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op 19 maart. 
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Wat je als wetenschapper of universiteitsbestuurder 
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plekken in Nederland én binnen de EUR wordt er 
gediscussieerd over de ‘toestand van de wetenschap’. 
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Hoopvol
Afgelopen maanden is er op veel verschillende plaatsen binnen en buiten de universi-
teit druk gediscussieerd over de toestand van de wetenschap. Wat begon als een 
discussie naar aanleiding van enkele ernstige fraudegevallen (ik hoef ze neem ik aan 
niet meer te noemen), leidde een paar maanden geleden tot het pamflet van Science in 
Transition over de systeemfouten die in het huidige stelsel zitten: te veel nadruk op 
kwantiteit, meetbaarheid en scoren, en te weinig aandacht voor kwaliteit. Het pamflet 
kon op veel instemming rekenen. 
Twee weken geleden hield een van de voormannen van Science in Transition een 
betoog in het Erasmus Paviljoen. Het was een bijeenkomst georganiseerd door  
SG Erasmus en de Faculteit der Wijsbegeerte, maar er zaten ook behoorlijk wat 
onderzoekers van het Erasmus MC in de zaal. Begrijpelijk, als je luisterde naar de 
spreker van Science in Transition, die meende dat 85 procent van het onderzoeksgeld 
dat wordt besteed in de biomedische wetenschap, weggegooid geld is. Reden voor de 
medici om zich zorgen te maken, en dat doen ze ook. Want niet alleen kwamen ze ‘hele-
maal’ naar Woudestein voor de discussieavond, maar het Erasmus MC houdt binnenkort 
zelf ook een discussiemiddag over ‘de toestand in de wetenschap’. De organisatoren 
maken zich serieus zorgen of het onderzoek wel leidt tot wat ze nastreven: oplossingen 
vinden voor ziektes en aandoeningen.
Ik vind het hoopvol, en hoop dat na de filosofen en de medici, ook de andere weten-
schapsgebieden volgen.

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

06 25
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RUTTE IN EEN ANDER TORENTJE
In de Rotterdam Science Tower bij 
het Marconiplein, op de grens tus-
sen Rotterdam en Schiedam, is 
sinds kort de Startup Campus ge-
vestigd. Het Erasmus Centre for 
Entrepreneurship toverde de elfde 
verdieping van de toren om tot een 
paradijs voor ondernemers. In de 
smeltkroes van jonge, startende 
ondernemers en ervaren big corpo-
rates worden studeren, onderne-
men en doorgroeien gecombineerd. 
Jong ondernemerstalent wordt er 
klaargestoomd voor een voorspoe-
dige carrièrestart. Op zaterdag 1 
maart opende minister-president 
Mark Rutte de nieuwe Startup 
Campus MvS (foto: Levien Willemse)
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De gemeente Rotterdam heeft een werk-
conferentie gehouden over de wens om van 
Rotterdam een Gay Destination te maken. 
Wat is een Gay Destination?  “Het is een 
plek waar homoseksuelen graag komen voor 
bijvoorbeeld een stedentrip. Een goed voor-
beeld is de wijk rondom Canal Street in Man-
chester. Rondom die straat zijn vele kroegen 
en clubs en het trekt veel toeristen. Er is al-
lerlei vertier: van heel extravagante tot gewo-
ne clubs. In Manchester staat het gebied ook 
aangegeven op de kaart als Gay Village. Het 
is een plek waar je als homo geweest móét 
zijn.” 

Hoe is Gay Village in Manchester ont-
staan? “In Manchester is deze wijk organisch 
ontstaan. Er waren een aantal gaybars en 
langzaam is dat gaan groeien. Uiteindelijk is 
de plek Gay Village erkend door zowel de on-
dernemers als de gemeente. De gemeente zag 
dat er iets nieuws gebeurde in de stad en zij 
gebruikt dat ook in de communicatie over de 
stad. De gemeente vindt het prima dat ieder-
een komt maar het is niet gecreëerd door de 
mensen van de economische ontwikkelings-
diensten van Manchester.”

Wat kan de gemeente Rotterdam doen om 
dit project te realiseren? “Niet veel. Je kunt 
dit niet creëren, want uiteindelijk moeten de 
mensen het leuk vinden om hier naartoe te 
komen. Het moet gaan circuleren binnen die 
groep: Manchester is leuk, Amsterdam is 
leuk en Rotterdam is leuk. Rotterdam staat 
op dit moment niet bekend als belangrijke 
plek voor homo’s. Als beleidsmaker of ge-
meente is er ook niet zoveel wat je hieraan 
kunt doen. Je hebt hooguit een aantal uit-
gaansgelegenheden nodig. Maar daar moet 

wel een markt voor zijn. De gemeente gaat 
geen gaybars openen. Zeker in deze tijd zal 
daar vanuit de gemeente geen geld ingestopt 
worden, want er is weinig investeringsvermo-
gen. Dus het zullen ondernemers moeten zijn 
die daar kansen in zien.”

Dus eigenlijk heeft de gemeente hier hele-
maal geen invloed op? “De gemeente kan 
hooguit prioriteit geven aan de vergunning 
voor een gaybar. De tijd dat er geld werd inge-
zet door de gemeente om ontwikkelingen mo-
gelijk te maken is voorbij. Vroeger kon de ge-
meente, als ze graag wilde dat er iets gebeur-
de, op een plek wel helpen. Zo is Hotel New 
York ooit verkocht voor één gulden aan ont-
wikkelaars, met de verplichting om erin te in-
vesteren. Maar zoiets zal nu ook niet meer 

‘Rotterdam staat op dit moment niet  
bekend als belangrijke plek voor homo’s’  
>  Erik Braun

Rotterdam 
op de roze kaart
De gemeente heeft plannen om van 
Rotterdam een Gay Destination te 
maken. De stad wil meer homo-
seksuelen aantrekken omdat zij 
goed zijn voor de economie van de 
stad. Maar hoe doe je dat: Gay 
Destination worden? Citymarketing-
expert Erik Braun is sceptisch over 
de plannen van de gemeente.
tekst Céline Maessen illustratie Unit20 
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gebeuren want de gemeente kijkt veel scher-
per naar de financiën en naar de grond waar 
ze geld mee kunnen verdienen. Vroeger werd 
er geld verdiend met gronduitgiften en nu is 
dat veel moeilijker. Dat is niet alleen een pro-
bleem van Rotterdam maar van heel Neder-
land.”

Homo-ambassadeur en kandidaat-raads-
lid Ben Groos van Lijst van Gerdingen stelt 
dat homo-ondernemers best geïnteresseerd 
zijn in een groot evenement als de Canal 
Pride in Rotterdam, maar dat zij afhaken 
als ze de eisen van de gemeente zien. Kan 
de gemeente daar niet iets aan doen? “De 
gemeente zal in dit geval soepeler kunnen 
zijn met de vergunningsprocedure als ze zo’n 
evenement echt belangrijk vinden. De ge-

meente kan wel faciliteren door in de marke-
ting te laten doorschemeren dat Rotterdam 
een leuke stad is om als homoseksueel eens 
naartoe te gaan. Maar uiteindelijk zijn het ge-
woon mensen zoals jij en ik die zelf beslissen 
of ze naar Parijs gaan of naar Rotterdam. Er 
zijn natuurlijk ook homostellen die helemaal 
niet tussen de andere homo’s willen zitten. Je 
richt je hier natuurlijk op een niche in de 
markt en de knoppen waar je aan kunt draai-
en als gemeente zijn beperkt.”

Amsterdam heeft de Canal Pride, Tilburg 
viert in juli Roze Maandag. Vist Rotterdam 
niet in dezelfde vijver? Nederland heeft 
toch al genoeg roze steden? “Er zijn in Ne-
derland ook meerdere dansevenementen die 
allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Maar 
op dit moment staat Rotterdam niet bepaald 
bekend als homostad. Je komt van heel ver als 
je dit als label op de stad wilt plakken.”

De gemeente denkt dat de komst van ho-
moseksuelen voor een economische boost 
zorgt. Homoseksuelen besteden meer geld 
aan luxegoederen en ze gaan meer uit,  
maar is dat niet gebaseerd op een vooroor-
deel? “Richard Florida heeft een theorie over 
de creatieve klasse waarin de homoseksuelen 
worden geportretteerd als zeer creatieve en 
veelzijdige mensen, maar er zijn natuurlijk 
ook homo’s die boekhouder zijn en ’s avonds 
gewoon lekker op de bank zitten en The Voice 
of Holland kijken met hun vriend.”

Is het niet discriminerend dat de gemeente 
zich richt op een bepaalde groep, enkel om-
dat  zij economisch welvarender zijn? Het 
zou toch ook heel raar zijn als de gemeente 
nu graag joden wil aantrekken omdat daar 
het vooroordeel aan kleeft dat ze rijk zijn? 
“De gemeente ziet dat niet zo. Het idee dat ho-
mo’s geld hebben is afgeleid van het feit dat ze 
minder kinderen hebben en daardoor meer 
geld kunnen uitgeven aan andere dingen. Dat 
betekent niet dat ze superrijk zijn. Het is een 
interessante groep, en meer homoseksuelen 
zou goed zijn voor de stad. Maar dat zijn stel-
len zonder kinderen ook, daar hoef je geen ho-
mo voor te zijn. Als je na je studie in Rotter-
dam blijft, en jij en je partner gaan bijvoor-
beeld werken bij Unilever of KPMG, zijn jullie 
vergelijkbaar in gedrag.”

Denkt u dat het plan om meer homoseksue-
len naar de stad te trekken botsingen kan 
veroorzaken met andere groepen in Rotter-
dam? “Die botsingen zijn er in andere steden 
ook. In Amsterdam is een stel homoseksuele 
toeristen in elkaar geramd. Als homogeweld 
de internationale pers haalt, is dat niet goed 
voor het imago van een Gay Destination.”

Hoe staat Rotterdam nu bekend bij toeris-
ten? “Onlangs hebben de New York Times en 
de Rough Guide een lijst uitgebracht van de 
tofste plekken op de wereld waar je ook eens 
naartoe zou moeten gaan buiten bekende ste-
den als Rome en Parijs. En Rotterdam stond 
bij beide in de top tien. Op een gegeven mo-
ment worden die ‘tweede’ steden belangrijker 
omdat toeristen de hoofdstad al gezien heb-
ben. Dan moet je als tweede stad een heel an-
der profiel hebben en dat heeft Rotterdam. 
Alleen al de architectuur is niet te vergelij-
ken.”

Waar zou ‘onze’ roze buurt zich het best 
kunnen vestigen? “De plekken waar nu al 
iets zit, zoals de Van Oldenbarneveltstraat, 
waar homobar de Regenboog zit. Als er bij-
voorbeeld een hele straat is met dezelfde za-
ken, dan versterkt dat elkaar. Je bent wel 
concurrenten, maar als je bij elkaar zit trek 
je meer bezoekers. Net als bij een winkelcen-
trum. Dat zal voor een roze buurt ook gel-
den.”  

Erik Braun (1970) is senior 
onderzoeker en docent in 
stedelijke economie, vast-
goed en citymarketing. Hij 
doceert aan de Erasmus 
School of Economics (ESE) 
en is al jarenlang verbonden 
aan de masterspecialisatie 
Urban, Port and Transport 
Economics van de ESE. 



wetenschappelijke publicaties moesten door twee 

uitgevers worden teruggetrokken omdat  bleek dat 

de artikelen niet door wetenschappers maar door 

computers geschreven waren. De publicaties zijn 

‘geschreven’ door het softwareprogramma SCIgen, 

dat willekeurige zinnen aan elkaar plakt die niets 

met elkaar te maken hebben. Het programma werd 

in 2005 ontwikkeld door onderzoekers van de Ame-

rikaanse universiteit MIT. Ze wilden bewijzen hoe 

simpel het is om totale onzin in te sturen voor confe-

renties. Het programma is gratis te downloaden. HOP
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ONDERZOEK EN INNOVATIE

Afgelopen najaar reserveerden rege-
ringspartijen VVD en PvdA samen met 
de ‘constructieve’ oppositiepartijen D66, 
ChristenUnie en SGP honderd miljoen 
euro extra voor onderzoek en innovatie. 
Dat geld is nu verdeeld, schrijft het kabi-
net.
Vijftig miljoen euro had al een duidelijke 
bestemming: de overheid betaalt daar-
mee de deelname aan allerlei Europese 
onderzoeksprogramma’s. De overige vijf-
tig miljoen was bedoeld als bonus voor 
winnaars van Europese onderzoekssubsi-
dies en voor extra beurzen van de Neder-
landse onderzoeksfinancier NWO.
Dit  laatste bedrag is precies in tweeën 
gedeeld. Er is dus vijfentwintig miljoen 
euro beschikbaar voor wetenschappers 
die een Europese onderzoeksbeurs aan-
vragen. Want wie een project indient bij 

het EU-onderzoeksprogramma Horizon 
2020 krijgt zelden alle kosten vergoed en 
moet zelf geld bijleggen. “Aangezien deze 
kosten vaak aanzienlijk zijn, betekent dit 
voor met name universiteiten, hogescho-
len en andere publieke kennisinstellin-
gen een drempel om mee te dingen naar 
Europese onderzoeksmiddelen”, aldus 
het kabinet. Het extra overheidsgeld zou 
de drempel naar een EU-aanvraag lager 
moeten maken.
De andere vijfentwintig miljoen euro gaat 
naar onderzoeksfinancier NWO, die het 
geld in open competitie verdeelt onder de 
beste wetenschappers. Dat geld is hard 
nodig, menen de bewindslieden, “aan-
gezien het honoreringspercentage mo-
menteel erg laag is”, waarmee ze willen 
zeggen dat er (te) veel wetenschappers 
meedingen om (te) weinig geld. HOP

Kabinet steunt aanvragen 
Europees onderzoeksgeld
Nederlandse wetenschappers krijgen een steuntje in de rug als ze Europees 
onderzoeksgeld aanvragen. Daar trekt het kabinet 25 miljoen euro voor uit.

ANALYSE

Ondersteuning 
universiteit 
wacht weer een 
reorganisatie
Wie dacht dat na een forse reorganisatie in 
2007 en Bedrijfsvoering 2013 de ondersteu-
nende diensten op orde waren (en even met 
rust gelaten zouden worden), heeft het mis. 

Met de reorganisatie van het Bureau van de 
Universiteit ontstonden de zogeheten shared 
service centra die de faculteiten moesten ont-
lasten en ondersteunen bij taken die niet tot het 
primaire proces behoren (lees: onderwijs en 
onderzoek). En BV2013 was bedoeld om het 
achterstallig onderhoud van onder meer de 
ICT-voorzieningen weg te werken en de ‘basis 
op orde’ te brengen. Beide ingrepen vormden 
daarmee een opmaat naar een nieuwe verande-
ring in de vormgeving en manier van werken 
van de ondersteunende diensten van de univer-
siteit.
In opdracht van het College van Bestuur schre-
ven de directeur van het Facilitair Bedrijf, Kees 
Lansbergen, en de directeur van Human Re-
sources & Finance, Ad Hoogsteder, het rapport 
‘Making the difference’, wat in de wandelgan-
gen ook SSC 3.0 wordt genoemd. Want de basis 
op orde is nodig, maar uiteindelijk streeft de 
universiteit naar ‘topondersteuning’, en dat is 
nog netje een stapje verder dan dat alles ge-
woon functioneert.
Want problemen zijn er nog steeds: er zitten te 
veel schotten tussen de verschillende onder-
steunende diensten, er wordt nog te weinig 
klantgericht gewerkt en gedacht, en het afreke-
nen op resultaat (‘hard met een hart’ noemt het 
rapport dat)  gebeurt onvoldoende.
De heren Lansbergen en Hoogsteder adviseren 
daarom de vorming van één grote shared ser-
vice-organisatie (sso), waarin de huidige vier 
ssc’s en de stafafdelingen (Algemene Bestuurs-
dienst en Marketing & Communicatie) opgaan, 
en waarin men streeft naar continue verbete-
ring van de dienstverlening.
Wat er met het advies gaat gebeuren, is nog niet 
besloten. Het ligt voor bij de decanen, want 
zonder deze faculteitsbazen en dus – om in de 
termen van het rapport te blijven – belangrijk-
ste klanten, bereik je als CvB niks binnen deze 
universiteit. Maar dat er weer gereorganiseerd 
gaat worden is zeker.  WG



KNAW-PRESIDENT BIJ OPE-
NING ACADEMISCH JAAR
Hans Clevers, president van de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van We-
tenschappen (KNAW) is de eregast tij-
dens de opening van het academisch 
jaar op 1 september 2014. Clevers, hoog-
leraar Moleculaire genetica aan het 
UMC Utrecht, is sinds 1 juni 2012 presi-
dent van de KNAW en daarmee het we-
tenschappelijke geweten van de acade-
mische wereld. De Opening Acade-
misch Jaar staat in september ook in 
het teken van de afsluiting van het 
eeuwfeest van de EUR. WG

HELAAS NIET MET ERASMUS-
BEURS NAAR ZWITSERLAND 
Zelfs studenten die al geld toegezegd 
hebben gekregen, kunnen niet meer 
met een Erasmusbeurs naar Zwitser-
land. De Europese Commissie heeft het 
Alpenland uit het Erasmus+ program-
ma gezet.
Een nipte meerderheid van de Zwitsers 
stemde begin februari voor een immi-
gratiequotum. De Europese Commissie 
reageerde teleurgesteld, en schortte al-
lerlei verdragen op. Ook de samenwer-
king binnen het Erasmus+ programma 
is voorbij, bleek deze week. 
Het Zwitserse referendum heeft niet al-
leen gevolgen voor studenten, maar 
ook voor wetenschappers: de samen-
werking binnen het onderzoekspro-
gramma Horizon 2020 is door de unie 
opgeschort. Zwitserland heeft daardoor 
bijvoorbeeld geen recht meer op onder-
zoeksbeurzen van de European Re-
search Council. HOP

STUDY STORE NEEMT TAKEN 
ERASMUS SHOP OVER
Nu de Erasmus Shop de deuren heeft 
gesloten, neemt de Study Store in het 
V-gebouw een groot deel van de taken 
over. Readers en syllabi kunnen vanaf 
nu daar besteld worden, net als de sa-
menvattingen en verslagen, zoals SIR-
verslagen. Ook neemt de Study Store 
de verkoop van EUR-merchandise op 
zich. Er wordt nog besloten of de winkel 
ook chipkaarten voor de printers op de 
campus gaat verkopen. De stichting 
Erasmus Shop werd ooit in het leven ge-
roepen om de faculteiten van readers 
en syllabi te voorzien. Daar is echter 
steeds minder vraag naar, waardoor de 
stichting in januari besloot ermee te 
stoppen. TF

KORTAF
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Wat: Onthulling borstbeeld 
Waar: Senaatszaal
Wanneer: 6 maart, 14.00 tot 14.30 uur

Twee oude mannetjes, op stoeltjes gezeten, 
wandelstokken naast zich, aanschouwen op 
een gemoedelijke wijze die alleen voorbehou-
den is aan de echt hoogbejaarden, het tafereel-
tje dat zich voor hun ogen afspeelt, waarbij een 
leeftijdsgenoot een doek wegtrekt en daarmee 
een borstbeeld van zichzelf onthult. Een se-
lecte groep omstanders applaudisseert kort. 
Vervolgens gaat de nog tamelijk vief ogende 
negentiger met de schenker van het beeld – 
zijn zoon – op de foto. Dan komen zijn andere 
zoon en dochter erbij staan. Vervolgens voe-
gen zich enige voormalige vakbroeders van de 
gebeeldhouwde en de in ontvangstnemers van 
het bronzen beeld zich erbij. Tenslotte ontko-
men ook de heertjes op leeftijd niet aan een 
fotoshoot. Helaas is de dame die het kunst-
werk heeft vervaardigd niet van de partij; zij 
overleed enkele weken eerder aan de gevolgen 
van een herseninfarct. Overigens eveneens op 
hoge leeftijd.
De twee oudere heren zijn voormalig premier 
(1967-1971) Piet de Jong, die over een klein 
maandje 99 jaar oud zal zijn, en oud-minister 
van Volkshuisvesting in de kabinetten Bies-
heuvel I en II, Berend Jan Udink (90). De man 
die model stond voor het beeld is prof.dr. H.J. 
(Johan) Witteveen (92). Hij studeerde aan de 
voorloper van de EUR, de NEH. Daar begon 
hij in 1939; promoveerde er in 1947 bij Jan Tin-

bergen, en tien jaar nadat hij zijn studie aan-
ving, was hij al hoogleraar. In 1951 had hij het 
reeds geschopt tot rector magnificus. Daarna 
volgde er een politieke loopbaan; aanvankelijk 
was hij senator voor de VVD (de keuze voor 
deze partij motiveert hij in een in 2012 gepu-
bliceerde autobiografie als volgt: ‘Tinbergen 
was – als PvdA’er – een liberale socialist en 
ik – als VVD’er – een sociale liberaal), ver-
volgens tot tweemaal toe minister van Finan-
ciën (van 1963 tot 1965, en van 1967 tot 1971), en 
voorzitter van het IMF (van 1973 tot 1978). Ove-
rigens is hij al zijn leven lang aanhanger van 
het soefisme – de voornaam Johan wordt dan 
verruild voor Karimbakhsh, hetgeen ‘the gift 
of grace’ betekent.
De schenker van het beeld, zijn zoon dus, heet 
Raoul, die volgens Quote miljoenen verdiend 
heeft in de containerbusiness en thans woon-
achtig is in Singapore. Raoul gaf overigens 
vorig jaar de gemeente Amsterdam ook al een 
beeld cadeau, dat van zijn grootvader Floor 
Wibaut, die er van 1914 tot 1927 wethouder was. 
De andere zoon heet Willem, hoogleraar in 
Tilburg en sinds januari 2013 voor de tweede 
maal senator voor de PvdA. De dochter heet 
Julie. De aanwezige vakbroeders zijn onder 
meer Ruud Lubbers (oud-premier) en CPB-
directeur en alumna Laura van Geest. Degene 
die het beeld in ontvangst mag nemen is het 
trio van het College van Bestuur. 
De kunstenares, die jammer genoeg niet meer 
bij dit onderonsje kon zijn van niet de aller-
minsten, heette Constance Wibaut. Inderdaad 
kleindochter van Floor (van wie ze ook het 
beeld in Amsterdam vervaardigde) en nicht 
van Johan.        Gert van der Ende

Op leeftijd
ACHTERAF

Racen in het L-gebouw
Een raceauto kwam op dinsdag 4 maart het L-gebouw ingereden, heel rustig overigens. 
De wagen kan niet alleen duizelingwekkende snelheden bereiken, hij rijdt ook nog eens 
volledig op elektriciteit. Het evenement om elektrische auto’s te showen, werd georga-
niseerd door het DUT Racing Team van de TU Delft en DEOdrive, die op uitnodiging van 
Sustainable RSM de coureurs lieten aanrukken. Onder meer de snelst accelererende elek-
trische auto ter wereld – van 0 tot 100 in 2,15 seconden - werd getoond door de Delftse 
snelheidsduivels. Helaas mochten studenten er niet even een stukje in rijden; de beveili-
ging had daar geen toestemming voor gegeven. NAH (foto: RvdH)
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SAMENWERKING

Eerste LDE-
bachelor krijgt 
groen licht
De Erasmus Universiteit start 
vanaf september 2014 samen met 
de universiteiten van Delft en Lei-
den de bachelor Klinische Techno-
logie. In de vooraankondiging van 
de accreditatie krijgt de nieuwe 
bachelor groen licht.

Klinische Technologie is de eerste 
bacheloropleiding van het samen-
werkingsverband Medical Delta, van 
de drie universiteiten en de academi-
sche medische centra van Leiden en 
Rotterdam. De drie universiteiten 
boden al een gezamenlijke minor 
aan. Medical Delta is een van de sa-
menwerkingsverbanden binnen de 
strategische alliantie die de universi-
teiten van Leiden, Delft en Rotter-
dam in 2012 met elkaar sloten.
De bachelor gaat artsen en technici 
opleiden die geavanceerde medische 
technologieën in de zorg kunnen toe-
passen. Zowel geneeskunde als me-
dische techniek komt aan bod. Na de 
bachelor moeten de studenten dan 
ook kunnen doorstromen in medi-
sche en technische masters. Alleen 
aan de Universiteit Twente is een ver-
gelijkbare opleiding. 
Studenten Klinische Technologie 
zullen gemiddeld drie dagen per 
week in Delft onderwijs volgen, één 
dag per week in Leiden en één dag in 
Rotterdam. Wel duurt het nog even 
voor aankomend studenten zich kun-
nen inschrijven voor de bachelor. Op 
11 maart volgt het officiële bericht 
van de accreditatie. De verwachting 
is dat de inschrijving via Studielink 
vanaf eind april beschikbaar is. De 
sluitingsdatum is echter al op 15 mei, 
omdat de bachelor een numerus-
fixus krijgt. Als er meer dan 100 aan-
meldingen zijn zal er worden geloot. 
Op zaterdag 29 maart is er een proef-
studeerdag in het Erasmus MC. TF

Het ontbreekt het College van Bestuur aan 
een ‘overkoepelende visie’ over de aange-
kondigde bezuinigingen van de universi-
teit; die moet er komen voor er wordt gere-
organiseerd. Ook moet het bestuur een 
‘strakke en transparante communicatie’ 
hanteren, want nu weten medewerkers 
niet waar ze aan toe zijn.

Dit zijn de eerste twee aanbevelingen van de drie 
inspraakclubs van de universiteit in een geza-
menlijke brief aan het College van Bestuur. De 
drie partijen – Universiteitsraad, vakbondsover-
leg EUROPA en de Gemeenschappelijke mede-
zeggenschapscommissie (GMC) – hebben zich 
verenigd onder de noemer ‘Medezeggenschap 
3.0’. 
Verder schrijven de drie clubs in hun brief, dat er 
snel een overzicht moet komen van het precieze 

aantal ondersteunende medewerkers op de de 
EUR, want dat is nu niet precies bekend. Ook 
moet er een moment van evaluatie worden afge-
sproken, zodat je na de reorganisatie weet of de-
ze geslaagd is.
Medezeggenschap 3.0 vreest dat de aangekon-
digde bezuinigingen ‘gerealiseerd worden door 
een scala aan decentrale reorganisaties en orga-
nisatieaanpassingen, zonder dat hier een sa-
menhangende visie en een overkoepelend plan 
voor beschikbaar is’. De clubs vragen zich af hoe 
ze ooit alle reorganisatieplannen moeten beoor-
delen als ze niet weten waar het heen gaat. Ove-
rigens bieden ze in de brief meermalen hun 
diensten aan aan het CvB, om mee te denken. 
Begin dit jaar werd bekend dat er voor de univer-
siteit een tekort dreigt van 13 miljoen euro, en dat 
er 110 fte’s op de tocht staan onder het ondersteu-
nend personeel. WG

BEZUINIGINGEN

Onafhankelijke expert begeleidt 
reorganisatie ESHCC
Het College van Bestuur stelt een externe ad-
viseur aan die de reorganisatie van de afde-
ling Geschiedenis van de Erasmus School of 
History, Culture and Communication (ESHCC) 
gaat begeleiden. Er wordt gezocht naar iemand 
met een academische achtergrond, bij voor-
keur een emeritus hoogleraar, die geen banden 
heeft met de faculteit. 
Decaan Dick Douwes gaat ook een ‘klankbord-
groep’ instellen van enkele docenten, studenten 
en twee externe experts. Ze zullen onder meer 
adviseren over de toekomstige onderwijspro-
fielen van de opleiding. Deze twee maatregelen 
zijn op basis van het advies van de Faculteits-
raad en de Universiteitsraad genomen om de 

reorganisatie in goede banen te leiden.
Afgelopen najaar werd bekend dat Geschiedenis 
moet reorganiseren vanwege een tekort van bijna 
300.000 euro per jaar. Er zouden vijf à zes voltijds we-
tenschappelijke banen moeten verdwijnen, inmiddels 
gaat het om 3,14 fte’s: het aantal dat strikt noodzake-
lijk is voor het levensvatbaar maken van de faculteit. 
De resterende fte’s moeten via natuurlijk verloop ver-
dwijnen. Het idee is om minder vaste medewerkers in 
dienst te hebben om de fluctuatie in het aantal stu-
denten beter te op te kunnen vangen. Dit moet leiden 
tot een verhouding van 60 procent vast tegenover 40 
procent tijdelijk personeel. De vakbondsvertegen-
woordigers op de universiteit, verenigd in EUROPA, 
zijn hier tegen. TL 

REORGANISATIE

Inspraakclubs missen ‘overkoepelende 
visie’ op bezuinigingen

Mooie rode muur
In het kader van de Internationale Vrouwendag kre-
gen zo’n honderd vrouwen op 7 maart een rondleiding 
op de campus. De vrouwelijke cursisten van de stich-
ting Lezen en Schrijven leren met behulp van een vrij-
willige taalcoach het Nederlands. TF (foto: LW)



‘Ik hoop dat de VVD snapt hoe 
schadelijk deze campagne 
is voor kenniswerkers en het 
verdienvermogen van NL.’

DE QUOTE

>  Dat schrijft colllegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr op twitter over een 
verkiezingsaffiche van de VVD Rotterdam. ‘In Rotterdam spreken we Nederlands’ 
is de tekst op de poster.

CAMPUS

Scan deze qr-code
om meer te lezen over 
de prestatieafspraken

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Thijs van Kemenade (21), student Economie 
en Recht (Mr.-drs.-programma) en voorzitter 
van de activiteitencommissie bij de Econo-
mische Faculteitsvereniging (EFR). Samen 
met tv-programma EenVandaag organiseert 
hij op 17 maart het Fractievoorzittersdebat 
op de EUR, waar de landelijke politieke kop-
stukken zich twee dagen voor de gemeente-
raadsverkiezingen mengen in de strijd om de 
lokale kiezer.

‘Een debat met de landelijke lijsttrekkers van de 
zes grootste partijen’, kondigt de universiteitssite 
aan, maar de PVV ontbreekt. Had Geert Wilders 
er geen zin in? 
“Landelijk hoort de PVV daar inderdaad wel tus-
sen, maar Wilders doet in slechts twee gemeen-
tes mee. Zijn invloed op de lokale politiek is mar-
ginaal. Voor de sensatie zou het mooi zijn, maar 
we vonden het niet eerlijk hem uit te nodigen. 
Wel jammer, ik had hem graag ontmoet.”

Het debat is aan de vooravond van de gemeen-
teraadsverkiezingen. Waarover leggen jullie de 
Haagse politici het vuur aan de schenen?
“Decentralisatie en de zorg zijn de kernthema’s 
van de avond. Daar liggen de grote uitdagingen 
voor gemeentes. Hoe willen de partijen dat orga-
niseren? Zo geven we het debat een lokaal tintje. 
Omdat het live op Nederland 1 wordt uitgezon-
den, was de keuze voor landelijke kopstukken 
snel gemaakt.”

Naar wiens oneliners kijk jij het meest uit?
“Ik ben vooral benieuwd naar het samenspel. 
Wat blijft er heel van de zittende partijen? Die 
krijgen het ongetwijfeld van alle kanten zwaar te 
verduren. De houding van Arie Slob vind ik 
spannend, nu hij verdere akkoorden op het spel 
zet voor de kwestie over illegaliteit. Maar ook 
van de SP verwacht ik wel vuurwerk, die partij 
veroordeelde het kabinetsbeleid vanaf het begin 
af aan het hardst.”

Jij bent straks de gastheer voor de fractievoorzit-
ters. Met wie drink jij achteraf een biertje?
“Daar zijn ze allemaal welkom voor! Ik zou elk 
van hen graag willen vragen hoe ze dat nou dage-
lijks doen: die enorme werkdruk en ook nog een 
gezin. Wat zijn hun drijfveren? Ik ben benieuwd 
wat het is waarvoor ze zulke lange dagen willen 
draaien om de wereld een stukje beter maken.” EH

Zaalvoetballers promoveren 
naar Eerste Divisie
Het eerste team van Zaalvoetbal Vereniging Rotterdamse Studenten (RS) 
werd maandag 3 maart in het Erasmus Sport Centrum kampioen. Daardoor 
promoveren ze naar de Eerste Divisie, zeg maar de Jupiler League van het 
Nederlandse zaalvoetbal. Het team werd voor het vierde jaar op rij kampi-
oen. Vriendschap is volgens Thomas Verhaar, student van de Hogeschool 
Rotterdam, tevens aanvoerder en voorzitter van RS Zaalvoetbal, het ge-
heim van het team. Van de negen spelers studeren er vijf aan de EUR. Het 
kampioenschap betekent ook promotie van de Topklasse naar de Eerste 
Divisie. De heren zullen daardoor vanaf komend seizoen landelijk voet-
ballen. “We hebben daar wel goed over nagedacht”, zegt Verhaar, “want 
je moet wel zin hebben om op vrijdagavond een potje te gaan voetbal-
len in Maastricht. Maar de ambitie is sterk genoeg.” Op dit moment is RS 
Zaalvoetbal hard op zoek naar sponsoren, want spelen in de Eerste Divisie 
brengt volgens Verhaar flink meer kosten met zich mee. TF (foto: LW)
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REACTIE

Teleurstelling en hoop na CvB-reactie

BRIEF 

EUR gelooft in duurzame toekomst én 
relaties met bedrijven

De reactie van het CvB op mijn brief (EM #13, 
27 februari jl.) is teleurstellend. In het alge-
meen kan ik geen enkel argument ontwaren 
tegen mijn propositie om, vanwege het kli-
maatprobleem, de banden tussen de EUR en 
fossiele-energiebedrijven kritisch te evalue-
ren. Daarbij is het overigens zo dat ik niet al-
leen de mogelijkheid beschouw die relaties 
te beëindigen (zoals het CvB meent), maar 
ook  voorzie in de mogelijkheid om die waar 
nodig ‘slechts’ te veranderen. 

Juist door het gebrek aan echte tegenargu-
menten ontstaat er ook weer vernieuwde 
hoop. Het CvB kaart namelijk een aantal pun-
ten aan die de legitimiteit van mijn pleidooi 
versterken. Zo geloof ook ik, net als het CvB, 
in het ‘verbinden van theorie en praktijk’. 
Gelukkig is de theorie helder: de aarde warmt 
op, mede door toedoen van de mens. Dat zeg-
gen honderden wetenschappers uit tientallen 

landen die bijna 10.000 wetenschappelijke ar-
tikelen bekeken en meer dan 55.000 commen-
taren verwerkten. Juist vanwege deze theorie 
vraag ik nogmaals: welke praktijk is het CvB 
bereid aan deze theorie te verbinden? 
Inmiddels ondersteunen meer dan 40 EUR-
medewerkers mijn initiatief (waaronder bijna 
elke DRIFT’er, waar het CvB opvallend genoeg 
naar refereert). 
Daarnaast geloof ook ik, net zoals het CvB, dat 
mensen van binnenuit bedrijven kunnen 
transformeren. Juist daarom schreef ik de 
brief aan het CvB – in de hoop dat zij bereid is 
vanuit haar unieke positie de EUR te transfor-
meren tot een écht duurzame universiteit. Als 
die wil aanwezig is, kunnen we verder gaan 
dan alleen bij monde ‘kritisch te blijven kij-
ken’ naar onze banden met fossiele-energiebe-
drijven en ABP’s investeringen, zoals het CvB 
voorstelt. Dat is vanwege principiële, efficiën-
tie-gerelateerde en financiële belangen sim-

pelweg niet genoeg. Het klimaatprobleem 
vraagt erom niet alleen kritisch te ‘blijven kij-
ken’, maar vooral ook kritisch te handelen. 
Ook ik geloof in ‘zowel een duurzame toe-
komst als in de meerwaarde van relaties met 
het bedrijfsleven’. Maar dat gaat volgens mij 
alleen samen als die relaties kritisch worden 
geëvalueerd en kunnen worden veranderd of 
opgeheven.
Ik hoop enorm dat ons gesprek zal leiden tot 
het alsnog grijpen van de kans om écht duur-
zaam te denken en te doen. We hebben de 
kennis en de redenen. Nu alleen de wil nog.   

Hoogachtend,
Vatan Hüzeir

Ook ondersteunen?
f: www.facebook.com/EURfossilfree
t: #EURfossilfree 
@: eurfossilfree@gmail.com

Het College van Bestuur heeft met veel interesse 
de open brief van Vatan Hüzeir gelezen over het te-
rugdringen van het gebruik van fossiele energie. 
(EM #13, 27 februari jl.)

Wij erkennen de urgentie van de mondiale uitdaging 
om ‘sustainability’ (in de brede zin van het woord, 
dus niet alleen energie) hoog op de agenda te zetten. 
Ons uitgangspunt is daarbij echter niet het doorsnij-
den van relaties met bedrijven, zoals dhr. Hüzeir 
voorstelt. 
De Erasmus Universiteit Rotterdam kiest voor een 
andere aanpak, een aanpak die dicht bij onze kernta-
ken ligt: onderwijs en onderzoek. Daar ligt immers 
ook de kracht van deze instelling. Wij willen ten eer-
ste (toekomstige) leiders opleiden die werken aan een 
duurzame toekomst voor iedereen. Mensen die van 
binnenuit bedrijven kunnen transformeren en helpen 
het probleem op te lossen. Deze aanpak loont ook, zo 
blijkt uit actviteiten van diverse EUR-alumni die een 
duurzame verandering bij hun bedrijf in werking 
hebben gezet. 
Daarnaast is er onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan 
DRIFT, waar onderzoek wordt gedaan naar een duur-
zame transitie en duurzame oplossingen, en het 
Erasmus Centre for Future Energy Business. Op meer 
plekken in deze universiteit speelt duurzaamheid een 
grote rol bij onderzoek. 
Overigens heeft de EUR op de schaal waartoe zij zelf 
in staat is de laatste jaren geïnvesteerd in het duur-
zamer maken van campus Woudestein. Het terug-

dringen van de CO2-uitstoot en het verminderen van 
het energiegebruik worden onder andere bewerkstel-
ligd door het plaatsen van zonnepanelen, warmte- en 
koudeopslag (WKO) en het beter isoleren van gebou-
wen. Ook is er nog niet zo lang geleden een contract 
afgesloten voor de levering van windenergie. Een an-
der speerpunt is het terugdringen van het autoge-
bruik en het stimuleren van het reizen per openbaar 
vervoer, fiets en e-bike door onze medewerkers, stu-
denten en bezoekers. 
We geloven in het verbinden van theorie en praktijk. 
Door samen te werken met het bedrijfsleven kunnen 
wij zo’n verbinding tot stand brengen voor zowel stu-
denten als onderzoekers. Zo organiseert studiever-
eniging STAR dit jaar een case competitie op basis 
van een ‘sustainability case’ van Shell. 
Daarbij zullen wij de banden met bedrijven – niet al-
leen ondernemingen die zich bezig houden met fos-
siele energie – altijd kritisch blijven bekijken. Die 
kritische blik geldt ook voor de investeringen van het 
ABP, waarin de Erasmus Universiteit een van de 
deelnemers is. 

Kortom, wij geloven in zowel een duurzame toekomst 
als in de meerwaarde van relaties met het bedrijfsle-
ven. Dat willen wij natuurlijk graag in een persoon-
lijk gesprek met Vatan Hüzeir toelichten. 

Met vriendelijke groet,
Namens het College van Bestuur,
Pauline van der Meer Mohr, voorzitter
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> Negatief reisadvies voor 
Erasmus Universiteit
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
heeft een negatief reisadvies gegeven 
voor grote delen van de Randstad. 
Mensen moeten bepaalde delen van de 
Randstad op 24 en 25 maart zoveel mo-
gelijk mijden. De Erasmus Universiteit 
sluit zich daarbij aan, ook zij raadt haar 
medewerkers aan- met name die uit de 
omgeving Den Haag – om met het ov te 
reizen, of anders binnen te blijven. 
Ramen en deuren mogen wel af en toe 
open.
Naar verwachting zal de overlast in 
Rotterdam wel meevallen, maar Den 
Haag wordt praktisch een war zone. Zo is 
er een verbod om te zwemmen, te varen 
en te surfen in de zee, en zal het lucht-
ruim permanent worden bewaakt. In 
Noordwijk en Wassenaar wordt luchtaf-
weergeschut geplaatst en er zullen 
F-16’s en Apaches paraat staan op mili-
taire bases. In Den Haag is er een drie ki-
lometer lange afscheidingsmuur van 
ruim drie meter hoog geplaatst. Ook de 
landmacht en zo’n 13.000 agenten wor-
den ingezet. 
Staatssecretaris Fred Teeven van 
Veiligheid en Justitie heeft aan de 
Tweede Kamer laten weten dat de 
grensbewaking tijdelijk opnieuw wordt 

ingevoerd. Tussen 14 en 28 maart mogen 
de marechaussee en de zeehavenpolitie 
controles uitvoeren aan de grenzen met 
België en Duitsland, op de waterwegen 
en op de luchthavens Schiphol, 
Eindhoven, Maastricht, Groningen en 
Rotterdam The Hague. De snelweg tus-
sen Den Haag en luchthaven Schiphol 
wordt een beveiligde corridor. Ook zijn er 
maatregelen genomen waardoor in de 
hele maand maart in zogeheten ‘veilig-
heidsrisicogebieden’ mensen zonder re-
den mogen worden gefouilleerd en on-
dervraagd.
De lokale bevolking wordt zwaar getrof-
fen. De schatting is dat duizenden on-
dernemingen financiële schade zullen 
lijden. Enkele zaken moeten zelfs de 
deuren sluiten. Bovendien moeten voet-
balwedstrijden wijken; vijf eredivisie-
wedstrijden en twee duels in de Jupiler 
League zijn uitgesteld. Volgens De 
Telegraaf mag de Nederlandse belas-
tingbetaler 24 miljoen euro ophoesten, 
en dat is exclusief alle beveiligingskos-
ten.
Vooral reizigers die gebruik maken van 
de auto kunnen problemen ondervinden. 
De A4, A5 en A44 zijn op maandag 24 en 
dinsdag 25 maart onbegaanbaar gebied, 
maar problemen dreigen ook op de A12 
en de A13. ’t Is wat, zo’n nucleaire top.

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl

 VAN DER SCHOT 

TIM DE MEY 

Diagnose van het huis
Het medische toptijdschrift The Lancet rapporteerde 
onlangs een subliem staaltje diagnostisch redeneren. 
Een patiënt met een hartafwijking werd tegelijk doof 
en blind. Zeer ernstige en alarmerende symptomen 
natuurlijk. De talrijke dokters die de man raadpleegde, 
wisten er hoegenaamd geen raad mee. Ze stonden 
voor een medisch raadsel. Tot de patiënt aanklopte bij 
een arts die bekend staat als ‘de Duitse dokter House’, 
omdat hij in zijn colleges vaak refereert aan de be-
roemde ziekenhuisserie House M.D.. De Duitse House 
merkte in de medische voorgeschiedenis van de man 
op dat hij twee kunstheupen had. Alle symptomen in 
beschouwing genomen, leek de situatie als twee 
druppels water op een aflevering van House M.D, 
waarin de uiteindelijke diagnose een kobaltvergifti-
ging was. En jawel hoor, na verder onderzoek kon ook 
de Duitse House, in navolging van zijn fictieve voor-
beeld, bij zijn reële patiënt een kobaltvergiftiging diag-
nosticeren.
Zoals zowel mijn studenten als de trouwe lezers van 
deze column ondertussen wel weten: ik mag graag de 
cruciale rol benadrukken van fictie en het doelgericht 
gebruik van verbeelding bij het verwerven van feiten-
kennis in het algemeen en van wetenschappelijke 
kennis in het bijzonder. Maar dat het - ongetwijfeld 
secuur wetenschappelijk onderbouwde - scenario van 
een aflevering van een televisieserie rechtstreeks zou 
kunnen bijdragen aan het oplossen van een gecompli-
ceerd medisch raadsel, had zelfs ik niet durven dro-
men.
Diagnostisch redeneren vormt eigenlijk een prachtig 
model voor het zoeken naar waarheid. Elke stap in het 
probleemoplossend proces, genereert of elimineert 
mogelijke diagnoses en informeert de volgende vraag 
of onderzoekshandeling. Popper mag dan al beweerd 
hebben dat er geen logica in ontdekkingen zit, nie-
mand kan volhouden dat op het meest elementaire ni-
veau, met name het oplossen van een probleem, ken-
nisverwerving een kwestie van gissen en missen is. 
Een dokter vraagt of doet toch niet n’importe quoi? En 
de creativiteit die House M.D. aan de dag legt om tot 
een van zijn vele verrassende en fijnmazige diagnoses 
te komen, is toch evenmin volstrekt willekeurig? 
De baten voor de patiënt van de Duitse dokter House 
waren helaas beperkt. Het hart van de arme man 
functioneert weer naar behoren, maar aan zijn blind-
heid en doofheid viel nog nauwelijks iets te verhelpen. 
Niets sluit echter uit dat een dosis House M.D. ook 
preventief zou kunnen worden ingezet. En ondanks 
zijn karakteriële onhebbelijkheden, inspireert het 
hoofdpersonage in ieder geval tot diepgravend en cre-
atief diagnostisch redeneren. Fictie kan levens red-
den.

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie



Avonturen bij de buren
Op loopafstand van Woudestein ligt de Van Ghentkazerne, het opleidingscentrum van het Ko-
rps Mariniers. Even leek het erop dat de dagen van de kazerne waren geteld, maar eind febru-
ari besloot minister van Defensie Hennis dat de kazerne openblijft en wellicht zelfs wordt uit-
gebreid. Een mooi moment om eens nader kennis te maken met onze ‘buren’, onder wie Jus-
tus van Veen en Wietze Bijl, voormalige studenten van de EUR die de overstap van campus 
naar kazerne hebben gemaakt. tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Het materieel voor de volgende bivak staat gereed op de kazerne. 

Elke ochtend wordt om 9.00 uur de vlag gehesen Blaren prikken na het vele lopen  
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W
ie is ze níet weleens tegenge-
komen? Groepjes mariniers 
die, terwijl jij met slaperige 
ogen richting eerste college 
fietst, met volle bepakking 

langs de Maasboulevard marcheren. Of in korte 
broek bij min tien graden over de Kralingse 
Zoom, terwijl jij in je winterjas net de metro uit-
komt. Het zijn onze ‘buren’ die opgeleid worden 
in de Van Ghentkazerne aan het Toepad. Tot vo-
rige week leek de laatste defensiebegroting er-
op te wijzen dat de dagen van de kazerne geteld 
waren. Maar de minister heeft inmiddels an-
ders besloten: de Van Ghentkazerne blijft open 
en wordt waarschijnlijk zelfs uitgebreid. 
De kazerne werd in 1946 in gebruik genomen 
als opvolger van de door de Duitsers in 1940 op-
geheven kazerne aan het Oostplein. 

Het plan was de kazerne samen te voegen met 
de operationele eenheden uit Doorn in een 
nieuw te bouwen complex bij Vlissingen. Uit 
verschillende hoeken werd bezwaar aangete-
kend; zowel vanuit de politiek, als vanuit de 
Rotterdamse bevolking, die vooral wees op de 
historische – en emotionele – band tussen de 
stad en het Korps Mariniers. De moed die de 
mariniers hebben getoond bij hun tegenaanval 
op de Duitse bezetters van de Maasbruggen, in 
de meidagen van 1940, wordt nog levendig her-
innerd door de Rotterdammers. Bovendien, ver-
telt de commandant, is het Korps Mariniers 
vanaf de oprichting op 10 december 1665 in Rot-
terdam gevestigd. Volgens hem vertonen de 
mentaliteit van de stad en het Korps grote over-
eenkomsten, die hij kort verwoordt met het al-
oude adagium: ‘Niet lullen maar poetsen’. 

En om meteen een directe maatschappelijke re-
levantie te illustreren, haalt hij een project aan 
dat met de deelgemeente Hillesluis wordt uitge-
voerd: een paar keer per jaar nemen de mari-
niers jongeren die dreigen te ontsporen onder 
de arm, en brengen hen gedurende een week 
lang respect, discipline en algemene normen en 
waarden bij. Dat heeft een positieve uitwerking. 
Gelukkig voor hen gaan de sluitingsplannen 
niet door. 

Zwaar, heel zwaar
Adelborsten Bijl en Van Veen hebben geen tijd 
gehad om zich hier druk over te maken.
Justus van Veen (23) heeft een jaar bedrijfs-
kunde en een jaar rechten gestudeerd aan de 
EUR. Bedrijfskunde was het niet voor hem, en 
ook bij rechten daalde zijn motivatie snel. 

 48 uur zonder slaap, tijdens oefening ‘Digging Man’ 

Justus van Veen, na ruim twee dagen oefening op de hei 

Met 17 kilo body armour over de hindernisbaan 
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Zolang hij zich kan herinneren heeft hij be-
langstelling gehad voor het Korps Mariniers, 
een elite-eenheid binnen het Nederlandse le-
ger. De keuze voor een nieuwe uitdaging lag 
daarom voor de hand. Wietze Bijl (27) daaren-
tegen heeft aan de EUR met succes het mr.
drs.-programma (economie en recht) afgerond. 
Zijn belangstelling voor de mariniersopleiding 
werd gewekt door een banner die op zijn 
beeldscherm verscheen tijdens het schrijven 
van zijn rechtenscriptie.
Voordat ze als adelborst aan de opleiding tot 
officier bij de mariniers konden beginnen, 
wachtte beiden een strenge selectie en een 
reeks keuringen, in september vorig jaar. Van 
de vele honderden mensen die zich met hen 
aanmeldden, bleven er slechts 52 over. Wat 
volgt is een introductietraining van zes weken, 

in Den Helder en op Texel. Daar kregen Bijl, 
Van Veen en hun collega’s de basisbeginselen 
van het militaire leven bijgebracht, zodat zij in 
staat zijn op commando te marcheren en an-
dere orders naar behoren op te volgen. Daarna 
volgt de Praktische Opleiding tot Officier der 
Mariniers (POTOM), die negen maanden duurt 
met als basis de Van Ghentkazerne, waar de 
adelborsten gezamenlijk op één zaal gehuis-
vest zijn. Gedurende de opleiding ontvangen 
de adelborsten salaris, waardoor ze, goed be-
schouwd, de best betaalde studenten van het 
land zijn.
De komende maanden zullen er van de 52 ze-
ker nog enkelen afvallen. Want de opleiding is 
zwaar, heel zwaar, daar zijn Bijl en Van Veen 
het wel over eens. Maar allebei zijn ze er ook 
van overtuigd dat ze het gaan volbrengen. Bijl, 

die het avontuur en de afwisseling van een le-
ven als marinier verkoos boven een voorspel-
bare carrière in het bedrijfsleven, erkent: “Het 
romantische beeld dat geschetst wordt in voor-
lichtingsfilmpjes komt weinig overeen met de 
werkelijkheid; de realiteit achter die beelden is 
dat je te weinig slaap krijgt, nat en koud bent, 
en honger hebt, terwijl je wel je concentratie 
moet behouden. Maar thuis, tijdens mijn 
spaarzame vrije weekeinden, praat ik erover 
met een grote grijns op mijn gezicht.” 
Van Veen vertelt het thuisfront niet alle de-
tails, zegt hij. Dat doet hij vooral om zijn moe-
der te sparen, die toch al bezorgd is over de 
ontberingen waaraan haar zoon blootgesteld 
wordt. Desalniettemin zijn de ouders van beide 
jongens trots op hun zoons, al hadden ze aan-
vankelijk wel bedenkingen over hun keuze. 

Dag en nacht moet er wacht gehouden worden

Wapeninstructie op het eigen terrein bij de kazerne Tijgeren op de hindernisbaan 

Douchen kan natuurlijk niet tijdens een oefening, 
een schone onderbroek aantrekken nog net wel. 
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 “Ik geniet van de samenhorigheid en ben er 
trots op dat ik al zover ben gekomen”, legt Van 
Veen zijn plezier in de opleiding uit. “Het 
beeld dat ik had uit Amerikaanse films, over 
het afbekken van mariniers in opleiding door 
een sadistische sergeant, blijkt geheel niet te 
kloppen. Het respect voor de ander staat hoog 
in het vaandel.” 
Kapitein William Diepeveen, hoofd van de op-
leiding, wil dat wel beamen, en wijst op de drie 
korpswaarden: verbondenheid, kracht en toe-
wijding. “Het is moeilijk om in het korps te ko-
men, maar het is nog moeilijker om ervan los 
te komen”, weet hij. “Op eigen verzoek uit 
dienst treden komt niet veel voor, en zelfs dan 
blijft de band met het korps sterk.” 
De van Ghentkazerne, die wisselend vijfhon-
derd tot zeshonderd man huisvest, staat onder 

commando van luitenant-kolonel der mari-
niers W.J. Briggen. Hij benadrukt dat instro-
mende studenten een belangrijke bijdrage le-
veren aan de opleiding. “Studenten hebben er-
varing opgedaan binnen de organisatie waar 
ze studeerden en weten dat discipline noodza-
kelijk is voor het behalen van resultaten. Daar-
naast hebben ze aangetoond analytisch te 
kunnen denken.” Ook Briggen noemt de PO-
TOM een unieke opleiding, die de adelborsten 
besmet met een virus voor het leven – “Eens 
een marinier, altijd een marinier.”

Oefening
Als de adelborsten de POTOM  succesvol we-
ten te volbrengen, bereiken ze de rang van 
Korporaal Adelborst en gaan ze terug naar de 
Nederlandse Defensie Academie. Van Veen is 

van plan dan krijgskunde te gaan doen, en zal 
zo in vier jaar een bachelortitel kunnen halen. 
Bijl, die al twee titels voor zijn naam heeft 
staan, kan zelfs al na een jaar klaar zijn. Daar-
na hebben ze de rang van 1e Luitenant der Ma-
riniers. 
Echter, tijdens de oefening ‘Digging Man’ die 
eind januari, begin februari veertien onafge-
broken dagen en nachten plaatsvindt op de hei 
bij ‘t Harde, ontbreekt Bijl onverwachts. Na-
vraag wijst uit dat hij vanwege een blessure de 
opleiding heeft moeten verlaten. Hij blijkt niet 
de enige: van de 52 zijn er inmiddels nog 33 
adelborsten over.  

Voor meer info, ga naar: 

werkenbijdefensie.nl/mariniers, korpsmariniers.com 

of www.mariniersmuseumrotterdam.nl

In het zelfgebouwde onderkomen koken de manschappen hun eigen potje 

Na twee dagen komen er toiletten Wietze Bijl (middenvoor) tijdens een van de vele marsen

Een adelborst op de hindernisbaan 



Naam: Koen Wies
Studie: Liberal Arts & Sciences (Erasmus University College)
Leeftijd: 19
Partij: Studenten Politiek 2.0 (gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk)
Plaats: Lijsttrekker

Waarom heb jij voor een eigen partij gekozen? “Studenten zijn een 
gekke groep. Hoogopgeleid, maar sociaaleconomisch de lagere klas-
se. We willen meer blauw op straat, maar dan juist ’s nachts, wanneer 
we actief zijn. Studenten hebben specifieke belangen en een eigen 
stem die nog niet in een partij is vertegenwoordigd. Die stem wil ik la-
ten horen in de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Gebiedscom-
missies bedrijven geen politiek, maar adviseren de raad over de me-
ning van de buurt. Dat moet geen klassieke belangenstrijd tussen 
partijen worden waarbij de leden zeggen wat hun partij in de raad wil 
horen.”

Waar mogen we je over vier jaar op afrekenen? “Dat studenten ge-
hoord worden en zich gehoord voelen. We zijn een meningenmachine. 
Wij laten onze stem horen, de coalitie weegt af wat ze ermee doet. Ik 
ga langs verenigingen en peil de mening van studenten straks via 
Facebook en Twitter. Studenten mogen me afrekenen op het luisteren 
naar de achterban, die bepaalt onze inhoud. Ik ga me hardmaken voor 
een fatsoenlijke fietsenstalling in de wijk, inclusief paaltjes om je fiets 
aan vast te zetten. Kralingen-Crooswijk moet een mooie wijk zijn, 
waar je ook na je studie wilt blijven wonen.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen? “Het is de enige ma-
nier om een studentenstem in de politiek te laten horen. De gemiddel-
de lijsttrekker is 43 jaar. Bovendien heb ik nog geen last van de arro-
gantie het beter te weten dan mijn achterban zelf. Dat is belangrijk om 
echt de studentenmening te vertegenwoordigen. Op de middelbare 
school zat ik in de medezeggenschapsraad en ik heb aan veel debat-
wedstrijden meegedaan. Ik heb geen cursus meningen verzamelen 
meer nodig.”

Studenten laten 
hun stem horen

Afrekenen willen ze, met de grijze hoofden en 
vastgeroeste belangen in de gemeentepolitiek. 
Gaat het ze lukken? Aan jou de keuze. Deze 
Rotterdamse studenten staan kandidaat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart.  
tekst Eline Huisman en Tim Ficheroux fotografie Levien Willemse
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WANT STUDENTEN HEBBEN 
EEN STEM

DE STEM VAN JONG ROTTERDAM!

Naam: Sven de Langen
Studie: Beleid en Politiek (master)
Leeftijd: 27
Partij: CDA
Plaats: 2

Waarom heb jij voor het CDA gekozen? “Voor ik begon aan mijn stu-
die Bestuurskunde, deed ik fysiotherapie. Tijdens een stage in Croos-
wijk kwam ik veel cliënten met problemen tegen: verslavingen, stress. 
Als fysiotherapeut geef je directe ondersteuning, maar ik wilde ook 
iets aan de grotere, achterliggende problematiek doen. Ik ben niet ge-
lovig, maar voelde me erg thuis bij de grondbeginselen van het CDA. 
Het is de enige partij die niet uitgaat van het individu, maar van ‘sa-
men’ en met elkaar. ‘Wat moet Sven daar?’, was de eerste reactie toen 
ik me met politiek ging bemoeien. Maar het werk in de gemeente is 



dicht bij de mensen, ik houd me nog steeds bezig met sociale kwesties.  
De gemeentelijke politieke arena is klein. Dat vind ik fijn, ik heb geen  
ambities op landelijk niveau.”

Waar mogen we je over vier jaar op afrekenen? “Het inrichten van 
studentenkwartieren, waar studenten bij elkaar en dicht bij onderwijs-
voorzieningen en het openbaar vervoer wonen. Een studentenwijk 
geeft overlast, denken veel partijen. Maar op kleinere schaal studen-
ten bij elkaar zetten is goed voor de cultuur in de stad. Het brengt 
meer leven in het centrum, trekt horeca en voorzieningen als sport-
centra aan. Er moeten minimaal 1500 woningen bij komen.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen? “Ik ben jong en heb nog 
geen gevestigde belangen. Tegelijkertijd heb ik al wel veel ervaring met 
gemeentelijk bestuurswerk dankzij mijn baan als portefeuillehouder 
Welzijn van de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde. Ik weet hoe de 
hazen lopen en hoe politiek werkt. In mijn baan en scriptie ben ik veel 
met decentralisatie en vragen over sociale zaken als zorg en welzijn be-
zig. Juist dat worden de grote uitdagingen voor de gemeente straks.”

Naam: Corné van Straten
Studie: Bestuurskunde (master)
Leeftijd: 22 
Partij: Libertarische Partij Rotterdam
Plaats: Lijsttrekker

Waarom heb jij voor de Libertarische Partij gekozen? “Iedereen 
heeft de vrijheid te doen en te laten wat hij wil, zolang hij anderen 
geen schade toebrengt. Dat is het basisbeginsel van het Libertarisme. 
Dat idee spreekt me aan. Het kleinste niveau van vrijheid is de vrij-
heid van het individu. Die moet je beschermen, allereerst tegen de 
overheid.  De overheid is een geweldsorganisatie. Achter alle wetten 
zit dwang, en belasting betaal je niet vrijwillig. De Libertarische Par-
tij is daarom voor het terugdringen van de overheid. Op gemeentelijk 
niveau allereerst door geen belastingen te heffen. Daar ben ik het 
mee eens: vanuit mijn studie weet ik dat de overheid een inefficiënte 
en dure organisatie is. Politiek is voor mij niets meer dan een noodza-

kelijk kwaad. Zoals de Amerikaanse filosofe Ayn Rand zei: ‘Ik inte-
resseer me in politiek om dat op een dag niet meer te hoeven doen.’”

Waar mogen we je over vier jaar op afrekenen? “De afschaffing van 
preventief fouilleren. Als je in een ‘slechte wijk’ de metro instapt, kun 
je zomaar gefouilleerd worden. Een grote schending van de persoon-
lijke vrijheid. ‘Het levert steeds minder op, dus is het succesvol’, zegt 
de politie. Dat is onzin. Criminelen weten zo waar de politiecapaciteit 
is, sturen elkaar een appje en zetten intussen elders een kraak.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen? “Dankzij mijn studie 
Bestuurskunde weet ik goed hoe de overheid werkt. Ik ken de proces-
sen en weet welke netwerken belangrijk zijn om zaken te kunnen 
doen. Als je wilt scoren in de politiek, moet je zeggen dat je een 
nieuwkomer bent. Dat begrijp ik wel. Gebrek aan praktijkervaring zie 
ik als iets goeds. Als jonge kandidaat heb ik een frisse blik, en geen 
gevestigde belangen die vernieuwing tegenhouden.”
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LP, DE PARTIJ 
DIE JE MET RUST LAAT



Ben je nog niet overtuigd, maar wil je wel graag op een student stem-
men? Ook deze EUR-studenten zijn verkiesbaar voor de gemeenteraad:
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D66

13. Jan-Willem de Bruin (Finance and 

Investments)

SP

7. Ilyas Boudji (Communicatie 

en Media) 

12. Burak Yildiz (Rechten)

CU/ SGP

9. Matthijs de Snoo (Economics of 

Management and Organization)

 

CDA

7. Rubinia Tjon A Sam (Rechten)

10. Prosper Iraguha-Shima (Rechten)

15. Ananta Khemradj Bestuurskunde) 

VVD

10. Barbara van den Bosch (Rechten)

GroenLinks 

10. Emile Cammeraat (Economie en 

Rechten)                  

36. Marie-Christine van der Gronde 

(Financieel Recht) 

 Naam: Mustapha Akchich
Studie: Rechten
Leeftijd: 27
Partij: PvdA (gebiedscommissie Delfshaven)
Plaats: 3 

Waarom heb jij voor de Partij van de Arbeid gekozen? “De waar-
den ‘eerlijk delen’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste las-
ten’ spreken me erg aan. Het is meer dan redelijk dat we in dit land 
van mensen die het goed hebben een bijdrage vragen voor minderbe-
deelden. Ik stemde altijd PvdA en in 2009, toen Rotterdam de Europe-
se Jongerenhoofdstad was, kwam ik in de Jongerenraad Delfshaven. 
Later dat jaar werd ik gevraagd om me voor de PvdA verkiesbaar te 
stellen voor de deelgemeente Delfshaven, en daar was ik de afgelopen 
vier jaar raadslid.”

Waar mogen we je over vier jaar op afrekenen? “Ik heb een ‘high 
five’, met vijf thema’s die ik belangrijk vind. Een daarvan is een 
schoon, groen en veilig Delfshaven. Kijk naar de Heemraadssingel: 
dat is een prachtige plek, maar de kwaliteit van de buitenruimte gaat 
sterk achteruit. Terwijl iedereen er eigenlijk in de zomer zou moeten 
wandelen of picknicken. Ik wil daar het groene hart van West van ma-
ken.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen? “Ik heb vier jaar erva-
ring, zowel in de wijk als op het stadhuis. Die ervaring wil ik in de ge-
biedscommissie inzetten om nog effectiever aan de slag te gaan in de 
komende vier jaar.  Als klein jongetje knikkerde ik al in de wijk en het 
is fantastisch om nu te mogen beslissen hoe de buurt eruit moet zien.”

Naam: Simon Becker
Studie: Entrepreneurship and new business venturing (master)
Leeftijd: 25
Partij: VVD
Plaats: 5

Waarom heb je voor de VVD gekozen? “De partij sluit goed aan bij 
hoe ik in het leven sta. Mensen moeten de vrijheid hebben om zichzelf 
te ontplooien en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid dragen over 
hun eigen leven. De VVD staat voor een paar kerntaken van de over-
heid, zoals veiligheid en een goede buitenruimte. Met wat mensen zelf 
kunnen, moeten we ons vooral niet bemoeien. Ik heb in Rotterdam-
Noord een tijdje meegelopen met de VVD-fractie in de deelgemeente 
en zat de afgelopen vier jaar zelf in de deelraad.”

Waar mogen we je over vier jaar op afrekenen? “Op een typisch 
VVD-standpunt: lagere lokale lasten. De afgelopen vier jaar zijn ze na-
genoeg gelijk gebleven of gedaald, behalve de afvalstoffenheffing. Het 
is voor iedereen belangrijk dat de lokale lasten omlaag gaan, en zeker 
voor studenten. Die produceren misschien een zak afval per week en 
betalen toch de volle mep. De kosten van de afvalverwerking kunnen 
omlaag door bijvoorbeeld plastic beter te scheiden en te recyclen.”

Waarom moeten studenten op jou stemmen? “Ik ben nog jong, maar 
heb al een track record. In Rotterdam heb je natuurlijk twee giganti-
sche partijen, de PvdA en Leefbaar, dus als kleine partij moet je cre-
atief zijn om het verschil te maken. Ik heb in de deelgemeente laten 
zien dat je ook vanuit de oppositie constructief dingen kunt bereiken. 
Zo zijn er in Noord bijvoorbeeld parkeerplaatsen bijgekomen terwijl 
geen enkel partij daar op zat te wachten.” 

IK BELOOF BEWUST EN BEVLOGEN AAN 
DE SLAG TE GAAN

STEM OP SIMON, WANT MET BECKER 
ZIT JE LEKKER
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Discussies over de toestand 
in de wetenschap
Wát je als wetenschapper of uni-
versiteitsbestuurder ook vindt van 
de actievoerders van Science in 
Transition, ze hebben wél een 
snaar geraakt. Op diverse plekken 
in Nederland én binnen de Erasmus 
Universiteit wordt er gediscussi-
eerd over de ‘toestand van de we-
tenschap’. Een klein overzicht.

WETENSCHAP

Wetenschappers zouden geen zwijgplicht 
moeten accepteren als ze voor de overheid 
werken. “Laat ze maar dreigen met een boy-
cot”, zegt directeur Jan Staman van het Rathe-
nau Instituut aan de vooravond van een reeks 
debatten over vertrouwen in de wetenschap.
tekst Bas Belleman/HOP illustratie Bas van der Schot 

Vaccinatie, klimaatverandering, voeding... In sommige de-
batten lijkt de stem van de wetenschap minder gezag te 
hebben dan vroeger. Ook wetenschappers zelf stellen soms 
vraagtekens bij hun eigen relevantie: wat hebben we eigen-
lijk aan die stortvloed van publicaties die niemand leest? 
Daarom houden het Rathenau Instituut en de WRR drie 
debatten over vertrouwen in de wetenschap. Welke rol 
speelt wetenschap in de samenleving? Wat zijn de gevaren 
en waar moet het heen? Rathenaudirecteur Jan Staman 
trapt af: er mag van hem wel iets veranderen.

Jullie hebben eerder betoogd dat het publiek juist veel 
vertrouwen heeft in de wetenschap. Is dat veranderd? 
“De mensen hebben inderdaad veel vertrouwen in de we-

tenschap. Maar dat vertrouwen hebben ze vooral in vakge-
bieden als de kosmologie en deeltjesfysica, waar in het da-
gelijks leven weinig van afhangt. Zodra wetenschap in aan-
raking komt met macht en geld – zodra de mensen reden 
hebben om de onafhankelijkheid in twijfel te trekken – zijn 
de rapen gaar.”

En hoe zou dat komen? “Omdat de politiek de uitkomsten 
van onderzoek als breekijzer of conversation stopper ge-
bruikt. Neem het onderzoek naar schaliegas. Er spelen al-
lerlei belangen, er staan miljarden op het spel en de minis-
ter zegt: volgens het risicorapport kunnen we best boren. 
Nou, er is natuurlijk niemand die de uitkomsten van dat ri-
sicorapport nog gelooft. Wetenschappers moeten zich rea-
liseren in wat voor mijnenveld ze zich begeven als ze on-
derzoek in opdracht doen. Het gevaar schuilt niet alleen in 
de politiek, maar ook in de wetenschap zelf. Stel je voor: 
een wetenschapper zegt dat er nauwelijks risico’s zijn. Dan 
kruipen andere wetenschappers meteen uit hun holen. Die 
hebben daar nog wel iets over op te merken en verwijten 
hun collega’s dat ze hun ziel hebben verkocht. De burgers 
kijken daarnaar en denken: hier hebben we niets aan.”

Maar zal het wantrouwen tegen onderzoek-in-opdracht 
ooit overgaan in wantrouwen tegen de gehele weten-
schap? “Het kan gebeuren. In de farmaceutische weten-
schappen is het al zover. Niemand gelooft die artikelen 
over medicijnen toch nog? Die beschouwen we als reclame-
materiaal van de grote farmaceuten.”

‘Wetenschappers  
leggen een strop 
om hun eigen nek’
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Hoe kun je voorkomen dat wantrouwen de wetenschap 
aantast? “Onderzoekers moeten vooral beter nadenken 
over de voorwaarden waaronder ze voor de overheid wer-
ken. Je zou die contracten eens moeten zien: je moet je 
koest houden over je eigen onderzoek, staat er eigenlijk in. 
Je mag de resultaten alleen publiceren als de overheid dat 
goed vindt. Wetenschappers leggen een strop om hun eigen 
nek en laten de overheid met hun uitkomsten op de loop 
gaan. Hun beroepsorganisaties zouden erover moeten on-
derhandelen. Ja, laat ze maar dreigen met een boycot.”

Als je zwijgplicht accepteert, ben je dan nog wel een 
echte wetenschapper? “Dat is een goede vraag: wat is ons 
zelfbeeld? Vanuit de overheid is het ook wel eens begrijpe-
lijk dat ze zulke voorwaarden stellen. Als ze over de veilig-
heid van een vaccin willen praten, kunnen ze geen rellende 
wetenschapper erbij gebruiken. Maar wij moeten ons ver-
zetten.”

Misschien ligt het niet alleen aan de politiek en de be-
langen. Wetenschappers leveren zelf ook kritiek op het 
functioneren van de wetenschap. “Dat is die actiegroep 
Science in Transition. Ik vind het schitterend dat die men-
sen aan de bel trekken. Ze steken hun nek uit. Ze krijgen al-
le karikaturen over zich heen die je kunt bedenken, want ze 
gedragen zich als activisten en moeten daar de prijs voor 
betalen. Toch zijn er maar weinig mensen die denken: ze 
hebben het helemaal bij het verkeerde eind.”

Is de wetenschap van nu minder goed dan de weten-
schap van twintig jaar geleden? “Het is zakelijker gewor-
den. We letten veel meer op productie en kwaliteit. Dat 
heeft de wetenschap enorm verbeterd, maar nu slaat het 
door. We moeten niet terug naar veertig jaar geleden, maar 
er is wel een probleem. De helft van alle publicaties wordt 

niet meer gelezen en als je promoveert, is er meestal ook 
geen baan voor je aan de universiteit. Daar doen de univer-
siteiten te weinig mee. Ze zeggen eigenlijk tegen jonge we-
tenschappers: wees blij dat je hier mag promoveren en als 
je eenmaal doctor bent, zal het vanzelf alleen maar beter 
met je gaan. Dat kan zo niet.”

De actievoerders van Sience in Transition willen onder 
meer dat het publiek meer bij de wetenschappelijke 
keuzes betrokken wordt. Stelt dat die onafhankelijkheid 
niet op de proef? “Je kunt natuurlijk zeggen: wij weten-
schappers zijn min of meer heilig, betaal ons maar en 
wacht dankbaar af tot onze genade over u komt. Sience in 
Transition antwoordt: zo werkt het niet meer. En gelijk heb-
ben ze. Wetenschappers hoeven niet als een bedreigde 
diersoort te reageren als de maatschappij vraagt wat de we-
tenschap nu eigenlijk oplevert. Betere voorlichting is niet 
het antwoord; het publiek is niet dom. Wetenschappers 
moeten vooral naar zichzelf kijken en zich afvragen: hoe 
wil ik me verhouden tot de samenleving?”

De debatreeks ‘Vertrouwen in de wetenschap’ van het Rathenau 

Instituut startte op 11 maart, de andere twee debatten zijn op  24 

maart en 14 april in NEMO, Amsterdam. Iedereen kan zich aanmel-

den: www.rathenau.nl 

Doen we nog wel genoeg aan betekenisvolle wetenschap? 
Of laten we ons als wetenschappers opjagen en afleiden 
omdat we op kwantiteit worden afgerekend en niet op kwa-
liteit? Die vraag staat centraal in het betoog van Wijnand 
Mijnhardt.  Zijn pleidooi wordt ingegeven door een op-
rechte bezorgdheid over de houdbaarheid van het huidige 
systeem van wetenschap bedrijven; volgens hem is er 
sprake van een systeemfout in het huidige bestel. Er ligt te 
veel nadruk op de hoeveelheid (aantal publicaties, aantal 
citaties) en te weinig op de inhoud van het onderzoek (‘we 
moeten weer stukken lézen in plaats van tellen’). 
Volgens Mijnhardt gaat er in de biomedische wetenschap-

pen 240 miljoen euro om, en is 85 procent daarvan wegge-
gooid geld; onderzoek waar niemand ooit meer naar om-
kijkt. Doodzonde. Bovendien heeft de schaalvergroting 
binnen het onderzoek – er zijn steeds meer onderzoekers 
gekomen, universiteiten zijn meer promotiefabrieken ge-
worden – de aandacht voor onderwijs en het opleiden van 
jonge mensen voor een baan in de buitenwereld, onderge-
sneeuwd. En onderzoekers mogen wel eens beter luisteren 
naar wat de samenleving nu eigenlijk vindt en verwacht 
van de wetenschap. Er moet, volgens Mijnhardt en de zij-
nen, een gedragsverandering komen in de academische 
wereld.

Systeemfout of menselijk tekort?
Op uitnodiging van SG Erasmus en de Faculteit der Wijsbegeerte sprak Wijnand Mijnhardt, hoog-
leraar Vergelijkende wetenschapsgeschiedenis uit Utrecht en één van de initiatiefnemers van 
Science in Transition op donderdagavond 27 februari over hun manifest, waarna hij werd ‘tegen-
gesproken’ door F.A. Muller, hoogleraar Wijsbegeerte der exacte natuurwetenschappen van de 
Rotterdams filosofiefaculteit. Dit alles in het kader van de lezingenreeks ‘Met het oog op de sa-
menleving’.   tekst Wieneke Gunneweg

Het Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut onderzoekt ontwikkelingen 

in wetenschap en technologie, duidt de gevolgen 

voor maatschappij en beleid en stimuleert dialoog 

en debat om besluitvorming over wetenschap en 

technologie te ondersteunen. 

WETENSCHAP
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Waar gaat deze middag over?  “We willen twee punten 
van Science in Transition bespreken. De perverse prikkels 
bij het publiceren van artikelen en de situatie van junior 
onderzoekers. Nu is het vaak zo dat als er geen mooi resul-
taat uit een onderzoek komt (bijvoorbeeld als medicijnen 
niet blijken te werken), dat niet wordt gepubliceerd. Het pu-
bliceren van zogenaamde ‘negatieve resultaten’ is echter 
wel belangrijk: Andere onderzoekers moeten daarover ge-
informeerd worden, zodat er een afgewogen beeld ontstaat. 
Maar in topbladen, zoals New England Journal of Medicine 
of Nature, worden vrijwel alleen spraakmakende uitkom-
sten gepubliceerd. Ook in minder hoog aangeschreven tijd-
schriften met een lagere impactfactor is publiceren van ne-
gatieve resultaten niet eenvoudig. Hierdoor ontstaat het fe-
nomeen van publicatiebias: dat wil zeggen dat er in de we-
tenschappelijke literatuur overwegend positieve resultaten 
worden vermeld en de studies die negatieve of minder 
spectaculaire resultaten opleveren onderbelicht blijven. 
“Wat betreft de jonge onderzoekers komt een aantal knel-
punten aan de orde. Bijvoorbeeld: voor lang niet iedereen 
is na de promotie een baan in de wetenschap beschikbaar. 
De vraag is of promovendi voldoende worden voorbereid 
op een toekomst buiten de universiteit. Ook kun je vraag-
tekens plaatsen bij het systeem dat universiteiten betaald 
krijgen per afgeronde promotie [ruim 90.000 euro, red.].”

Waarom de focus op deze twee punten?   “Dit zijn heel 
belangrijke onderwerpen die ook binnen het Erasmus MC 
kunnen worden aangepakt.” 

Is Science in Transition onderwerp van discussie in het 
Erasmus MC?  “Ik denk dat veel onderzoekers zich zor-
gen maken over deze zaken. De discussie komt langzaam 
op gang en steeds meer mensen zijn zich bewust van het 
feit dat er een aantal zaken verbeterd kunnen worden.”

Is dit het begin van meer discussie over dit thema? 
“Dat hopen we wel. Daarom zou het goed zijn als er veel 
mensen komen om te laten zien dat ze dit belangrijk vin-
den.” 

Seminar ‘Science in Transition, the Erasmus MC responsibility’

Woensdag 19 maart, 14:30-18:00 uur, Erasmus MC, Collegezaal 2, 

Onderwijscentrum.

Registreren via research@erasmusmc.nl met ‘SiT’ als onder-

werp. Het symposium wordt geopend door Jaap Verweij (decaan 

Erasmus MC), Symposiumvoorzitter: Inez de Beaufort (hoogleraar 

Medische Ethiek). Sprekers: Frank Miedema (initiator Science 

in Transition), Johan Mackenbach (hoogleraar Maatschappelijke 

Gezondheidszorg) en Ivo Touw (hoogleraar Hematologie).

Ook de medici vinden 
dat er wat moet veranderen
In het Erasmus MC speelt eveneens de discussie of de wetenschap wel werkt zoals 
die zou moeten werken. Op woensdag 19 maart vindt er een symposium over plaats. 
Vier vragen aan Jadwiga Schreiber, postdoc-onderzoeker bij Neurowetenschappen en 
een van de organisatoren. tekst Thessa Lageman

F.A. Muller gelooft niet zo in een systeemfout. Hij heeft er 
moeite mee dat Mijnhardt de problemen in de biomedische 
wetenschappen extrapoleert naar andere wetenschapsge-
bieden. Volgens Muller is er al veel ten goede veranderd; er 
zijn al verscheidene middelen om de kwaliteit van onder-
zoek te meten. Bovendien is het in de geesteswetenschap-
pen al zo dat je minder vertrouwt op cijfers, en meer op het 
oordeel van collega-wetenschappers. 
Als er toch iets moet worden veranderd, is dat het lezen en 
van commentaar voorzien van artikelen van collega’s voor 
publicatie – peer review – meer erkend moet worden, aldus 
Muller. Bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken. Als de 
universiteit daar meer waardering voor geeft, zullen weten-

schappers die belang-
rijke taak ook serieu-
zer kunnen nemen.
Het feit dat er de laat-
ste jaren ernstige 
fraudezaken aan het 
licht zijn gekomen – 
wat vaak in verband 
wordt gebracht met 
publicatiedruk en sco-

ringsdrift – ziet Muller niet als bewijs voor een fout van het 
systeem. Net zo min als het nieuws dat beoordelaars bij we-
tenschappelijke tijdschriften een reeks computergegene-
reerde artikelen hadden geaccepteerd. Het systeem deugt 
wel, maar de mensen die het uitvoeren niet altijd.
Uit de zaal komt na afloop de vraag van een promovendus 
wat je als jonge onderzoeker kunt doen om het systeem te 
verbeteren. Niks toch? Daar is gespreksleider en oud-de-
caan van de Faculteit der Wijsbegeerte, Wiep van Bunge, 
het niet mee eens. Terecht zegt hij dat het juist jonge on-
derzoekers waren die de fraude door sociaal psycholoog 
Diederik Stapel en Erasmus MC-arts Don Poldermans aan 
het licht brachten. Bovendien, vult Van Bunge later nog 
aan, waren het in de jaren zeventig ook jonge onderzoekers 
die de toen nogal labbekakkerige houding van veel sociaal-
wetenschappers die nauwelijks publiceerden, aan de kaak 
stelden. Dat dat nu is doorgeschoten naar een doorgedraai-
de publicatiedrift, betekent juist dat jonge mensen hun 
stem weer moeten laten horen. Toch begrijpt Mijnhardt de 
terughoudendheid van deze jonge onderzoeker wel. 
Daarom neemt hij, als hoogleraar met wat meer macht, ook 
de verantwoordelijkheid om het doorgeschoten systeem 
weer terug in balans te brengen. 
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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: Eri Ikeda (32), International Institute of 
Social Studies (ISS) in Den Haag.

Waar gaat je onderzoek over? “Ik bekijk 
conjunctuurcycli in ontwikkelingslanden. Er 
is nog weinig onderzoek gedaan naar dit on-
derwerp. Volgens de mainstreamtheorie zijn 
er geen terugkerende en regelmatige cycli in 
ontwikkelingslanden, maar dat betwijfel ik.” 

Je komt uit Japan. Waarom promoveer je in 
Nederland? “Ik wilde graag een Engelstalige 
opleiding op het gebied van ontwikkelings-
studies doen, en die zijn er in Japan niet echt. 
Ik wilde meer weten over waarom precies 
mensen arm zijn, en ze kunnen helpen. Voor 
mijn promotieonderzoek heb ik een master 
Environment & Sustainable Development ge-
volgd aan het ISS.”

Hoe zien jouw dagen eruit? “In tegenstelling 
tot veel van mijn collega’s hier, doe ik geen 
veldwerk, omdat al mijn data online te vin-
den zijn. De helft van de tijd ben ik bezig met 
colleges volgen over economie en methodolo-
gie en met mijn werk als onderwijsassistent. 
Ik werk meestal vanuit huis aan mijn proef-
schrift. ’s Avonds ga ik wel eens wat drinken 
met collega’s, maar ik ben geen party girl.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Nee, daar 
heb ik geen tijd voor. Ik vind mijn onderwerp 
erg interessant en heb goede begeleiders. 
Soms zijn mijn lessen wel eens saai of ben ik 
afgeleid door YouTube of zo, maar al met al 
ben ik heel blij dat ik deze kans gekregen 
heb.”

Wanneer ben je klaar? “Ik ben in september 
2012 begonnen en moet vier jaar later, dus in 
2016 klaar zijn. Het is erg belangrijk dat ik 
dat haal, want anders moet ik heel veel geld 
betalen aan het ISS. Bovendien vind ik het 
dan echt tijd om te gaan werken.” TL

> HALVERWEGE

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

> DE BEWERING

Tijdens een economische crisis daalt de le-
vensverwachting doordat mensen minder 
vaak naar de dokter gaan, de overheid minder 
geld uitgeeft aan gezondheidszorg en er 
meer HIV-besmettingen zijn, ontdekte hoogle-
raar Mathijs van Dijk. Uit andere studies die 
hij voor zijn onderzoek gebruikte, bleek al dat 
mensen meer last hebben van stress tijdens 
een economische crisis, dat er meer zelf-
moorden worden gepleegd, meer mensen ver-
slaafd raken aan alcohol en drugs, dat men-
sen minder gezond eten en het aantal  hart- 
en vaatziekten toeneemt. 
Van Dijk onderzocht de impact van financiële 
crises op de samenleving en gebruikte hier-
voor de gegevens van 187 bankencrises in 126 

landen in de periode van 1970 tot 2009. De im-
pact van een bankencrisis op de economi-
sche groei en werkloosheid blijkt minstens 
even groot in ontwikkelde als in onderontwik-
kelde landen, maar de maatschappelijke ge-
volgen en vooral de gezondheidseffecten zijn 
veel groter in onderontwikkelde landen. Daar 
is de levensverwachting zelfs negen maan-
den lager in de zes jaar die volgen op een cri-
sis. Voor ontwikkelde landen vond Van Dijk 
geen statistisch significant effect op de le-
vensverwachting, wat niet wil zeggen dat er 

geen gezondheidseffecten zijn. 
“Het is goed om te zien dat onze collega’s in 
de Rotterdam School of Management ook 
naar de sociale gevolgen van financiële cri-
ses kijken”, reageert Johan Mackenbach, 
hoogleraar Maatschappelijke gezondheids-
zorg. “De bevindingen van Van Dijk zijn intrige-
rend, maar het staat nog verre van vast dat er 
inderdaad een levensverkortend effect is.” Uit 
onderzoeken van andere universiteiten, ver-
telt hij, bleken soms andere resultaten. “Het is 
op grond van het totale bewijsmateriaal aan-
nemelijk dat er zowel negatieve effecten zijn 
op de levensverwachting, met name door een 
toename van het zelfmoordcijfer, als positie-
ve, onder andere door een daling van de ver-

keerssterfte vanwege minder woon-werk ver-
keer, een lager besteedbaar inkomen en de 
daling van het alcoholgebruik.”
“We weten dat de crisis een rol speelt en het 
zou waar kunnen zijn dat er dan meer zelf-
moorden gepleegd worden”, zegt psychiater 
Jan Mokkenstorm van 113 Online, een platform 
voor online zelfmoordpreventie. Hij wil hier 
geen stellige uitspraken over doen, omdat, 
zegt hij, onderzoek ernaar nog bezig is, name-
lijk door wetenschappers van de Vrije Univer-
siteit en de Universiteit van Leiden. TL

‘Het is (...) aannemelijk dat er zowel  
negatieve effecten zijn op de levens- 
verwachting, (...) als positieve...’   
> Johan Mackenbach, hoogleraar Maatschappelijke gezondheidszorg

De bewering: ‘Mensen leven korter door een crisis’
Van wie? Mathijs van Dijk, hoogleraar aan de Rotterdam School of  
Management.
Waar en wanneer? In zijn oratie ‘The social value of finance’ op 7 maart in de 
aula op Woudestein bij de aanvaarding van zijn leerstoel Financiële Markten.
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H
ij is eigenlijk pas weer een 
beetje begonnen met het 
schrijven van raps en hiphop-
nummers. Masterstudent Me-
dia en Journalistiek Wesley de 

Oliveira Fernandes is er zo op het oog nog-
al schuchter over. Een jaar of wat terug, 
toen hij nog op de middelbare school zat, 
op het Montfoortcollege in Rotterdam, 
schreef hij zijn eerste lines; twaalfrege-
lige teksten, voorzien van een beat. Die 
gebruikte hij vervolgens onder de naam 
WoW – Wesley offers Wonders – in rap 
battles op internetfora. “Dat was vooral 
elkaar een beetje jennen”, vertelt hij. “Veel 
woordspelingen en -grapjes.” 
De Oliveira Fernandes vond zichzelf inder-
tijd eigenlijk best wel goed, maar de op 
zijn slaapkamer gefabriceerde nummers 
werden niet overal even hooglijk gewaar-

deerd, erkent hij. Hij laat een filmpje zien 
dat hij op YouTube plaatste; dat werd op 
zijn zachtst gezegd door velen in niet mis 
te verstane bewoordingen de grond in ge-
boord. Dat kwam hard aan, maar hij kan 
er inmiddels wel om lachen – zij het als 
een boer met nog steeds een beetje kies-
pijn. “Aanvankelijk was ik niet zo laconiek, 
maar nu zie ik wel in dat het allemaal niet 
echt goed was, zeg maar slecht. Al lag dat 
ook wel aan de slechte kwaliteit van de 
door mij bij de Media Markt aangeschafte 
apparatuur. Maar de teksten waren toen 
al goed!”
Enfin, De Oliveira Fernandes heeft de on-
gezouten kritiek ter harte genomen. Hij 
hield zich enkele jaren tamelijk koest, en 
werkte wat harder dan voorheen aan tek-
sten en flows. Zijn teksten gaan niet al-
leen over persoonlijke beslommeringen 
en meisjes, soms zijn ze politiek geën-
gageerd – hiphop met een beetje bood-
schap zeg maar. En rapte hij als puber nog 
in het Engels, nu doet hij dat in het Neder-
lands. “Dat is toch mijn eerste taal; daarin 
kan ik me het beste uiten.” Polderrappers 
waaraan hij een voorbeeld neemt zijn Op-
gezwolle en Jiggy Djé. De Oliveira Fernan-
des doktert alles zelf uit. Dat vindt hij ook 
het mooie aan rap en hiphop: iedereen 
kan het doen. “Je hebt alleen maar een 
microfoon nodig van een euro of 300, en 
een stem die niet al te vervelend klinkt”, 
vat hij de kern samen. “Je kan er je ei in 
kwijt, en als je echt goed bent, krijg je ook 
nog respect.”
Sinds een paar maanden bevindt zijn 
studie zich op een dood punt, vindt hij. 
Daarom heeft hij voor volgend jaar een 
tussenjaar ingelast. Dat wil hij gebruiken 
voor het schrijven van teksten en het ma-
ken van muziek. Want, als hij eerlijk is, wil 
hij boven alles rapper worden, het liefst in 
Japan. Vandaar dat hij een begin heeft ge-
maakt door zich op te geven voor de EP-
sessies. “Het is mijn coming out als rap-
per”, lacht hij. “Als blijkt dat een podium 
niets voor mij is, dan houd ik het voortaan 
bij het schrijven van teksten. Want mooie 
teksten maken me gelukkig.”  

> Wesley de Oliveira is te zien en te horen  

tijdens de EP-sessies van 27 maart in het 

Erasmus Paviljoen

> EMuziek

’Mooie teksten maken me gelukkig’

Wesley de Oliveira Fernandes (22) staat over 

een paar weken voor het eerst van zijn leven 

op een podium. Op de tweede editie van de 

EP-sessies, 27 maart in het Erasmus Paviljoen, 

zal hij eigengemaakte hiphop brengen.
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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De Bakkerswinkel
Alle grote steden hadden er al een, en nu is ook 
eindelijk Rotterdam aan de beurt: op de Schie-
damse Vest naast de Witte de Withstraat zit 
nu De Bakkerswinkel. Het is een plek waar je 
lekker kunt ontbijten en lunchen. De kaart kun 
je vinden op het grote krijtbord aan de muur; 
die staat vol met sandwiches, stokbroden, 
scones, taarten, soepen en salades. Het idee is 
dat je verschillende lekkere dingen met elkaar 
combineert: een klein kopje soep met een bo-
terham met humus en gegrilde courgette en 
paprika bijvoorbeeld. En haast je – vooral als de 
eerste warme zonnestralen doorbreken – want 
achter de keuken van het pand ligt een mooie 
binnentuin waar je heerlijk kunt picknicken in 
de lente.
> Waar: Schiedamse Vest 99A. Open vanaf 08.00 uur. 

Prijs: Broodjes vanaf € 2,50. 

Muziekfilms
Gratis naar de film is altijd goed! En dat kan nu 
iedere zaterdag in de bibliotheek van Rotterdam. 
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand 
draait er een speelfilm; en iedere tweede en 
vierde zaterdag van de maand een muziek(speel)
film. Op 15 maart is dat Nighttrain to Lisbon, naar 
de roman van Pascal Mercier. Een Zwitserse le-
raar raakt zo geboeid door de filosofische over-
peinzingen van een Portugese arts dat hij naar 
Portugal afreist om meer over hem te weten te 
komen. Op zaterdag 22 maart draait er een mu-
ziekfilm: Coco Chanel & Igor Stravinsky. Als in 
1920 in Parijs de inmiddels rijke en gerespec-
teerde modeontwerpster Coco Chanel de arme 
en verbannen Igor Stravinsky ontmoet, besluit 
ze hem te helpen zodat hij zich kan bezighouden 
met zijn muziek. Er ontstaat een gepassioneer-
de liefdesverhouding.
> Waar: Bibliotheek Rotterdam. 

Wanneer: Zaterdag om 14.00. Toegang: gratis. 

Wapperende handjes
Tussen al dat lunchen, films kijken en feesten 
door is er nog tijd genoeg om eens wat terug te 
doen voor de maatschappij. En nu hoor ik jullie 
denken: ‘Bleh, vr ijwilligerswerk, saai.’ Maar dat 
hoeft absoluut niet zo te zijn. Zoals op 21 en 22 
maart, wanneer heel Nederland aan het vr ijwil-
ligen is tijdens NLdoet. Dus trommel je hockey-
team of je jaarclub op, en pak een grote klus 
aan. Een snel k ijk je op de website geeft de vol-
gende beschikbare klussen: met twintig dak-
lozen naar Museum Boijmans om daarna zelf 
een kunstwerk te maken, knuffelen met konij-
nen, een high tea organiseren voor vrouwen 
van het Afr ikaanderplein, of een mooie muur-
schildering maken voor de welpen van de 
scoutingclub. Er is echt niets zo bevredigend 
als samen met een biertje in de hand kijken 
naar een geklaarde klus. 
> Info: www.nldoet.nl 

> CÉLINE’S CHOICE

Motel Mozaique
Een festival waar je de nieuwste 
muziek, het mooiste theater en een 
boel beeldende kunst tegenkomt: 
dat is Motel Mozaique. Het idee ach-
ter het festival is dat het net lijkt 
alsof je bent uitgenodigd door vrien-
den. Het festival laat je de mooiste 
en leukste plekken van de stad zien. 
Onder meer door festivalgidsen – 
onder wie grafisch vormgevers, 
kunst- en cultuurstudenten en en-
thousiastelingen – die je rondleiden 
over het festivalterrein en je meene-
men langs alle festivallocaties. Maar 
je kunt ook zelf op onderzoek uit. De 
hoofdlocatie is de Rotterdamse 
Schouwburg, waar dit jaar een tent 

voor wordt gebouwd waarin je kunt 
luisteren naar muziek van onder an-
deren Moss, Wild Beasts, Johnny 
Flynn en Girls In Hawaii. In de Gouver-

nestraat is de foto-expositie ‘Freaks 
Come Out At Night’ te bewonderen: 
een overzicht van bizarre nachtvlin-
ders uit Rotterdam en omstreken. 

Een nieuwe festivallocatie dit jaar is 
Club Perron die bekend staat om zijn 
rauwe ondergrondse sfeer en door 
de vaste gasten daarom ‘de bunker’ 
wordt genoemd. Hier vind je vooral 
erg dansbare muziek zoals Cashme-
re Cat en Zomby. En dan is er nog 
Rotown voor een avond bandjes kij-
ken. Speciaal voor iedereen die op 
eigen houtje op stap gaat, maar toch 
goed op de hoogte wil zijn, heeft het 
festival een app gemaakt. In de app 
zit het volledige programma, festiva-
linformatie, een plattegrond en het 
laatste nieuws. 
> Wanneer: vrijdag 4 april en zaterdag 5 

april. Toegang: dagpas: €37,50; passe-par-

tout: € 65. Info: www.motelmozaique.nl

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam zeven jaar geleden 

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

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.
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Wijnbar Uva Dolce
Bergweg 199a

Sfeer 8
Studentikoosheid 5

Sjanskansen 6
Biertje € 3,-

> UIT/GAAN

Na een interview in dagblad Metro ontving de eigenaresse van Marok-
kaanse afkomst, Elou Akhiat, bedreigingen van allerlei radicalen, die haar 
vanuit hun geloofsovertuiging het handelen in alcohol wilden beletten. 
Het voordeel van dit nare nieuws zat hem uiteraard in de gratis publiciteit 
die de hippe wijnbar Uva Dolce (Italiaans voor zoete druif) in het Oude 
Noorden ermee kreeg. 
Eerlijk is eerlijk: grote kans dat de stijlvolle zaak, die tot voor kort een ou-
derwetse bruine kroeg was, zonder dit vervelende akkefietje aan onze 
aandacht ontsnapt was. Maar nu we er toch zijn, verdient Uva Dolce ook 
een serieuze beoordeling, zonder daarbij weer aan de recente consterna-
tie te refereren. Wat bij binnenkomst van de kleine, knusse hoekzaak di-
rect opvalt, is het  bonte gezelschap gasten, geheel in stijl met de kleur-
rijke wijk. Aan de bar, omringd met yuppen, buurtbewoners en af en toe 
een student, is de ontvangst bijzonder warm en hartelijk. Hoewel het pu-
bliek uiteenloopt wat betreft leeftijd, welgesteldheid en afkomst, heeft 
Uva Dolce met witte, comfortabele loungebanken en gouden kroonluch-
ters een uitgesproken chique interieur. Weinigen zullen verrast zijn dat er 
vooral wijn – met daarbij eventueel een uitgebreid scala aan smakelijke 
tapas – geschonken wordt. Voor studenten die er een wat minder bour-
gondische leefstijl op nahouden, of gewoon geen geld hebben om een fles 
wijn open te trekken, is er uiteraard ook een (helaas ietwat prijzig) biertje 
te verkrijgen.
Eigenaresse Elou beseft zelf maar al te goed dat er voor haar nog genoeg 
werk aan de winkel is om ook voor studenten een trekpleister te worden. 
De bar, die pas ruim een maand geleden geopend werd, onderzoekt in elk 
geval uitvoerig de mogelijkheden om de studentikoosheid te vergroten. Zo 
zijn er voor de vrijdagavond plannen om een happy hour te houden, terwijl 
ook het voornemen er is om met enige regelmaat live bandjes op te laten 
treden aan de Bergweg. Uva Dolce is ondanks (of misschien wel dankzij?) 
de onprettige start nu al een sfeervolle horecagelegenheid die het Oude 
Noorden kleur geeft. Hoewel er genoeg reden voor bezorgdheid was, zijn 
de druiven op dit moment niet zuur, maar – de naam zegt het al – zoet.
MvS (foto: MB)

Hippe wijnbar in een volksbuurt
‘Elk nadeel heb z’n voordeel’, zou een bekende oud-
voetballer uit de hoofdstad er waarschijnlijk over zeg-
gen. Enkele weken geleden kreeg Uva Dolce opeens 
landelijke bekendheid, maar niet op een leuke manier.  

VOER VOOR JE BREIN | 
BROWN BAG LECTURE

Pianospelen, naar Mozart luisteren 
en dubstep hebben één ding 
met elkaar gemeen: ze zijn een 
verrijking voor het brein! Muziek 

stimuleert al op jonge leeftijd delen van het brein, 
zoals de frontaalkwab, en ook op latere leeftijd zorgt 
het zelf musiceren, het luisteren naar muziek of het 
bekijken van kunst voor stimulatie van cruciale delen 
van onze hersenen.   
Dinsdag 18 maart van 12.30 tot 13.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein 

REFUGEES: WHO NEEDS THEM? | 
FILM & DEBAT

‘Refugees: who needs them ?’ is 
een confronterende, ontroerende 
maar ook grappige film over de 
ervaringen van nieuw aangekomen 

vluchtelingen in Nederland. Regisseur Miles Roston 
leidt zijn film in. Na afloop gaat Niels van Poecke 
(ESHCC) in gesprek met Egbert Myjer (bestuurslid van 
het UAF) en met Henry Greenfield, EUR-medewerker 
en zelf gevlucht uit Liberia.
Donderdag 20 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Erasmus Paviljoen , Woudestein  

DE GROOTSTE KWAKZALVERS | 
LUNCHLEZING 

Wat hebben Tell Sell, Jomanda, Gre-
gorius van Tours en de wonderdok-
ters uit de middeleeuwen gemeen? 
En wie maakt het onderscheid 

tussen ‘echte’ en ‘nep’-dokters? Lunchlezing door dr. 
Cees Renckens, voormalig voorzitter van de Vereni-
ging tegen de Kwakzalverij.  
Dinsdag 25 maart van 12.30 tot 13.30 uur
Collegezaal 1, Erasmus MC

DENKCAFÉ: 
DE DOE-HET-ZELFMAATSCHAPPIJ

Sinds de troonrede is het officieel: 
de participatiesamenleving komt 
eraan. Burgers moeten meer zelf 
doen, de overheid trekt zich terug. 

Hoe pakt dit uit? Hoogleraar samenlevingsopbouw 
Justus Uitermark bespreekt de voordelen en nadelen 
van zelforganisatie.  
Woensdag 26 maart vanaf 20.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam | € 2,50/€ 5,- 
 
EP SESSIONS: JAZZ | MUZIEK 

Maandelijks podium voor studen-
ten en medewerkers. Spring op het 
podium en laat je kunsten zien. 
Deze tweede editie is gewijd aan 

jazz. Wil je optreden? Schrijf je dan in op onze web-
site! Geen zin om te spelen maar wel om te kijken? 
Kom langs om iedereen aan te moedigen. 
Donderdag 27 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

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

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

zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Prof.dr. Bert Boer, is per 1 

maart 2014 benoemd als bij-

zonder hoogleraar ‘Beleid en 

onderzoek voor het beheer 

van het basispakket zorg’ bij 

het instituut Beleid & Ma-

nagement Gezondheidszorg 

(iBMG) van de Faculteit der 

Geneeskunde en Gezond-

heidswetenschappen van de 

Erasmus Universiteit Rotter-

dam. De leerstoel is ingesteld 

door het College voor zorgver-

zekeringen (CVZ). Boer is lid 

van de raad van bestuur van 

het CVZ en daarbinnen ver-

antwoordelijk voor de porte-

feuille zorg. Hij is voorzitter 

van de Advies Commissie 

Pakket van het CVZ. Voordat 

Boer bij het CVZ kwam, was hij 

gedurende twaalf jaar actief 

als huisarts en enkele jaren 

als universitair docent in de 

huisartsgeneeskunde aan de 

Universiteit Leiden.

Sylvia Feilhauer, a graduate 

of the MSc International Ma-

nagement/CEMS programme 

at Rotterdam School of Ma-

nagement, Erasmus University 

(RSM) has won the third Phi-

lippe de Woot Inter-University 

Award for her master thesis 

about Corporate Social Res-

ponsibility (CSR). The inter-

university Philippe de Woot 

Award is held every two years 

and looks for master theses 

that make an original contri-

bution to the understanding 

and thinking about CSR or 

sustainable enterprises. The 

prize came in two parts; Syl-

via won € 1,500 for herself, and 

chose that a charity donation 

of €1,500 should go to a 

school project in Khammam, 

India.

Prof.dr. Albert Jolink (1962) is 

per 1 maart 2014 benoemd tot 

bijzonder hoogleraar Geschie-

denis van het economisch 

denken in de Erasmus School 

of History, Culture and Com-

munication vanwege de 

Stichting Mr. N.G. Pierson 

Fonds.  De benoeming geldt 

voor vier jaar. Jolink, tevens 

Department Head Economics 

and Business van het Eras-

mus University College, is 

sinds 1987 verbonden aan de 

Erasmus Universiteit Rotter-

dam (EUR). Hij was vanaf 2001 

universitair hoofddocent Stra-

tegic Management & Entre-

preneurship in de Rotterdam 

School of Management en ook 

enige jaren academic director 

van de Parttime Master Be-

drijfskunde. De leerstoel Ge-

schiedenis van het econo-

misch denken bekleedde hij 

eerder (vanaf 2007) aan de 

UvA.
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    VERKEERSSCHOOL 

AVANTI 
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%)

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e, Rotterdam
Telefoon (010) 4673820 / 4679448

e-mail info@avantirijschool.nl
www.avantirijschool.nl

Organiseer ook een 
Koffi e Schenk Ochtend en 
steun kankeronderzoek
Nodig vrienden en familie uit en vraag een 
bijdrage per kopje koffi e of cupcake. Ga naar
www.staoptegenkanker.nl/koffi eschenkochtend
en kijk hoe jij mee kunt doen!

Organiseer ook een 
Koffi e Schenk Ochtend en 
steun kankeronderzoek
Nodig vrienden en familie uit en vraag een 

Ik schenk voor 
mijn vriendin

De collecteweek is begin juni. Meld 
u aan via www.ikgacollecteren.nl 
of bel met 030 634 40 63.

Help mensen 
met epilepsie. 

Help Marte.

Collecteer ook mee!
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Recently, the Startup Campus has been es-
tablished in the Rotterdam Science Tower 
near Marconiplein, on the border between 
Rotterdam and Schiedam. The Erasmus Cen-
tre for Entrepreneurship (ECE) transformed 
the eleventh floor of the tower to a paradise 
for entrepreneurs. 

None less than Prime Minister Mark Rutte 
performed the official opening of the Startup 
Campus on Saturday March 1st. In the melting 
pot of young, starting entrepreneurs and expe-

rienced big corporates, studying, enterprise, 
and growth will be combined. “Everybody is 
welcome here; we do not differentiate in level 
of education, background or age. Most impor-
tantly, you should be ambitious and enterpris-
ing,” says manager Jochem Cuppen (24).
No failure can be blamed on the facilities: 
stylish modern furniture, spacious office and 
meeting rooms with a lot of light and a wonder-
ful view over the Rotterdam harbor and the 
city itself. Mimicking the Google headquarters 
in California, the arrangement is playful and 

daring. For example, there will be a slide to 
the tenth floor, and it features a meeting room 
with swings for seats. Top that with the pres-
ence of a Starbucks branch, a bar, sports room, 
showers and table football, the renters will be 
provided with any and all luxuries.
However nice the ‘dress’ of the Startup Cam-
pus might be, performance and development 
are of course the most important. Young entre-
preneurial talent will be prepared for a pros-
perous start of their careers. “You definitely 
should not see us as a real estate developer. 
We are more of an educator: we support stu-
dents who are talented and ambitious, and we 
have special ‘top sports programs’ for them. 
Under intensive supervision they can combine 
enterprising with finishing their education,” 
according to Cuppen. 
Although the Startup Campus is a place for 
entrepreneurs of all plumage, the ties to the 
EUR are certainly important. Cuppen: “One 
of our spearheads is promoting the Erasmus 
University as the university for entrepreneurs. 
Over here, we want to market the substantial 
knowledge which is produced in the EUR and 
incorporate it into society.”
The eleventh floor is currently rented out, but 
outsiders with interests in enterprising are 
welcome every first Tuesday of the month. On 
those days, the ECE organizes a Day@theCam-
pus, where listening to prominent speakers 
– like the former Commander of Armed Forces 
Dick Berlijn -, interesting activities and net-
working are central. MvS

Prime Minister Rutte opens Startup Campus

The Executive Board (EB) lacks an ‘over-
arching vision’ with regard to the an-
nounced budget cuts of the university, 
and one needs to come into being before 
reorganization starts. Additionally, the 
Board must maintain ‘tight and transpar-
ent communication’, because now em-
ployees do not know what they face.
 
These are the first two recommendations 
by the three participatory bodies of the 
university, in a joint letter to the Executive 
Board. The three parties – the University 
Council, union EUROPA, and the joint 
participatory commission (GMC) – have 
united under the call sign of ‘Participa-
tion 3.0’. The parties work together when it 
concerns the announced budget cuts of the 
university. 
Furthermore, the three clubs write in their 
letter that some oversight must quickly be 

produced about the exact number of sup-
port staff at the EUR, for that is currently 
not exactly known. In addition, there must 
be agreed upon a moment of evaluation, 
so we will know after the reorganization, 
whether it has succeeded. 
Participation 3.0 fears that the announced 
cuts ‘will be realized through a range of de-
central reorganizations and organizational 
adaptations, without there being a coherent 
vision and overarching plan available.’ The 
clubs wonder how they can ever evaluate 
all reorganization plans, if they have no 
idea where it’s going. Moreover, in the letter 
they offer their services to the EB multiple 
times, to help think constructively. 
In the beginning of this year, it became 
known that the university is threatened 
by a deficit of 13 million euros, and that 110 
FTEs are at stake among the supporting 
staff. WG

‘Overarching vision’ on budget cuts is a must

Race car in the L-building
A sports car was rolled into the L-Building on Tues-
day the 4th of March with the DUT (Technische 
Universiteit Delft) Racing Team. Not only does it go 
on staggeringly high speed but it’s also completely 
electrically powered. Organized by the Delft 
University Racing Team and DEO drive, drivers 
arrived with their racing vehicle on campus. They 
were invited by STAR which was doing a sustain-
ability event. NAH
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What are municipal elections? 
Every four years, municipal elections are held. In these 
elections you can vote for the city council (Gemeenteraad) 
and for the gebiedscommissie. The city council has an 
authority which is binding for the whole municipality. It 
consists out of 45 members and is the highest power in the 
municipality. All members of the city council are part of a 
political party. The mayor of Rotterdam is also the 
chairman of the city council. The gebiedscommissie only 
has an advisory role to the city council. It is elected for 
every deelgemeente (district) of the municipality. The 
district Kralingen-Crooswijk would be an example of a 
deelgemeente. Every district currently has its own council, 
but after the municipal elections of 2014, these will be 
replaced by the gebiedscommissies. 

Can I vote?
Probably you can. Not only Dutch citizens are eligible to 
vote. If you are an EU-citizen over the age of 18 who is 
registered in Rotterdam, your voice counts. Non EU-
citizens are also eligible to vote if they have officially lived 
in the Netherlands for at least 5 years. 
If these criteria apply to you, you might already have 
received a stempas by mail. The stempas is a voting pass, 
which enables you to vote. You have to carry the stempas 
with you to the election office, otherwise you will not be 
allowed to vote. 
Do not forget to bring your passport or identity card. Only 
with a stempas and an official identification you are able 
to place your vote at the election office. In case that you 
cannot make it to the elections, there is the possibility to 
hand out an authorization to someone to vote for you. 

Where can I vote?
At a lot of places. You can even vote on campus 
Woudestein, if you want. There will be a total of 361 
election offices (stembureaus) in Rotterdam.  These are 71 
more than in the last municipal elections. The mayor 
stated that Rotterdam wants to avoid long waiting times 

with these measures.  Election offices can be found 
throughout the city, including four mobile ones.  On the 
stempas, the election office (stembureau), closest to your 
home is indicated. Besides this indication, you are allowed 
to vote at any election office in you municipality with your 
stempas.
Stembureaus are open between 7.30 AM and 9 PM. For a 
list with all the election offices you can look for Adressen 
stembureaus Rotterdam on www.rotterdam.nl.

Who can I vote for?
The biggest parties in Rotterdam are the social-
democratic Labour Party (PvdA) and the right wing party 
Liveable Rotterdam (Leefbaar Rotterdam). Besides these 
two there are many smaller parties who are currently in 
the city council.  
The Christian Democratic Appeal (CDA), the Socialist 
Party (SP), the People’s Party for Freedom and Democracy 
(VVD), GreenLeft (GroenLinks),  the Christian Union (CU) 
and the Reformed Political Party (SGP), and Democrats ’66 
(D66, liberals) are currently part of the city council. The 
College of Mayor and Aldermen consists of a coalition of 
PvdA, D66, VVD and CDA. Except for Leefbaar 
Rotterdam, all parties operate on a national level as well.
The major parties also participate in the elections of the 
gebiedscommisie. Besides them there are different smaller 
parties who only run in the gebiedscommissie elections.  
A list with these parties can be found online.  Just check 
for kandidatenlijst gebiedscommissie at www.rotterdam.nl. 

I’m an international student, why should I vote?
The municipal government is directly influencing your life 
as a student in Rotterdam. Their decisions shape the city 
in which you live. Its powers vary from parking spots to 
affordable housing, and from dog taxes to subsidies for 
local initiatives. The spectre of issues is really broad, since 
the municipality can use most of its budget the way it sees 
fit.
The gebiedscommissies are directly affiliated with a 
neighbourhood. They can thus directly influence the city 
on a small scale, although after March 19th only in an 
advisory role. But this means the gebiedscommissie has an 
influence in your closest surroundings. This influence can 
range from creating bike parking spots towards issuing 
licenses for bars. 

Rotterdam is going to the polls
You have probably seen the posters around town: the municipal elections are 
drawing near. On March 19th most municipalities in the Netherlands go to the 
ballot box. EM asks and answers five questions about the elections in 
Rotterdam.  text Ernest Thiesmeier photography Levien Willemse

Quite a lot of students of the Erasmus 
University are politically active, like Mustafa
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

COLOURS
The Holi festival is a Hindu spring 
festival which is also known as the 
festival of colors. Holi is the official 
go-ahead for all hindus across the 
world that spring is coming. The 
colors of the powder symbolize the 
triumph of good over evil, of light 
over darkness, and of knowledge 
over ignorance. On March 17th, on 
the Afrikaanderplein in Rotterdam 
there will be a parade starting at 
15.00h, and the Holi Festival imme-
diately after. Remember to wear 
old clothes because you will defi-
nitely return home in colors.
> When: 17 March 15.00 hrs. 

Where: Afrikaanderplein

JAZZ
Dizzy is the best known jazz café 
in Rotterdam. In the past, lead-
ing jazz musicians like Chet Baker 
played here, but even now there is 
something to be seen here. On Sun-
day March 15th, there is a monthly 
party for all lovers of the dance 
style Lindy-Hop, a swinging dance 
style from the thirties. On Tuesdays 
there is often a free jazz concert  
during which you can relax with a 
beer and listen to good music. On 
Mondays the café wants to launch 
a new night called Grrruwelijk, dur-
ing which two DJs will play records 
back to back and challenge each 
other.
> Where: Dizzy ‘s-Gravendijkwal 127A. 

Info: www.dizzy.nl

BACK IN THE DAYS
Have you always wanted to know 
how the Dutch lived sixty years 
ago? If so, visit the Oude Jacob 
Catshuis in Oude Noorden. The ar-
chitecture is from the thirties, but 

inside it seems like a time capsule. 
In this museum house everything 
remained as it was in the fifties. 
For example, the flower curtains, 
the wooden furniture, the family 
portraits and all kinds of old-fash-
ioned utensils. Every Wednesday 
afternoon, it is open from 12:30h. It 
also features various expositions.  
> Where: Jacob Catsstraat 23.  

MINIWORLD
Do you want to see Rotterdam 
completely at once? Then visit 
Miniworld Rotterdam, a miniature 
world in which you can discover 
the history of Rotterdam spanning 
a period of 1500 trough to 2015, via 
the collection of modern and his-
torical Rotterdam mock-ups. The 
oldest building on the mock-up 
is the medieval Laurenskerk from 

1525. The most modern building is 
the new Rotterdam Central Station. 
Vital part of the Maas City is obvi-
ously the miniature Nieuwe Maas. 
The largest bridge of the miniature 
world is the Erasmus Bridge, which 
mini version was made by the 
bridge guards of the real Erasmus 
Bridge. 
> Where: Weena 745. 

Info: www.miniworldrotterdam.com

What do you study? 
International Bachelor of Communication 
and Media. 

What do you want to do after your degree?  
I would love to have a gap year straight 
after my bachelor, after which I’ll do a 
master’s. 

Tell me something about your country. 
I grew up in Hamburg most of my life 
where people actually really prefer 
sticking to what they know and have 
experienced. The US is a country I’ve 
visited many times, but the diversity of 
cultures makes it a place I’d like to live 
for at least a year and explore further.   

Where would you like to travel?  
I’d like to travel anywhere that’s 
different from what I’m used to. I love 
warm countries but areas with 
mountains for skiing or snowboarding 
also attract me.  

Which phone app could you not live 
without? 
WhatsApp for keeping in touch with 
friends. 

Where do you enjoy shopping? 
De Koopgoot, Nieuwe Binnenweg and 
Oude Binnenweg have been great 
destinations.   

Formal or casual wear?  
I wear what feels right but I really like a 
good suit. 

Clubs or Festivals? 
Festivals. 

What is your favorite area in 
Rotterdam?  
Oude Binnenweg and Nieuwe Binnenweg 
again - where it’s such an energetic 
environment. Witte de Withstraat and 
The South have also been really fun.  

What do you like the most about Dutch 
culture?  
Dutch people have struck me as people 
with an amazing sense of humor; they 
are always enthusiastic and very 
outgoing. So I really love that as well as 
their straightforwardness. 

Which sport do you like watching?  
The World Cup and American football 
like the Superbowl.
  
Favorite class?
Public diplomacy - we spoke to different 
representatives of nations every week 
and toured different embassies. It was 
an incredible experience. 

Which book would you recommend? 
Illusions: the Adventure of a Reluctant 
Messiah by Richard Bach. 

Favorite fruit? 
Banana    

Name: 
Jason Caesar Teetz  

Nationality:  
German/American

Age: 23

GOING 
DUTCH



Dennis Jullens, Lecturer Accounting and Control 
“In mijn vorige baan als aandelenanalist bij UBS 
ben ik, door mijn toenmalige baas Stephen 
Cooper, in aanraking gekomen met het overbren-
gen van kennis door presentaties aan institutio-
nele beleggers over financiële verslaggeving, 
financiële analyse en ondernemingswaardering. 
Hierdoor heeft Stephen Cooper bijgedragen aan 
het vinden van mijn passie voor onderwijs.”

ZWART GOUD
Bij het inluiden van mijn tweeëntwintigste levensjaar heb ik 
van mijn vrienden een nuttige toevoeging aan het interieur 
van mijn kamer gekregen: een koffiezetapparaat. Geen ach-
terhaald filterapparaat, maar zo’n apparaat waarmee de toch 
al aardig op leeftijd gerakende George Clooney knappe jonge 
vrouwen achter zich aan weet te krijgen, althans in de over-
bekende reclame. Enfin, gerotzooi met koffiepoeder is er voor 
mij in ieder geval niet meer bij; wel heb ik grote hoeveelheden 
glimmende koffiecups aan moeten schaffen. Cups die ik dan 
vervolgens wel weer in een hip bijpassend rekje tentoon kan 
stellen naast het apparaat. 
Mijn vrienden hebben me allerminst tekortgedaan met dit ca-
deau: ik schaar het al – zonder enige schaamte – in de catego-
rie ‘essentiële geneugten des levens’. Het apparaat stond niet 
voor niets al heel lang bovenaan mijn verlanglijstje, iets wat ik 
me tot vier jaar geleden – voordat ik naar de universiteit ging 
– nooit had kunnen indenken. Als puber pakte ik hooguit eens 
een kopje cappuccino mee bij de croissantjes op zondag-
ochtend, maar meer cafeïne dan dat kwam mijn lijf destijds 
niet binnen. Nu ben ik soms een wandelend cafeïnereservoir 
en is mijn koffie-inname met zo’n 600 procent gestegen ten 
opzichte van mijn pre-universitaire consumptie. Het geluid van 
het pruttelende en ronkende machientje bekoort mij bijna nog 
meer dan dat van een optrekkende sportwagen. De aroma’s 
die zich intussen in zelfs de diepste vezels van mijn behang 
hebben genesteld, verdienen mijn voorkeur boven menig wel-
riekende dame. En de werkzame bestanddelen zorgen ervoor 
dat ik ook op minder christelijke tijdstippen informatie tot me 
kan nemen. Of het nu voor het eerste vroege college van de 
dag is, of wanneer ik tot in de late uurtjes door moet studeren: 
altijd kan ik op een straf bakkie rekenen.
Koffie is mijn zwarte goud! Het enige dat er nog aan ontbreekt 
zijn mooie vriendinnen, zoals die van Clooney…

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“In Nederland ga ik 

graag naar de Urban 

Espresso Bar. De koffie 

is goed en beneden 

draaien ze alterna-

tieve films.”

“Mijn ouders wilden 

me vermoorden toen 

ik ze vertelde dat ik 

mijn motorrijbewijs 

wilde halen.” 

“In Rotterdam ga ik 

graag naar club Perron. 

Ik vind de rauwe 

uitstraling van de club 

heel tof. En ik hou van 

de muziek, al moet ik 

bekennen dat ik de 

techno uit de jaren 

negentig het beste 

vind.”

Lucas Kaczko (23)
Internationale student Supply Chain Management 

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl. “Vaak vind ik kleding mooier op de 
hanger dan als ik het aangetrokken heb. Ik 
let erg op details. Waar ik niet zo goed op 
let, is mijn geld. Door mijn studie heb ik het 
te druk om te werken en mijn ouders 
betalen nu mijn studie, huur en levenson-
derhoud. Voor Nederlandse begrippen is dit 
misschien vreemd, maar in Polen is het 
normaal dat je ouders je onderhouden als 
je gaat studeren. Mijn vader zegt altijd dat 
hij me ziet als een investering. Uiteindelijk 
betaal ik het ze terug.”

Barista. “Ik kom uit Polen en daar heb ik ook 
mijn bachelor gedaan. Daarna ben ik een 
jaar naar Londen gegaan met een 
vriend. We woonden midden in het 
centrum. Dat was heel gaaf, maar 
na een tijdje was ik door mijn geld 
heen. Toen ben ik gaan werken in 
een kleine koffiezaak en werd ik 
barista. Voordat ik hier werkte, 
dronk ik bijna nooit koffie, 
maar al snel ging ik het 
meer waarderen en 
proefde ik echt het verschil 
tussen goede koffie en 
slootwater. In de koffie-
zaak was het altijd 
gezellig, ik werkte met 
mensen uit allerlei landen.”

Havenstad. “Na een jaar in 
Londen ben ik naar Neder-
land gekomen om een 
master te volgen. Ik was al in 
Amsterdam geweest, dus ik 
verwachtte dat Rotterdam een 
beetje hetzelfde was. Dat is 
dus niet zo, maar ik vind dat 
deze stad veel leuke dingen 
heeft voor studenten. De reden 
dat ik naar Rotterdam ben 
gegaan, is omdat ik graag een 
baan wil in de haven en dan is 
Rotterdam een goede stad. 
Waar ik geboren ben in Polen 

hebben we ook een haven, al is die niet te 
vergelijken met die van Rotterdam. Deze 
week vertrek ik naar Sjanghai voor een 
internship; na mijn studie wil ik graag 
werken in Hongkong.”

Sprinter. “Ik houd van rennen, meestal doe 
ik dat in het Kralingse Bos – zo’n tien tot 
vijftien kilometer. Trainen voor een 
marathon doe ik niet. Ik denk niet dat het 
gezond is om zo’n lange afstand te rennen. 
Dus ik hou het bij een korte afstand die ik 
steeds sneller probeer te lopen. De tijden 
hou ik bij met mijn iPhone.”
 

Speedfreak. “Ik ben gek op motoren. Ik 
heb mijn motor in Polen verkocht toen 
ik ging verhuizen. Mijn favoriete 
merken zijn Honda en Yamaha. Als ik 
terugkom uit Sjanghai, ga ik er weer 
een kopen. Nu verplaats ik me door 

de stad per fiets. In het begin 
had ik een omafiets, een 

prima fiets om het op te 
leren, maar ik schaamde me 
ook een beetje, want ik 
houd van snelle dingen en 
zo’n fiets is niet bepaald 
snel. Dus nu heb ik een 
oude racefiets gekocht uit 
1972.”  
CM (fotografie: RvdH)

Overhemd: Obey
Jasje: Ducati for Puma
Broek: Carhartt
Schoenen: All Stars

DE INSPIRATOR VAN 

“Ik houd van 

rockmuziek, zoals 

Led Zeppelin. Veel 

oude rockbands heb 

ik via mijn vader 

leren kennen.”


