-gebouw. Dit was 

echter een activiteit van 

GreenEUR en SustainableRSM.
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HSFN, a national student association for Hindus, organized a get-together for the Holi festival in 
the C-Building on March 13th. To get in the mood for the festival, the association invited Hindu 
students to get to know another through different games. In a lecture, Pandit (a kind of priest) 
Dravin Raghubar emphasized the importance of spiritual development alongside formal educa-
tion, because Holi – although mostly known for the tossing of colored powders onto another – is 
mainly about mental growth. Unfortunately, it was not allowed to throw the colored powder. NAH

Student Sven de Langen (27, master’s Policy 
and Politics) has been elected at the munici-
pal elections. The campaign leader and No. 2 
on the list of CDA (Christian Democrats) will 
be in the municipal Council for the next four 
years.

Despite the retaining of three seats, it wasn’t a 
large celebration at the gathering of the party 
in café Bed, relates De Langen. “I am some-
what happy. We have worked really hard for 
three seats and we are growing, but we unfor-
tunately came up short for four.” It was tense 
for a while, because the preference votes came 
in only a day later. However, there was only 
one candidate of CDA who got in the council 
via preference votes. “If there would have been 
another, I would not have made it.”
Ilyas Boujdi, IBCoM-student and number 

seven for the SP (Socialist Party), as well as 
master’s student Simon Becker, who was on the 
fifth spot at the VVD, just missed the boat. The 
liberals lose one seat and end up with three, 
the SP wins considerably and grows from two 
to five seats. “I am really awfully happy”, says 
Boujdi. “The SP has more than doubled in Rot-
terdam.” Becker hopes that the VVD will 
participate in the coalition, partly because 
of opportunities for himself. “If we deliver 
two aldermen, I will end up in the council 
after all.”
Student Politics (Studenten Politiek) 2.0, the 
party of University College students Koen 
Wies and Mauro Stel, participated for the first 
time in the elections in Rotterdam. In Kralin-
gen-Crooswijk, the only area committee where 
the party was electable, they got two percent 
of the votes, which is too little for a seat. TF

Holi Hai – It is Holi!

One student has been elected into 
the Municipal Council

New UL ‘to 
study and relax’ 
The university library will be stripped 
and renovated. Complete with a separate 
entrance, skylight, and more study room 
it has to fulfill the changing function of a 
UL: a place to study and relax.

A library just to store books? An outdated 
idea. Students want a place to study and 
relax, according to Marcel Quanz, project 
manager Renovation B-building of the Er-
asmus Facilitair Bedrijf. And so the current 
UL will be renovated and adapted to the 
new function. No, that is not just participat-
ing in a hype: the building dates from 1968, 
when the Erasmus University not yet had 
20,000, but around 5,000 students. 
Metamorphosis
For the operation the complete (monumen-
tal) building will be stripped. There will be 
a large skylight and the terrain floor will be 
incorporated into the library. The new UL 
will get a real entrance at the Institutenlaan 
and there will be 900 study spots. 
In September 2015 the renovation has to 
start. The preparations are in full motion. 
This summer a design has to be approved, 
in the fall the contractor will be selected. If 
everything goes according to plan, students 
can start studying and relaxing in the new 
building in January 2017. 
Nuisance
The basement with the book storage must 
be available during the reconstruction. 
The rest of the UL will temporarily move 
to the Multifunctional Education Building 
(MFE) that will need to be built before the 
summer of 2015. Students can find a place 
to study there in the meantime. Matthijs 
van Otegem, director of the UL, expects 
few problems for students. ‘The books can 
always be ordered digitally and the MFE 
is supposed to offer a lot of studying room.’ 
Whether or not the opening hours of MFE 
will be the same as in the UL, is not yet 
known. EH

Pandit Dravin Raghubar in action
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People sign contracts without knowing the exact terms all 
the time and students are no exception. In the 
Netherlands, a lot of these contracts are in Dutch and that 
shouldn’t be frustrating but needs to be handled properly. 
Before signing a contract, having somebody fluent in 
Dutch look it over can be of tremendous use. In especially 
complex cases, a lawyer’s eye would prove even better. 
Normally, students deal with set contracts, although the 
conditions are subject to change making your knowledge 
of the rules even more important. 

To gain a better perspective on the legal matters that 
students face, GNM Legal was brought into play. 
GNM Legal is a legal consultancy firm founded by three 
graduates of Erasmus Law. They met during their Master’s 
and their names are Dinh-Vu Nguyen, Denie Georgieva 
and Žana Matić. Their idea was spurred by the boyfriend 
of Denie approaching her for the translation of some Dutch 
legal forms. This snowballed an idea of a company geared 
towards offering affordable help to international students 
and starting international professionals. Unfortunately, 
other channels like The Belastingsdienst and the 
Rechtswinkel,  can present difficulties specific to 
internationals who don’t speak Dutch. The Belastings-
dienst’s website is available in English although their 
phone operators can only help callers in Dutch. The 
Rechtswinkel (of Rotterdam) does have phone operators 
who speak English but their website is entirely in Dutch. 

Rental agreements
So, sometimes students are slammed with a paper stating 
that the rental price of their apartment has been too low 
and has now increased. Other times, a landlord might 
decide to prematurely end the contract and only notify the 
tenant a few weeks before this. James Dooms (24, Business 
of Media Masters student) had to deal with the latter and 
much more.  Although his landlord lived in Eindhoven, he 
still managed to constantly show up unannounced in the 
apartment. He also had rules like prohibiting any larger 
belongings in the living room and not having guests 
overnight. Then, James broke one of his golden rules: “As a 
favor for a friend, I was keeping some larger musical 
equipment in the living room because my room is tiny, but 
I arrived home to see it stuffed back in. My landlord had 
now violated two terms of the contract, which stated he 
couldn’t show up without notifying us or enter the room. 
Upset, I confronted him and threatened involving the 
police and the government if he continued and that 
worked.” 
Without making too many assumptions, such a situation 
could have turned out far worse for the landlord had third 

Knowing Dutch goes a long way in the Netherlands, although in certain cases 
a beginner’s level can’t meet the requirements. Understanding a tenancy 
agreement or filing reports are part of legal procedures that require some 
Dutch. Hopefully these stories provide some guidance for when you find 
yourself in such a situation.  text Nour Abdul-Hadi  photography Levien Willemse

Legal guidance for 
international students

Philippe Viel

James Dooms



3 september 2009 | 02EM INTERNATIONAL 27 maart 2014 | 30

parties been involved. Dinh-Vu and Denie Georgieva 
explained, “In the Netherlands two weeks is far too short a 
notification period for the termination of a contract. In 
such an instance, sending an e-mail to the landlord and 
one to the huurcommissie (rental commission) is a way to 
proceed. There is a possibility that James could get money 
back for the damages inflicted through his landlord’s 
behavior, but, of course, further investigation would have 
been necessary.”  

Taxes
Filling out your tax forms and having issues with them is 
normally a heavily burdensome situation where students 
would have to wait till April, also known as ‘tax season’. 
Taxes have a lot to do with several factors such as age, 
other jobs, benefits and hours worked. For instance, a 
person doing an internship is not required to pay taxes 
while regular jobs do, although the numbers vary 
according to income-bracket. A lot of background 
information is necessary and the nature of the job also 
makes a huge difference. 
Philippe Viel (19, IBA student) is a microeconomics 
teaching assistant working at the Erasmus University who 
had a question about his tax revenues. He found his 
limited knowledge of Dutch to have a significant role in his 
uncertainty with this issue in knowing where to go and 
who to go. Firstly, says Denie Georgieva, “Tax revenues 
don’t actually apply to everybody and when you’re 
working as a teaching assistant, your contract can be quite 
different to regular ones.” In his case, he makes 275 euros 
but thinks he needs to give back 35% of this to taxes 

although that’s not necessarily true. The confusion can be 
very frustrating especially when he was under the 
impression that his coworkers were not paying the same 
amount. Normally, people who need to deal with taxes can 
approach the Belastingsdienst, although, as previously 
noted their provision of help in English can be limited. 
This might make GNM Legal a great channel because they 
have a lot of information on their website and they’re 
specialized in these topics. 

The importance of health insurance
The attitudes of people towards the police vary based on 
personal experience and what they hear in the media. A 
lot of times, there is a sense of reluctance to involve them 
because of the hassle and, to a large extent, the 
expectation that not much will come of it. It is only unless 
absolutely necessary that they are involved, which 
happened with Sandra Atanasoaie (24, IBA student). In 
2012, she was riding her bicycle when suddenly a car 
smashed into her and simply drove off. Luckily, a woman 
was on the scene, who took her to the hospital. Naturally, 
this happened while Sandra was switching her Dutch 
insurance policy to the Student AON policy and so during 
the period that she didn’t have any insurance. 2000 euros 
later, Sandra was found to be out of immediate danger but 
it was only later that they found a blood clot in her brain 
which damaged her short-term memory. 
Here, GNM Legal quickly jumped to the fact that dealing 
with your health insurance in the Netherlands is 
extremely important. Not only is it next to free but not 
having it can also cost a person in fines and if injured can 
amount to huge bills. Dealing with such issues is well 
within the scope of GNM Legal although asking for 
lawyers to help you isn’t always necessary and can be 
dealt with by somebody simply taking a look at your 
forms. As stated above, it’s in situations like this where it’s 
extremely important that all forms signed are read and 
understood before the actual signing. For instance, Sandra 
wasn’t fully aware of what she had signed in the hospital 
due to her weaker Dutch and the condition she was in at 
the time.   
A year following her accident (2013), she was called up by 
the police to say that there had been a match to the 
description given by the woman. Considering the fallacy of 
the woman’s memory it was far from enough to be used as 
real evidence, let alone justify any action against the 
traffic violator. Two weeks passed as Sandra called every 
other day to follow up on her case, but to no avail. Since it 
had been a year, she felt that it was now quite a distant 
memory and something that didn’t need to bother her 
anymore. 
Not knowing where to go after being in an accident, being 
fined or facing the police is a daunting experience no 
matter where you are. Who do you go to? Where can you 
find justice? Questions like this race through the minds of 
students in tricky situations, although often times 
resulting in no action whatsoever. It’s not hard to be 
vigilant of what you sign, it’s also important to consult 
people when you’re confused and asking questions can 
considerably streamline any legal process. Knowing 
Dutch does help a lot but especially with legal situations, 
having somebody Dutch or a lawyer involved can be very 
useful.  

> For more information: http://gnmlegal.nl

Sandra Atanasoaie
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

ICECREAM
Now the rays of sunlight are break-
ing through again, everybody wants 
some ice cream again. You can get 
the tastiest ice creams of Rotter-
dam at the ice cream salon where 
the ice cream is artisanally made 
with fresh fruit, vanilla sticks and 
cream. Besides sorbet ice they 
make surprising tastes like Bas-
togne, Snickers, Oreo’s and apple 
pie’s after granny’s recipe. They are 
also the inventors of the Smurf ice 
which is as blue as the Smurfs are. 
This ice cream salon is a favorite 
among many Rotterdammers, so 
there often are queues up to the 
corner of the Meent. But it is defi-
nitely worth the wait! 
> Where: Meent 69A. 

MARATHON
Sunday April 13th, the city will be 
closed off hermetically for the 
marathon. The starting signal will 
be given on the Coolsingel where 
the runners depart on the road to 
South, where they will go via the 
Kralingse Bos back to the Coolsin-
gel again for the finish. This event 
will see professional runners par-
ticipate, who will want to set a time 
below two hours and five minutes 
for the 42km, but, in addition, there 
are numerous runners who just 
want to scratch the marathon from 
their bucket list. Participating this 
year is no longer possible unfortu-
nately, because it has been sold 
out. You can of course stand along 
the course to encourage the brave 
men and women who participate.
> When: Sunday April 13.

 Info: www.marathonrotterdam.nl 

BARBER SHOP
Schorem is an old-fashioned bar-
bershop which could have come 
right out of the earle 20th century 
Brooklyn. If you enter the shop 
you’ll go back in time. The estab-
lishment is filled with spencers, 
pointy moustaches, greasers and 
shaving brushes from the era of 
Al Capone and Johnny Cash. In ad-
dition to a haircut you can get a 
shave with a classical open shav-
ing knife. The barbershop is exclu-
sively for men.    
> Where: Nieuwe Binnenweg 113. 

Info: www.schorembarbier.nl 

ARTS FESTIVAL
The International Community Arts 
Festival (ICAF) is organized every 
three years by the Rotterdam 
Neighborhood Theater. During the 
festival, groups from all over the 
world come to Rotterdam. The 
presentations are in various lan-
guages, from Spanish to Chinese, 
but every show is subtitled in 
English. The five days are full of a 
whole range of things to be seen, 
from 400 breakdancing kids from 
Cambodia to an emotionally mov-
ing performance by illiterate Roma 

women from a deprived area from 
Sevilla. On Saturday the movie Fron-
tera features. This movie has been 
recorded in a prison in Barcelona. 
> When: Wednesday March 26 till Sunday 

March 30. Tickets: € 5,- 

Program: www.icafrotterdam.com 

Hip wine bar in a old-fashioned 
neighborhood
‘Every downside has its upside’ is what a famous former football 
player would have said of it. Some weeks ago Uva Dolce suddenly 
received nationwide fame, but not in a good way. 

Wine barUva Dolce
Bergweg 199a

Atmosphere 8
Studenticism 5

Flirt factor 6
Beer € 3,-

GOING 
OUT 

On the occasion of an interview in 
the daily paper Metro, the Moroc-
can owner Elou Akhiat received all 
kinds of threats from radicals, who, 
motivated by religious convictions, 
wanted to stop her from trading 
in alcohol. The upside of this dis-
mal news was in the free publicity 
which the hip wine bar Uva Dolce 
(Italian for sweet grape) in the 
Oude Noorden received with it. 
And, honestly, chances are that 
the stylish establishment, till re-
cently an old-fashioned ‘brown 
pub’, would have escaped our at-
tention if it weren’t for this annoy-
ing trifle. But while we’re there, 
Uva Dolce deserves a serious rat-
ing, without referring to the recent 
consternation any more. What im-
mediately catches the eye in en-
tering the small, cozy corner shop 
is the pied company of guests, 
completely in style of the color-
ful neighborhood. At the bar, sur-
rounded by yuppies, neighbors 

and the occasional student, the 
reception is exceptionally warm 
and hearty. Although the visitors 
range widely in terms of age, so-
cial status and background, Uva 
Dolce, due to its white, comfort-
able lounge sofa’s and gold chan-
deliers, has a pronouncedly chic 
interior. 
Owner Elou realizes all too well 
that she has some work to do 
to become an attraction for stu-
dents. The bar, which only opened 
a little over a month ago, is busy 
finding out about ways to in-
crease the studentic character 
of the place. For instance, there 
are plans to hold happy hour on 
Friday nights, while they hold the 
ambition to occasionally have live 
bands perform at the Bergweg. 
Uva Dolce is despite (or perhaps 
even due to?) the unpleasant 
start a atmospheric catering spot 
which lends color to the Oude 
Noorden. MvS (foto: MB)



Easa Tabrizi, exchangestudent; volgt een master 
Marketing Management  
“Een inspirator geeft je alle inspiratie die je nodig 
hebt wanneer je het nodig hebt. De Perzische 
poëet Rumi is daar een voorbeeld van, op zowel 
emotioneel als cognitief vlak. Het boek met 
sonnetten is perfect, omdat het zowel ontspan-
nend als betoverend is om te lezen.” JvdV

FOCUS
Terwijl ik me probeer te verdiepen in serieuze zaken als half-
zijdige verlammingen en elektrofysiologische vraagstukken, 
heb ik grote moeite om me te focussen op het neurologieboek 
waaruit ik dit zou moeten leren. Niet zozeer doordat de vroeg 
gearriveerde lentezon – in een strak blauwe lucht – die middag 
door mijn raam naar me lonkt en me bijna dwingt naar een ter-
rasje te vertrekken. Ook niet doordat ik alleen nog kan denken 
aan een zomervakantie vol barbecues in het park, zonovergo-
ten festivals en reizen naar tropische oorden. Nee, meer in de 
letterlijke zin van het woord 'focus' kan ik me niet focussen. De 
letters worden maar met moeite scherp, en ik kan me hooguit 
maar op één woord tegelijk concentreren. Mijn linkerpupil is 
namelijk viermaal groter dan mijn rechterpupil. Zelfs een leek 
op medisch gebied begrijpt dat je daar wazig van gaat zien. 
Gelukkig is het geen neurologisch mankement, maar slechts 
het resultaat van een middag oogheelkundig onderzoek met bij-
behorende pupilverwijdende oogdruppels. Een onderzoek dat je, 
zoals gebruikelijk voor het geneeskundig onderwijs, in tweetal-
len bij elkaar dient uit te voeren. In deze setting heb ik al menige 
hartklep beluisterd, leverrand gevoeld, mondholte geïnspec-
teerd en gewricht gemanoeuvreerd. Met enige regelmaat liggen 
we zelfs als ware yogi’s met onze armen en benen in de lucht 
voor een rits aan orthopedische tests. Enfin, ditmaal waren dus 
de ogen aan de beurt.
Terwijl de tranen stromen, besluit ik om het studeren voor die 
dag maar op te geven. Helaas stoot ik vervolgens bij het open-
trekken van de ijskast hard mijn pink. Vloekend en tierend kan 
ik gelukkig wel meteen mijn ervaring gebruiken om te testen 
of er iets mee aan de hand is: niet gebroken, wel pijnlijk. Ik 
schrijf mezelf dus maar meteen een snelwerkend medicijn 
voor: 33cl bier, direct in te nemen in de zon. Daar kan ik me 
tenminste wel op focussen.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Deze kaars kreeg ik 

van een meisje uit 

India. Ik wil graag nog 

eens terug om te 

kijken hoe het nu met 

haar gaat.”

“Make-up is belangrijk 

voor mij. Je kunt maar 

één eerste indruk 

achterlaten bij 

iemand. Ik doe altijd 

foundation op; zelfs 

als ik alleen naar de 

supermarkt ga.”

“Ik ben dol op de zon. 

In mei heb ik twee 

weken vrij en dan ga 

ik met vriendinnen op 

vakantie. Het wordt 

óf Kroatië óf Turkije 

daar zijn we nog niet 

over uit.”

Roxanne Austin (20)
Student Bestuurskunde 

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl.  “Ik zou mijn eigen stijl omschrijven als 
klassiek en kleurrijk. Omdat ik een donkere 
huidskleur heb, vind ik het mooi om 
gekleurde kleding te dragen, anders wordt 
het zo'n donker geheel. Vroeger was ik erg 
gesteld op merkkleding maar tegenwoordig 
shop ik overal – ook bij H&M en Zara. Ik heb 
koffers vol met kleding, maar iets wegdoen 
vind ik moeilijk. Soms stuur ik kleding naar 
mijn familie in Suriname. Voor mijn 
propedeuse-uitreiking ga ik een jurk kopen 
in Parijs. De rest van mijn studiefinancie-
ring gaat op aan wijntjes op het terras”

India.  “Toen ik klaar was met de middelbare 
school ben ik twee maanden naar India 
gegaan om vrijwilligerswerk te doen. 
Met tien leerlingen hebben we een 
programma gemaakt voor 
straatkinderen. Soms speelden 
we dagenlang Anne Maria 
Koekoek op het plein of we 
deelden ballonnen uit. Er 
kwam ook vaak een 
meisje met dezelfde 
naam als ik en op 
een dag vroeg ze of 
ik misschien haar 
huis wilde bekijken. 
We zijn toen met alle 
begeleiders en leerlin-
gen gegaan. Toen ik 
aankwam dacht ik dat ik op 
een markt was, allemaal 
kleine tentjes van plastic, 
maar één van die tentjes was 
haar huis. Ze woonden daar 
op twee vierkante meter met 
zes mensen. India heeft mijn 
kijk op de wereld veranderd. 
Vroeger was ik verwend en kon ik 
dagen boos zijn omdat ik geen 
nieuwe Nike’s kreeg van mijn 
moeder. Nu geniet ik van alles wat 
ik heb en doe.”

Vereniging.  “Meestal gaan studenten bij 
een vereniging omdat ze nog niemand 
kennen in de stad. Ik ben in Rotterdam 
opgegroeid, maar ik wilde graag nog andere 
mensen leren kennen daarom heb ik me 
aangemeld bij SSR. Met mijn jaarclub doen 
we leuke dingen, zoals diners met dates. 
De eerste keer moest ik koken, maar dat 
was niet zo’n succes. Als voorgerecht had 
ik kibbeling gemaakt. Het ging mis bij het 
hoofdgerecht; schnitzel met patat. Niet zo 
moeilijk zou je denken, maar ik had de hele 
zak patat in één keer in de frituur gedaan 
dus dat werd een soort klont van patat. 
Uiteindelijk maakte het niet uit, het gaat 
om de gezelligheid.”

Joey.  “Later wil ik graag de politiek in. 
Ik vind het belangrijk dat iedereen 
met respect behandeld wordt. Bij 
SSR zijn de jaarclubs strikt 

gescheiden, maar mijn beste 
vriend Joey is homoseksueel en 
wilde graag in mijn jaarclub. Ik 
heb toen een pleidooi gehouden 
bij het bestuur, maar uiteinde-
lijk mocht het niet. Toen 
hebben we besloten onze 
jaarclub Joey te noemen met 
de slogan: ‘Een beetje gay is 
best oké.’ 
CM (fotografie: RvdH)

Jas: Mart Visser
Blouse: Zara
Armband: Six
Rokje: H&M
Schoenen: H&M

DE INSPIRATOR VAN 

“Dit is het T-shirt van 

mijn jaarclub Joey. 

We gaan veel uit 

naar de Beurs, en 

soms belanden we 

in de Skihut.”


