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diensten ons eigenlijk op? En hoe intensief moet 
Nederland samenwerken met de Amerikaanse NSA? 
Veiligheidsspecialist Ko Colijn plaatst het debat over de 
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Nobel is niet genoeg
De EUR heeft besloten ieder jaar 150 duizend euro uit te geven aan duurzaamheid: het 
duurzamer en groener maken van deze instelling. Als cadeau aan de stad heeft de EUR 
honderdduizend uur begroot aan vrijwilligerswerk van medewerkers en studenten om zo 
als instelling vol hogeropgeleide ‘lucky ones’ wat terug te doen voor stadgenoten die het 
wellicht wat minder getroffen hebben.
Nobele daden die het mooi doen in een lustrumjaar, maar er is ook kritiek van sommige 
medewerkers en studenten. Zo publiceert EM in deze editie een open brief aan het 
College van Bestuur van een betrokken masterstudent die de universiteit oproept de wel 
erg nauwe banden met bedrijven die doen in fossiele brandstoffen – denk Shell – te 
verbreken. De samenwerking en investeringen stroken zijns inziens niet met de duur-
zame ambities van deze universiteit. En hij staat in deze actie niet alleen; zijn bijdrage 
wordt inmiddels ondersteund door ruim dertig vooraanstaande wetenschappers.
Ondertussen bij de EUR-vestiging in Den Haag weigert een groep medewerkers van het 
ISS om cursussen bedrijfshulpverlening te volgen via beveiligingsbedrijf G4S dat, zacht 
uitgedrukt, een twijfelachtige reputatie geniet en wordt beschuldigd van mensenrech-
tenschendingen in onder meer Zuid-Afrika en Israël. De medewerkers willen dat de 
universiteit het contract met het bedrijf beëindigt.

Kortom: nobele daden zijn niet voldoende, het is ook een kwestie van put your deeds 
where your mouth is. Of zoals we dat in Rotterdam al langer plegen te zeggen: geen 
woorden maar daden.

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

DEELDER DECLAMEERT
De Meesterweek, het grootste juri-
dische studentencongres van de 
Benelux, werd vrijdag 21 februari 
geopend in het Erasmus Paviljoen. 
Pieter van Vollenhoven (de echtge-
noot van prinses Margriet), schrij-
ver Kluun en de dichter Jules 
Deelder waren gestrikt om studen-
ten met hun verhalen te inspireren. 
De afgelopen week trainden en 
netwerkten rechtenstudenten, 
academici en politici er flink op los 
door heel Rotterdam. Op 28 februa-
ri wordt de Meesterweek afgeslo-
ten met een feest in de exclusieve 
Eau Lounge aan de Maas. MvS   

(foto: RvdH)
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Ko Colijn (1951) is bijzonder 
hoogleraar Internationale 
Betrekkingen, in het bij-
zonder Mondiale Veilig-
heidsvraagstukken aan 
de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. Hij is di-
recteur van Clingendael, een 
onafhankelijke denktank 
voor diplomatie, internatio-
nale veiligheid en conflict- 
management. Hij houdt zich 
bezig met alles tussen oor-
log en vrede, van terrorisme 
tot internationale wapen-
handel. Hij schrijft al sinds 
1978 onafgebroken voor Vrij 
Nederland en treedt regel-
matig in de media op als 
defensiespecialist.

Minister van Binnenlandse Zaken Ronald 
Plasterk moest afgelopen maand bijna af-
treden omdat hij de Tweede Kamer onjuist 
had voorgelicht over het afluisteren in Ne-
derland. Vindt u dat terecht?  “In deze dis-
cussie draaide het om de vraag of Plasterk 
nou wel of niet gelogen had. Het is een gege-
ven dat Nederland afluistert en berichten op-
vangt, net als Amerika. Maar dit debat raakte 
aan het fundament van onze democratie. Wat 
moet de Kamer weten? En wanneer is het in 
het belang van de staat om die informatie-
plicht te schenden?” 

Het ging constant over ‘het staatsbelang’. 
Wat betekent dat? “De regel is dat het kabi-
net ervoor kan kiezen om de Kamer niet vol-
ledig te informeren als de veiligheid van Ne-
derland in het geding is. Bij mijn weten staat 
nergens duidelijk in de wet omschreven wan-
neer dat het geval is, het is een politieke af-
weging. Maar als je het mij vraagt, hebben de 
ministers Hennis en Plasterk dat schild hier 
iets te gemakkelijk opgetrokken.”

De bal kwam aan het rollen door een publi-
catie in Der Spiegel, afgelopen zomer, 
waarin de suggestie werd gewekt dat de 
NSA in Nederland 1,8 miljoen telefoonge-
sprekken had afgeluisterd. Maar het bleek 
om metadata te gaan; welk nummer met 
welk nummer had gebeld en wanneer. En 
belangrijker nog: niet verzameld door de 
NSA, maar door onze eigen inlichtingen-
diensten. Het is toch raar dat daar zo’n 
verwarring over ontstaat? “Ik ben niet echt 
blij geworden van het feit dat de AIVD en de 
MIVD er zo lang voor nodig hadden om uit te 
zoeken waar die 1,8 miljoen nou eigenlijk op 
sloeg. Der Spiegel kwam met zijn onthullin-
gen op 4 augustus. Pas op 22 november wist 
Plasterk, zo blijkt nu, dat het om onze eigen 
diensten ging. Hij zei zelf: dat is snel uitge-
zocht. Maar daar zitten meer dan drie maan-
den tussen! Dat doet vermoeden dat ze ook bij 
de AIVD en MIVD totaal uit het lood gesla-
gen waren door die publicaties. Terwijl je zou 
verwachten dat een inlichtingendienst de ad-
ministratie wel op orde heeft.”

Bent u als specialist op het gebied van in-
ternationale betrekkingen en veiligheid 
verrast over de onthullingen die, met hulp 
van Edward Snowden, naar buiten zijn ge-
komen? “Niet echt. Al aan het einde van de 
jaren negentig was bekend dat Nederland 
miljoenen telefoontjes kon onderscheppen en 
dat ook deed. Maar toen dachten we nog dat 
de cryptografie het afluisteren altijd een 
stapje voor zou blijven. Dat is nadrukkelijk 
niet zo gebleken.”

Vindt u het een legitiem instrument? “Het is 
het waard. Maar laat dan ook zien wat je er-
mee doet.”

Hoeveel aanslagen zijn hierdoor voorko-
men? “Het hoofd van de Amerikaanse NSA, 
Keith Alexander, zegt dat er de afgelopen ja-
ren 54 ‘terrorist plots’ gedwarsboomd zijn, 
waarvan 25 in Europa, 11 in Azië, 5 in Afrika 
en 13 in de VS. Er wordt zelfs gezegd: als we in 
2001 gedaan hadden waarvoor we nu onder 
vuur liggen, hadden we nine eleven kunnen 
voorkomen. Of het waar is weten we niet, 
maar er wordt tenminste over gedebatteerd. 
Wat transparantie betreft kunnen Neder-
landse diensten hier een voorbeeld aan ne-
men.”

De indruk is dat we altijd en overal beke-
ken kunnen worden en dat al onze infor-
matie op straat ligt. Is dat een noodzake-
lijk kwaad? “Er worden na 11 september ge-
gevens verzameld op een schaal die daarvoor 

Nederland 
afluisterland

Wat levert het massaal afluisteren 
door inlichtingendiensten ons 
eigenlijk op? En hoe intensief moet 
Nederland samenwerken met de 
Amerikaanse NSA? Veiligheids-
specialist Ko Colijn plaatst het debat 
over de 1,8 miljoen ‘metadata’ in 
context: ‘We wisten al in de jaren 
negentig dat Nederland dit kon.’ 
tekst Geert Maarse
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Spioneren old school

ondenkbaar was. Er wordt gegoocheld met 
petabytes en exabytes. Maar we moeten dit 
niet overdrijven. Keith Alexander vergelijkt 
de grootte van het internet met een basket-
balveld. En het deel dat zij kunnen zien en 
verwerken, zegt hij, heeft de grootte van een 
dubbeltje. Het is logisch dat hij dat beweert, 
maar ik geloof dat ze echt maar een heel klein 
percentage ‘van binnen’ bekijken. Ook omdat 
dat dubbeltje geen willekeurig stukje is. Ze 
weten perfect waar ze moeten zoeken.”

Klopt het dat Nederland wereldkampioen 
telefoontaps is? “Wij halen verhoudingsge-
wijs veel meer informatie uit de ether dan uit 
spionnen op de grond – de James Bond-achti-
ge praktijken. Wij hebben daarin ook een be-
hoorlijke waardering opgebouwd bij bondge-
noten. Die kijken bewonderend naar Fries-
land, waar de ‘grote oren’ van de Nederlandse 
SIGINT-organisatie staan.”

In hoeverre is dit een diplomatieke asset? 
“Wij horen bij de nine eyes, dus bij de acht in-
teressantste partners van de Amerikanen. 
Dat is niet onbelangrijk.”

Proef ik hier trots? “Geen enkele. Met de be-
schikbare informatie stel ik vast dat we een 
factor van belang zijn.”

In relatie tot de Irakoorlog was er veel kri-
tiek op de zogenaamde ‘transatlantische 
reflex’. Hangt Nederland ook hier niet iets 
te veel naar de Amerikanen?. “Een con-

stante in ons buitenlandbeleid is dat we, ook 
nu nog, Amerika vaak opzoeken. Hoe meer en 
hoe exclusiever dat is, hoe minder we aan on-
ze eigen defensie hoeven te doen. Althans dat 
denken we.”

Kortom: doordat wij informatie leveren 
aan de Amerikanen en de Amerikanen hier 
laten rondneuzen, kunnen wij bezuinigen 
op onze marine? 
“Zo zou je het kunnen stellen. Als je een on-
misbare rol kunt spelen op inlichtingenge-
bied, kun je op andere terreinen rekenen op 
bescherming. Maar de Amerikanen zitten 
niet te wachten op een free rider.”

Zou het niet logischer zijn als Nederland 
het wat dichter bij huis zoekt? “Het is geen 
geheim dat Amerika de bakens verzet naar 
Azië. Dat betekent dat wij op zoek moeten 
naar meer Europese integratie op defensiege-
bied.”

Hoe lang duurt het nog voor Europa een ei-
gen leger heeft? “Lachend: “Honderd jaar. We 
hebben Europese battle groups, maar die zijn 
nog nooit in actie gekomen. We hebben een 
rapid reaction force gehad, maar ook dat mag 
geen naam hebben. We doen wel wat. In 1998 
hebben we een Europese defensiecapaciteit 
geïnstalleerd. We zijn nu piraten aan het be-
strijden in de Indische Oceaan. Maar we heb-
ben nog altijd twintig verschillende fregatten 
en vijf verschillende tanks en luchtafweer. 
Dat zijn hilarische lijstjes die laten zien dat 
Europa vooral niet samenwerkt.”

Bent u bezorgd over onze privacy? “Net als 
iedere burger. En natuurlijk vraag ik me bij 
elke e-mail af: wat doen ze hiermee?”

Het zou niet gek zijn als u in de gaten ge-
houden zou worden. “Sterker nog: we heb-
ben vanuit Clingendael natuurlijk af en toe 
contact met mensen uit dit soort kringen. Ook 
geheime diensten willen weten wat een denk-
tank vindt van bijvoorbeeld drones, prolifera-
tie en terrorisme.”

Een oud-medewerker van de BVD – de voor-
ganger van de AIVD – Frits Hoekstra, om-
schrijft de Nederlandse inlichtingendienst 
in zijn boek als een hedendaagse variant op 

de Stasi. Herkent u dat? “Alleen al vanwege 
de gebrekkige capaciteit van de AIVD kan ik 
mij niet in die vergelijking vinden. En ik moet 
zeggen: als ik mensen van Nederlandse in-
lichtingendiensten spreek, heb ik totaal niet 
het gevoel dat ik tegenover Stasi-officieren 
zit. Het zijn stuk voor stuk mensen met bui-
tengewoon democratische opvattingen.”

Het probleem is alleen: die diensten zijn 
slecht te controleren. Dat bleek ook nu 
Plasterk, de baas van de AIVD, liet merken 
niet optimaal geïnformeerd te zijn. “We 
hebben een toezichtsorgaan, de CTIVD en de 
Tweede Kamercommissie voor de Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdiensten, die in de wandel-
gangen de commissie-Stiekem genoemd 
wordt. Maar daar heb je gelijk een onoplos-
baar democratisch probleem, want de Tweede 
Kamerleden die in die commissie zitten wor-
den off the record geïnformeerd en kunnen 
het kabinet dus nooit in het openbaar ter ver-
antwoording roepen. Sterker nog: volgens de 
commissie-Dessens mag in de Kamer niet 
eens een motie ingediend worden over zaken 
die in de commissie-Stiekem besproken zijn.” 

Laat staan dat ze de Amerikanen kunnen 
controleren die in Nederland rondneuzen. 
“De Amerikanen zeggen: wij zijn nog demo-
cratischer dan jullie. Zij leggen het verzoek 
tot taps neer bij een federaal hof. Bij ons is het 
de minister zelf, de baas van de dienst, die 
beslist of er afgeluisterd mag worden. Dat is 
eigenaardig.”

Hoeveel landen zijn hier met hun dienst in 
Nederland actief? “Dat weten we niet.”

Wat is het land met de machtigste inlichtin-
genorganisatie? “Amerika, met stip. Daarna 
China, Rusland, Israël en Groot-Brittannië.”

Kunnen we zeggen dat de kernwapenwed-
loop langzaam verandert in een IT-wed-
loop? “Als je ervan uitgaat dat het inzetten 
van een kernwapen niet, of pas helemaal ach-
terin in een oorlogssituatie relevant wordt, is 
informatiedominantie en cyberoorlog veel be-
langrijker. Dat was al de conclusie na de Irak-
oorlog. Het schaarse goed in de Irakoorlog 
was niet oorlogsmaterieel. Het schaarse goed 
was bandbreedte.”  

‘Er worden na 11 september gegevens  
verzameld op een schaal die daarvóór  
ondenkbaar was’ >  Ko Colijn



verdient de gemiddelde student bruto per maand bij, meestal in de horeca of in een win-

kel. Slechts een vijfde van de studenten heeft geen inkomsten uit een bijbaan. Hbo’ers 

hebben vaker een bijbaan dan universitaire studenten en verdienen dan ook meer; res-

pectievelijk 470 tegen 380 euro per maand. 19-jarigen werken gemiddeld tien uur per 
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In het A-gebouw, naast de Aula om precies te zijn, is sindskort een 
hightech radio- en videostudio ingericht. Deskundigen van de EUR 
– en dat zijn er nogal wat – kunnen zo rechtstreeks vanaf de campus 
in contact treden met de publieke omroep. Ook is de studio geschikt 
om opnames te maken voor videocolleges, compleet met  een green 
screen waarop elke willekeurige achtergrond geprojecteerd kan 
worden. Op 13 februari ging de studio open en konden belangstel-
lenden hun eigen weerbericht opnemen. WG (foto: LW)

ISS’ers weigeren 
cursus van 
omstreden G4S
Medewerkers van het Institute for Social Studies 
(ISS) in Den Haag, onderdeel van de EUR, weige-
ren een cursus voor bedrijfshulpverlening (BHV) 
te volgen van het omstreden Brits-Deense bevei-
ligingsbedrijf G4S. Daarnaast pleiten de ISS-me-
dewerkers ervoor dat de universiteit het con-
tract met G4S beëindigt.

G4S is het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld en 
is controversieel vanwege vermeende mensenrech-
tenschendingen. Zo zijn er beschuldigingen van 
mishandelingen door G4S-personeel in een Zuid-
Afrikaanse gevangenis, kritiek op het bedrijf van-
wege onacceptabel geweld in Britse uitzetcentra 
voor afgewezen asielzoekers, en wordt er een onder-
zoek naar de dood van een uit Groot-Brittannië uit-
gezette Angolese asielzoeker op een door G4S be-
waakte vlucht mogelijk heropend. Daarnaast levert 
het bedrijf beveiligingsmateriaal en diensten aan 
Israëlische gevangenissen, checkpoints en neder-
zettingen op de Westelijke Jordaanoever, wat door 
verschillende internationale organisaties – waaron-
der de Verenigde Naties – werd veroordeeld.
Volgens dr. Jeff Handmaker, universitair docent 
Law, Human Rights and Development, moet de 
Erasmus Universiteit het contract met G4S beëindi-
gen. Handmaker is een van de BHV’ers op het ISS en 
heeft samen met zijn collega’s Martin Blok en prof. 
mr. dr. Karin Arts besloten niet mee te doen met de 
cursus. “Er is overweldigend bewijs dat G4S betrok-
ken is bij massale schendingen van het internatio-
naal humanitair recht en oorlogsrecht”, zegt Hand-
maker. “Een met publiek geld gefinancierde instel-
ling als de EUR heeft een hogere verantwoordelijk-
heid, of zelfs de plicht, om daar niet betrokken bij te 
zijn.” Handmaker heeft niet alleen morele bezwaren 
tegen samenwerking met G4S, maar denkt dat er 
ook juridische gronden zijn om het contract te be-
eindigen. “Als er sprake is van mogelijke overtredin-
gen of schendingen van het internationaal recht, 
moet je geen gebruik maken van de diensten van 
zo’n bedrijf als het onderzoek loopt.”
Het College van Bestuur (CvB) laat in een schriftelij-
ke reactie weten begrip te hebben voor het standpunt 
van de BHV’ers, maar dat het contract rechtsgeldig 
is en openbreken niet aan de orde is. “Binnen de in-
koopprocedures mag de EUR (conform de aanbeste-
dingswet) alleen echt veroordeeld crimineel gedrag 
of zware beroepsfouten uitsluiten – en dan alleen als 
het verstrekken van de opdracht risico’s met zich 
meebrengt voor de opdrachtgever of de kwaliteit van 
de opdracht.” Wel zegt het CvB dat de EUR zich zal 
‘beraden over hoe met dit soort gevoelige zaken om 
te gaan bij het gunnen van opdrachten’.
G4S wil op dit moment niet inhoudelijk reageren. TF

‘Hallo ‘Hilversum, hier de 
Erasmus Universiteit….

Hightech, inclusief green screen



VIER EUR-MASTERS 
‘TOPOPLEIDING’
De masters Sociology of Culture,  
Media and the Arts (researchmaster 
ESHCC en FSW), International Ma-
nagement (RSM), Human Resource 
Management (RSM), en Molecular 
Medicine (researchmaster Erasmus 
MC) behoren volgens de Keuzegids tot 
de beste opleidingen van Nederland. 
Chinese Economy and Business en Fi-
nancieel Recht zijn de twee masterop-
leidingen aan de EUR die flink onder 
de maat scoren. De overige dertig 
EUR-masters in de Keuzegids scoren 
vergelijkbaar met andere masteroplei-
dingen in hun vakgebied. De Keuze-
gids Masters wordt jaarlijks uitgege-
ven door het Centrum Hoger Onder-
wijs Informatie en is bedoeld om stu-
diekiezers een overzicht te geven van 
de kwaliteit van masteropleidingen. 
Iedere masteropleiding krijgt scores 
toebedeeld op basis van student- en 
expertoordelen. TF

DUURZAAMSTE STUDENTEN-
HUIS IN UTRECHT
Het Utrechtse studentenhuis Juliana’s 
is uitgeroepen tot het duurzaamste 
studentenhuis van Nederland. Het 
Rotterdamse studentenhuis Green-
house op het Noordereiland werd der-
de in de verkiezing en won daarmee 
500 euro. Het Rotterdamse huis Huize 
Florisch viel buiten de prijzen. Tijdens 
de competitie voerden de deelnemen-
de huizen twee duurzame acties uit. TF

GRENS BIJVERDIENSTEN 
OMHOOG MET LEENSTELSEL?
Minister Bussemaker is bereid ‘nog 
eens kritisch te kijken’ naar het maxi-
male bedrag dat studenten mogen bij-
verdienen. Een overgrote meerderheid 
van de Tweede Kamer wil dat de bijver-
diengrens wordt verhoogd of zelfs af-
geschaft. Regeringpartijen PvdA en 
VDD vinden het wel logisch, net als 
CDA en GroenLinks: als studenten op 
termijn geen basisbeurs meer krijgen, 
is het wel zo eerlijk als ze meer mogen 
bijverdienen. Onzin, zei Bussemaker 
eind vorig jaar nog. Nu lijkt ze de 
Tweede Kamer toch tegemoet te ko-
men. De bijverdiengrens ligt nu op 
13.730 euro per jaar. HOP

KORTAF
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Wat: Stukafest
Waar: in verschillende studentenkamers 
in Rotterdam
Wanneer: donderdag 20 februari, van 
20.30 tot 23.00 uur

Het zestal van indiefolkband Wolf in Love-
land moet duidelijk nog opwarmen voor van-
avond. Ze maken onderling flauwe grapjes en 
de twee zangeressen giechelen af en toe als 
tienermeisjes. Het zullen de zenuwen voor 
de eerste ronde zijn, maar ze spelen nog 
twee keer een half uur. 
De twintig aanwezige studenten lijkt het in 
ieder geval niet te deren. Die genieten volop 
van aanstormend talent Wolf in Loveland, 
dat normaal gesproken ook met een bassist 
op het podium staat, maar die was op win-
tersport. Gelukkig is de dromerige folk van 
de band ook zonder bassist buitengewoon 
aangenaam.
Tijdens Stukafest, dat oorspronkelijk Studen-
ten Kamer Festival heette, kunnen cultuur-
liefhebbers op tien verschillende locaties 
tien acts van Rotterdamse bodem bezoeken. 
Met altijd als decor een studentenkamer. Het 
levert intieme huiskamerconcerten op, maar 
ook cabaret, theater en dans zorgen voor een 
interessante interactie met het publiek. Ie-
dere ronde duurt een half uur en vervolgens 
hebben de bezoekers een half uur om naar 
de volgende studentenkamer te fietsen. Om 

23.00 uur, na drie rondes, is het tijd voor de 
traditionele afterparty StukaFEEST.
Van Wolf in Loveland op de Beukelsdijk 
verplaatsen we ons naar de Bloemkwekers-
straat, waar Poliana Vieira al begonnen is 
aan haar tweede optreden van vanavond. De 
in Portugal geboren soulzangeres met Kaap-
verdiaanse roots kijkt kort op als we te laat 
binnenkomen en plaatsnemen op de trap om 
door de deuropening een glimp op te van-
gen. Vooral Vieira’s stem is indrukwekkend, 
maar ze heeft ook duidelijk ervaring met het 
bespelen van het publiek. Zo laat ze een van 
de aanwezigen het volgende nummer kiezen 
en krijgt ze twee keer iedereen aan het mee-
zingen. Het enige minpuntje is dat ze iets te 
overdreven haar album probeert te verko-
pen, ze drukt het nog net niet in je handen. 
De laatste stop van vanavond is bij Willy. 
De hiphopdanser heeft voor de gelegenheid 
zijn vriend Gil meegenomen naar de Mathe-
nesserdijk. Gil vertelt met trots dat hij hui-
dig wereldkampioen experimental dance is. 
Daar krijgt het publiek echter niet veel van 
te zien, want het mag zelf aan de slag. Als 
iedereen genoeg ruimte heeft zodat er niet 
per ongeluk ellebogen in gezichten terecht-
komen, krijgt het publiek een snelcursus 
hiphop. Het levert hilarische momenten op, 
vooral dankzij de humor van Gil en Willy, 
die gelukkig aan het eind ook nog wat eigen 
moves laten zien. TF (foto: RvdH)

Snelcursus hiphop op een 
studentenkamer

ACHTERAF

Stukafestbezoeker probeert de moves van hiphopdanser Willy na te doen
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VERKIEZINGEN

Studenten-
partij doet 
mee aan 
verkiezingen
Op 19 maart 2014 vinden de ge-
meenteraadsverkiezingen plaats in 
Rotterdam. Twee studenten van 
het Erasmus University College 
(EUC) hebben een politieke partij 
opgericht, genaamd Studenten Po-
litiek 2.0. De partij doet mee aan 
de verkiezingen voor de gebieds-
commissie in Kralingen-Crooswijk.

De oprichters Koen Wies (19) en Mau-
ro Stel (19) zijn eerstejaarsstudenten 
Liberal Arts and Sciences aan het 
EUC. Wies: “We willen zorgen dat stu-
denten weer een stem krijgen in hun 
eigen buurt.” 
Studenten Politiek 2.0 richt zich ook 
op internationale studenten, ondanks 
hun Nederlandse naam, en wil inten-
sief gebruikmaken van sociale media. 
Niet alleen in de campagne, maar ook 
door deelname tijdens het politieke 
proces mogelijk te maken. De ‘2.0’ in 
de partijnaam hangt samen met dit 
idee. Op het moment van schrijven 
zijn de website en facebookpagina 
nog in de maak, volgens Wies gaan ze 
op 23 februari de lucht in. 
Het doel van de partij is om deelge-
meente Kralingen-Crooswijk leef-
baarder te maken voor studenten. Een 
probleem is de verdeling van parkeer-
plaatsen en fietsenstallingen. Zo zijn 
er volgens Wies teveel parkeerplaat-
sen in de wijk. “Meestal zijn de par-
keerplaatsen leeg en staan de stoepen 
vol fietsen.” Studenten Politiek 2.0 
wil dit probleem oplossen door in het 
gebied het aantal fietsenstallingen te 
verhogen en het aantal autoparkeer-
plaatsen te verlagen.
Ondanks dat ze nog hindernissen 
moeten nemen in de aanloop naar hun 
eerste verkiezingsdeelname, is Wies 
optimistisch. “Natuurlijk is het de 
eerste keer dat we meedoen, dus het 
wordt erg moeilijk. Maar ik geloof dat 
er veel studenten zijn die dit een goed 
idee vinden en die een stem willen 
krijgen en gehoord willen worden.”
De partij wil kleinschalig beginnen, 
maar Wies sluit niet uit dat ze in de 
toekomst ook deelnemen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. ET

Geneeskunde is dit jaar, samen met Filo-
sofie, de enige studie die nog niet met 
‘Nominaal is Normaal’ (N=N) werkt. On-
langs besloten decaan Jaap Verweij en 
opleidingsdirecteur Walter van den Broek 
dat het Erasmus MC de maatregel vol-
gend studiejaar ook invoert. 

Lang niet iedereen is blij met de 60-punten-
eis waar eerstejaars vanaf september mee te 
maken krijgen. Zo maakte de Studentenraad 
meerdere keer bezwaar tegen de invoering 
van N=N. “De Studentenraad is van mening 
dat de maatregel te zwaar is en nieuwe ge-
neeskundestudenten benadeelt”, zegt Ar-
nout Cramer, Commissaris onderwijs  bij de 
Medische Faculteits Vereniging Rotterdam 
(MFVR). Cramer maakt deel uit van de 
werkgroep die kijkt naar de beste manier 
om N=N bij Geneeskunde toe te passen. “We 

moeten goed opletten dat bepaalde ‘kwets-
bare’ groepen hier niet mee benadeeld wor-
den. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan 
na-geplaatsten. Dat zijn studenten die de 
plekken opvullen van studenten die er in de 
eerste weken mee stoppen, en dus iets later 
beginnen.” 
Eén van de maatregelen waartoe de werk-
groep al besloot, is het verlagen van de ten-
tamendichtheid. Vanaf september 2014 zul-
len eerstejaars binnen twee dagen voor een 
tentamen geen andere toetsen meer krijgen, 
iets wat dit jaar nog wel eens voorkomt. Cra-
mer: “Zulke maatregelen zorgen ervoor dat 
eerstejaars niet onder te veel druk komen te 
staan. Dat is belangrijk, want ongelijkheid 
moet te allen tijde worden voorkomen.”
De kans is groot dat ook Filosofie volgend 
jaar overgaat op N=N. Daarover is echter 
nog geen officieel besluit genomen. MvS 

DUURZAAMHEID

‘Universiteit, stop met 
investeren in fossiele brandstoffen’
Student Vatan Hüzeir (27) maakt zich ernstige zorgen over de negatieve impact van de 
Erasmus Universiteit op het milieu. In een open brief (op pagina 12 en 13) roept hij het 
College van Bestuur op haar banden met de fossiele-energie-industrie door te snijden.

Hüzeir is researchmasterstudent Sociology 
of Culture, Media, and the Arts en onderzoekt 
de publieke ontvangst en problematisering 
van het meest recente rapport van het Inter-
national Panel on Climate Change. “In mijn 
onderzoek blijkt hoezeer de fossiele-energie-
industrie haar best doet om de publieke opi-
nie ten aanzien van het klimaatprobleem te 
beïnvloeden. Dat gebeurt via lobbyorganisa-
ties, financiering van libertarische denk-
tanks, maar ook door wetenschappers te be-
talen om gekleurd onderzoek te verrichten 
waarin de antropogene factor in de opwar-
ming van de aarde totaal wordt ontkend.” 
Hüzeir raakte onlangs geïnspireerd door een 
lezing van Craig Calhoun. Calhoun, directeur 
van de London School of Economics, ontving 
bij de Diesviering op 8 november een eredoc-
toraat en hield een lezing waarin hij onder 
andere inging op de publieke missie van de 
universiteit. “Die missie kan volgens Calhoun 
worden ondergraven doordat de private sec-
tor een steeds grotere rol speelt binnen uni-
versiteiten”, aldus Hüzeir. 

“Het is goed dat er al veel gebeurt op het ge-
bied van duurzaamheid”, zegt Hüzeir. “Maar 
zoals een medewerker laatst tegen me zei: er 
wordt vooral duurzaamheid geclaimd, maar 
de vraag is in welke mate er ook duurzaam 
wordt gedacht.”
Volgens Hüzeir worden deze milieubewuste 
inspanningen teniet gedaan door betrokken-
heid bij bedrijven die kool-, olie- en gasvoor-
raden exploiteren. Daarbij noemt hij bijvoor-
beeld de samenwerking tussen de RSM en 
Shell, maar ook de financiële belangen die 
pensioenfonds ABP heeft in verschillende 
oliebedrijven.
De brief is ondertekend door dertig EUR-me-
dewerkers, die vanuit hun expertise betrok-
ken zijn bij het onderwerp. In een eerste reac-
tie laat het College van Bestuur weten het toe 
te juichen dat studenten actief meedenken 
over het duurzamer maken van de EUR en de 
brief met veel interesse te gaan bestuderen. TF

Lees in de volgende editie een uitgebreide reactie van het 

College van Bestuur.

N=N: Geneeskunde gaat ook overstag



‘De prestatieafspraken 
       zijn geen doel op zich’

DE QUOTE

>  Minister Bussemaker tempert de verwachtingen over de prestatieafspraken die de 
universiteiten in 2012 met het ministerie hebben vastgelegd. Ze erkent dat wellicht niet 
alle doelstellingen gehaald kunnen worden. Universiteiten zijn boos en zeggen dat Bus-
semaker haar afspraken niet nakomt.

CAMPUS

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

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Johannes von Engelhardt, promovendus en 
docent Media en Communicatie, en spreker bij 
de aankomende TEDx Erasmus University, 6 
maart aanstaande. Naast zijn academische 
carrière werkt Von Engelhardt sinds 2010 aan 
verschillende mobiele-technologieontwikke-
lingsprojecten in Afrika.

Wat heeft mobiele technologie te bieden in ontwik-
kelingslanden?
“Wij zijn in verschillende Afrikaanse landen pu-
blieke opiniepeilingen aan het houden en verza-
melen informatie over verschillende onderwerpen: 
van corruptie tot hoe veel vis mensen eten. We 
stellen vragen met behulp van mobiele telefoons, 
en sluizen deze gegevens door naar de media, die 
zo kunnen helpen om druk uit te oefenen op lei-
ders om structurele verbeteringen door te voeren.”

Hoe werkt dat dan, delen jullie mobieltjes uit?
“Vaak hebben mensen al een telefoon, maar we 
delen ze ook uit. We bellen mensen regelmatig op 
om ze vragen te stellen, en geven dan een klein 
bedrag aan prepaid-tegoed ter compensatie. Het 
gaat niet altijd goed: als mensen een financiële te-
genslag krijgen en bijvoorbeeld eten of medicijnen 
moeten betalen, is de telefoon het eerste wat ze 
verkopen. Heel logisch.”

Van promovendus in Rotterdam naar mobiele tech-
nologie in Afrika...hoe ben je daar terechtgekomen?
“Ik wilde mijn persoonlijke interesse in onderzoek 
toepassen in de ‘echte’ wereld, en dan vooral in 
een wat moeilijkere omgeving. In een westerse set-
ting zijn grote peilingen relatief makkelijk uit te 
voeren. In landen als Tanzania of Senegal krijg je 
snel te maken met heel nieuwe uitdagingen, omdat 
peilingen daar een relatief onbekend fenomeen 
zijn.”

Wat wil je bereiken met deze TED-talk?
“Ik wil laten zien dat er interessante dingen gebeu-
ren in ontwikkelingslanden waar mensen zich niet 
bewust van zijn. Westerlingen hebben vaak een 
stereotiep beeld van Afrika: armoede, hongerige 
kindjes en corrupte regeringen. Maar het is juist 
spannend om na te denken over hoe technologie 
hardwerkende mensen in ontwikkelingslanden 
kan helpen om positieve verandering teweeg te 
brengen.” IS
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…en wéér een medaille 
voor Nederland!
Onder het genot van glühwein en bitterballen organiseer-
de de nieuwe studentenschaatsvereniging ESSV Alcedo 
tijdens de afgelopen Olympische Winterspelen gezellige 
schaatskijkmomenten in het sportgebouw. Daar zagen de 
leden hoe Nederland meer medailles won dan ooit. Maar 
op meer plekken op de campus waren de Winterspelen 
te volgen; ook in De Smitse, het Erasmus Paviljoen en 
bij sommige medewerkers  via een beamer op de muur 
op kantoor, waren de heldendaden van onze jongens en 
meisjes op de schaats te volgen. NAH (foto: LW)
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Geacht College van Bestuur,

Mr. P.F.M. van der Meer Mohr, Prof. Dr. H.A.P. Pols,
Drs. B.J.H. Straatman, 

Met de slogan ‘100 jaar impact’ viert de Erasmus Universiteit dit jaar 
haar honderdjarig bestaan. Op allerlei manieren wordt onze impact 
herinnerd en gedeeld. Ook op onze natuurlijke omgeving probeert de 
EUR een steeds positievere impact te hebben. Zo probeert de universi-
teit haar CO2-uitstoot terug te dringen en wordt er meer gebruik ge-
maakt van duurzame energie. Deze ontwikkelingen zijn goed. Toch 
maak ik mij, als bijna afgestudeerde student en medewerker, ernstige 
zorgen over de negatieve impact van de EUR op het milieu. Ik wil hier 
graag uitleggen waarom, en betogen dat het verstandig zou zijn zoveel 
mogelijk te desinvesteren in de fossiele-energie-industrie. 

Klimaatprobleem
Op 27 september 2013 presenteerde het Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) het tot nu toe meest omvangrijke en autorita-
tieve rapport over het wereldklimaat. Na evaluatie van duizenden we-
tenschappelijke artikelen stelden honderden experts met een aan ze-
kerheid grenzende waarschijnlijkheid vast dat de globale tempera-
tuurstijging sinds 1950 vooral is veroorzaakt door mensen. Deze ‘an-
tropogene’ bijdrage aan de temperatuurstijging komt voor een belang-
rijk deel doordat wij sinds de industriële revolutie ontzettend veel fos-
siele brandstoffen verbruiken en daarmee grote hoeveelheden CO2  
uitstoten. Op termijn zal elk land de directe gevolgen hiervan onder-
vinden. Zo ook Nederland. Opwarming van de aarde leidt namelijk 
(onder andere) tot het smelten van de ijskappen en de stijging van de 
zeespiegel.
Op zich al genoeg reden voor elke ‘maatschappelijk betrokken’ univer-
siteit, zoals de EUR, om te desinvesteren in de fossiele-energie-indu-
strie. Des te luider zou het imperatief tot handelen moeten klinken na-
dat adviesbureau PwC kort geleden concludeerde dat we op dit mo-
ment zo veel CO2 uitstoten, dat we veel sneller dan verwacht – al vanaf 
2034 - een temperatuurstijging van meer dan 2°C zullen inzetten. 
Hiermee vergroten we de kans dat onomkeerbare veranderingen op-
treden in klimaatsystemen - en daarmee ook dat steeds extremer wor-
dende catastrofen plaats zullen vinden. Bij zulke ‘ecological tipping-
points’ moeten we denken aan ijskappen die onherstelbaar snel smel-
ten, of het Amazonegebied dat in grote mate onherroepelijk uitdroogt 
en afbrandt. Willen we echt zo’n wereld doorgeven aan onze kinderen, 
kleinkinderen en alle studenten die aan onze universiteit worden op-
geleid?

Desinvesteren in fossiele energie
De EUR kan helpen dit probleem tegen te gaan door te desinvesteren 
in de fossiele-energie-industrie. Daartoe heeft de EUR twee mogelijk-
heden. Allereerst door de banden tussen de fossiele-energie-industrie 
en de EUR kritisch te evalueren en die waar nodig te veranderen of op 
te heffen. Ten tweede door het ABP Pensioenfonds, waar pensioenen 
van EUR-medewerkers verplicht worden ondergebracht, ertoe te be-
wegen zoveel mogelijk te stoppen met het beleggen van pensioengeld 
in fossiele-industriebedrijven (FEB)

KoolstofdioxidEUR
Om succesvol te desinvesteren in de fossiele-energie-industrie is het 
nodig diens banden met de EUR systematisch in een kritisch daglicht 
te stellen. Want dat is eigenlijk nooit gedaan, terwijl de klimaatsitua-
tie daar juist wel om vraagt. Wat voor betrekkingen zijn er dus pre-
cies? En, moeten deze betrekkingen niet veranderd of opgeheven wor-
den in het licht van het klimaatprobleem?

Allereerst bestaan er kwantitatieve banden tussen de universiteit en 
de fossiele-energie-industrie. Zo had de EUR in de afgelopen jaren via 
de RSM BV financiële belangen in de Gasunie van € 150.000,- (2010),  
€ 50.000,- (2011),  € 60.000,- (2012). Hier rijst de vraag wat voor andere 
financiële relaties er vanuit de EUR met FEB zijn. Hoe dan ook, er is 
veel te winnen door kapitaal dat in dergelijke relaties zit aan te wen-
den voor investeringen in meer klimaatvriendelijke sectoren.
Maar er zijn ook meer kwalitatieve betrekkingen met de industrie die 
vanwege de opwarmende aarde discutabel kunnen worden. Neem de 
kwalitatieve betrekkingen van de universiteit met Royal Dutch Shell. 
Shell is één van de bedrijven die de RSM-opleiding heeft gesticht. 
Shell heeft ook een zetel in de RSM-adviescommissie (waar overigens 
meer bedrijven in de fossiele sector zetelen, zoals BP, AtlasInvest en 
Royal Vopak). Ook krijgt het bedrijf goed de ruimte om zichzelf op de 
campus te profileren. Posters en flyers waarmee allerlei Shell-
sponsored events en programma’s worden gepromoot. Een uitgebreide 
mobiele beursstand voor een Shell-project. Shell Public Relations doet 
overigens haar werk telkens goed, want je zou bijna vergeten dat het 
bedrijf niet alleen enorm bijdraagt aan het klimaatprobleem, maar 
daarnaast ook Nigeriaanse natuurgebieden verontreinigt via olielek-
kages, ecologische gevolgen accepteert van de exploitatie van teer-
zanden in Canada, of anders chemicaliën in de Siberische grond 
pompt in ruil voor schalieolie, en pas nog met een boorplatform dat 
vastliep op de kust in het kwetsbare Alaska.
Maar onze betrekkingen met Shell gaan nog verder. Een aantal dagen 
geleden stuitte ik in de T-hal op een met trots ingelijst document. Het 
hing er vanwege de Erasmus Recruitment Days en bleek te gaan om 
een door Shell en RSM ondertekend handvest over hun partnerschap. 
Vooral interessant was het gedeelte over de hoofddoelen van een geza-
menlijk te vormen ‘stuurgroep’. Daar las ik dat die mede bedoeld was 
‘... for Shell to potentially influence the design of the RSM curriculum 
and the profile of students who attend the BSc/MSc/MBA program-
mes’ (eigen cursivering). Met andere woorden: één van ´s werelds 
grootste en meest controversiële FEB heeft een door onszelf gelegiti-
meerd mandaat om zowel het curriculum als de deelnemers van de 
RSM-opleiding te beïnvloeden. Is het, gegeven het klimaatprobleem, 
werkelijk gewenst dat zulke multinationals op deze manier de campus 
kapen? 
Deze ervaring roept natuurlijk meer vragen op: welke andere afspra-
ken maakt de EUR met FEB? Wordt de transitie naar een meer kli-
maatneutrale wereld niet ernstig vertraagd als de mogelijkheid wordt 
gegeven de knapste koppen op een bepaalde manier te laten denken 
over FEB? Wordt onderzoek dat door de industrie wordt betaald ook 
een bepaalde richting ‘influenced’?

ABP
Naast het kritisch evalueren van onze banden met FEB kan de EUR 
het klimaatprobleem ook tegengaan door het ABP Pensioenfonds er-
toe te bewegen zoveel mogelijk te stoppen met het beleggen van pensi-
oengeld in de fossiele-energie-industrie. Dit fonds heeft daar namelijk 
enorme financiële belangen in, en medewerkers van Nederlandse uni-
versiteiten zijn verplicht hun pensioen bij het ABP onder te brengen. 
Deze situatie maakt dat elk EUR-personeelslid gedwongen is bij te 
dragen aan de kapitaalstroom naar de fossiele-energie-industrie en 
daarmee het klimaatprobleem bestendigt of zelfs verergert. Dat wil ik 
helemaal niet! En ik denk velen met mij.
Om een idee te krijgen van de omvang van de belangen: per 30 sep-
tember 2013, slechts drie dagen na het verschijnen van het confronte-
rende IPCC-klimaatrapport, had het ABP een financieel belang in FEB 
ter waarde van ongeveer 9, 2 miljard euro. 9, 2 miljard! Dit zijn aande-
len in bijvoorbeeld Royal Dutch Shell, ExxonMobil (hier bekend als 
Esso), Chevron, Total, BP, BHP Biliton, Petroleo Brasilero, Statoil, 
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Lukoil, Peabody Energy Corp. en meer bedrijven die actief zijn in 
zeer CO2-intensieve, controversiële en milieuverontreinigende pro-
jecten. Naast dit financieel belang is het ook zo dat het ABP tijdens al-
gemene aandeelhoudersvergaderingen zulke bedrijven dikwijls expli-
ciete toestemming geeft veel geld te investeren in het ondersteunen 
van groepen die publieke steun voor hun broeikasmerken proberen te 
vergroten.
Deze situatie is gegeven het klimaatprobleem ten voornaamste op 
principiële gronden bezwaarlijk. We mogen onszelf niet toestaan via 
het ABP bij te dragen aan een gevaarlijk warmer wordende aarde. 
Maar de situatie is ook uiterst inefficiënt vanuit het duurzaamheids-
beleid van de EUR. Alle milieubewuste inspanningen worden in het 
geheel teniet gedaan door onze bekostiging van de exploitatie van 
kool-, olie- en gasvoorraden. Bovendien is het volgens sommigen van-
uit financieel oogpunt verstandig dit soort beleggingen te heroverwe-
gen. IPCC-wetenschappers (maar bijvoorbeeld ook betrokkenen bij 
het ‘Carbontracker’-project en anderen) wijzen erop dat FEB veel kool, 
olie en gas als winbare voorraden inboeken, terwijl die voor het over-
grote deel onwinbaar zijn als we ons willen houden aan een maximale 
mondiale temperatuurstijging van 2°C. Deze ‘carbon bubble’ heeft nu 
al, zo wordt geschat, een omvang van ongeveer 500 miljard euro en is 
daarmee een potentiële bron van een volgende financiële crisis. 

Moment of Impact
Het instellen van banden met FEB is voor Nederlandse universiteiten 
tot nu toe tamelijk ongebreideld verlopen. Ik denk dat de tijd is geko-
men om een kritische evaluatie hiervan te institutionaliseren. 
Vanwege de opwarming van de aarde wordt het nu meer dan ooit de 
hoogste tijd voor een ‘moment of impact’ en ‘critical thinking, spirit, 
innovation, and sustainability’, om te spreken met een lustrumterm 
en de RSM-kernwaarden. 
Op sites als gofossilfree.org en 350.org is te zien hoe mensen overal 
op de wereld met succes soortgelijke initiatieven ontplooien. Zo be-
sloot de San Francisco State University bijvoorbeeld al te desinveste-
ren in fossiele brandstoffen door beleggingen in die industrie te be-

eindigen. Met de groeiende lijst van zulke successen wordt het steeds 
duidelijker dat fossiel desinvesteren dus vooral een kwestie van wil is.
Uw voorzitter zei eerder dat de EUR op het gebied van maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid ’zeker nog wel een inhaalslag’ kan maken. 
Ik denk dat fossiel desinvesteren in zowel kwalitatieve als kwantita-
tieve zin uitgelezen kansen biedt hierin een leider te zijn in 
Nederland én daarbuiten. 

Ik zie uit naar uw antwoord op deze brief en hoop de beschreven 
voorstellen verder met u te mogen bespreken. 

Hoogachtend,
Vatan Hüzeir

Vatan Hüzeir (27), Researchmaster student Sociology of Culture, Media, and 
the Arts, onderzoekt de publieke receptie en problematisering van het meest 
recente IPCC-rapport
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and mitigation policies)

Ondersteuners kunnen een mail sturen naar: 

eurfossilfree@gmail.com, of like en share de 

facebookpagina ‘EURfossilfree’ of volg de actie via 

Twitter en de hashtag #EURfossilfree

Op www.erasmusmagazine.nl is deze brief ook in het 

Engels te lezen

ONDERSTEUNING
Deze brief wordt reeds ondersteund door de volgende  EUR-medewerkers: 
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 VAN DER SCHOT 

> Agressieve Alopochen 
aegyptica op de campus
Sinds een week of wat is campus 
Woudestein een gevleugeld bewoner 
rijker. De nijlgans (Alopochen aegyptica) 
heeft de vijver bezijden de Univer-
siteitsbibliotheek tot zijn – tijdelijke? – 
nieuwe domein verklaard. De gans – lan-
gere roze poten, zware roze snavel – 
oogt door het kastanjebruine masker 
rond de ogen nog het meest als een go-
thic bird. Het gevogelte begeeft zich on-
der de overige campusbewoners op een 
manier als was hij een gezonde loot van 
de Tokkiclan; zonder enige gêne en met 
een attitude die niet past bij iemand die 
net nieuw is in de buurt. Hij stelt zich 
bovendien aan niemand voor, loopt ie-
dereen voor de voeten, wordt agressief 
wanneer een argeloze durfal hem te 
dicht nadert, en zetelt zich te pas en te 

pas in een willekeurige vensterbank om 
vervolgens met doorgaans veel misbaar 
de EUR-medewerker in de kamer bij zijn 
of haar werk te storen. Passanten 
werpt hij (of zij) de verschrikkelijkste 
verwensingen naar het hoofd, althans 
zo klinkt het. Oorspronkelijk komt de 
gans, u raadt het al, uit Afrika, maar 
werd hij door onze overzeese buren in 
de achttiende eeuw ingevoerd. En nu 
zijn de verwilderde populaties natuurlijk 
niet meer te tellen, zoals dat gaat met 
agressieve exoten. ‘Is lawaaiig, maakt 
luide, kwakende en grauwende gelui-
den’, meldt de vogelapp – hetgeen ab-
soluut juist is. ‘Sist bij verstoring’. En ook 
dat is waar. Vermoedelijk ziet de gans er 
na een tijdje zelf ook de lol niet meer 
van in, en gaat hij terug naar zijn soort-
genoten in de vijver langs de aanloop-
route naar metro Kralingse Zoom. GvdE

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl

ZIHNI ÖZDIL

Robocop
Volgens Walter Benjamin (1892-1940) kan film vanwege 
de aard van het beestje als een vorm van kunst ‘zonder 
aura’ worden bestempeld. Film is volgens hem zonder 
authenticiteit, bijvoorbeeld omdat het geprojecteerd 
wordt in plaats van direct aanschouwd. Ook de ver-
vreemding van de kunstenaar is inherent aan film, om-
dat filmmakers onderdeel zijn van een industrie waarin 
economische belangen boven artistieke autonomie 
gaan. Om een zo groot mogelijk publiek te bereiken is de 
lowest common denominator penvoerder.
Maar wat gebeurt er wanneer filmmakers geen rekening 
hoeven te houden met massaconsumptie? In een perio-
de waarin film in Nederland zwaar gesubsidieerd werd 
met ‘linkse culturele elites’ aan het roer was Paul 
Verhoeven doelwit van hoon omdat zijn werk ‘te vulgair’ 
en ‘niet verheffend’ zou zijn. Verhoevens films hadden 
aldus aura, juist omdat ze massa-appeal hadden. 
Om zijn autonomie te kunnen bewaren vluchtte 
Verhoeven in de jaren tachtig naar Hollywood. Daar ga-
ven de studio’s hem creative control, oftewel autonomie. 
Verhoeven maakte een aantal baanbekende en sublie-
me films, zoals Robocop (1987). In deze film hekelt 
Verhoeven op meesterlijke wijze het Amerikaanse sy-
steem. Robocop is een Jezusfiguur die het zelfverslin-
dende ultrakapitalisme een spiegel voorhoudt. 
Verhoeven’s Robocop was in een ander opzicht ook pro-
fetisch. De privatisering en robotisering van veiligheid in 
een ‘geliberaliseerde’ maatschappij, waarin de symbiose 
tussen jingoïstische angstmakerij en commercie het 
precaire bestaan van burgers bedekt, wordt nu meer 
werkelijkheid dan ooit, ook in Nederland. Zo wil de VVD in 
Den Haag drones inzetten boven de Schilderswijk om 
“hinderlijk gedrag op straat aan te pakken“.
Op een bijna dialectische manier moest Verhoeven in de 
jaren negentig uiteindelijk weer vertrekken uit Amerika. 
Met zijn Showgirls (1995) en Starship Troopers (1997), 
films waarin de thema’s die in Robocop enigszins sub-
tiel waren verpakt, als een enorme mokerhamer van het 
scherm sprongen, ging het Hollandse wonderkind over 
de schreef. Terug in een Nederland waar niet langer en-
kel moralistische culturele elites de scepter zwaaiden,  
werd Verhoeven weer binnengehaald als een verlosser.
Ondertussen lijkt Hollywood zelf het toonbeeld van zelf-
verslindend kapitalisme te zijn geworden. Autonome 
ideeën lijken uit den boze. De vlaggenschepen van de 
grote studio’s zijn tegenwoordig sequels en remakes van 
ooit baanbrekende, autonome films. Net als de nieuwe 
Robocopfilm die nu in de bioscopen draait. Het is in alle 
opzichten een schimmige en minderwaardige kopie van 
een subliem kunstwerk. Het werkt systeemkritiek obli-
gaat en slapjes af terwijl het origineel van Verhoeven de 
materie in vele lagen blootlegde. De nieuwe Robocop is, 
zeg maar, alsof je de Mona Lisa door een kopieermachi-
ne haalt en ophangt in het Louvre.

Zihni Özdil is wetenschappelijk docent Wereldgeschiedenis en 

promovendus aan de ESHCC



Ilona Dekkers (24), zesdejaars student 

Geneeskunde, bezig met haar laatste 

coschap bij de afdeling Radiologie van 

het Erasmus MC

Ingezonden werk: fictieve plattegrond 

van Rotterdam, met daarin allerlei ele-

menten verwerkt die de sociale kant 

van de stad verbeelden (niet op de fo-

to)

“Mijn werk voor de tentoonstel-

ling is nog niet af. Het wordt een 

soort plattegrond van Rotterdam 

– niet realistisch, meer een ab-

stract beeld van de stad – waarin 

elementen zijn verwerkt die de so-

ciale kant van de stad laten zien, 

zoals de multiculturele. Ik heb het 

eerst met potlood opgezet, en 

daarna met fineliner ingetekend. 

Ik ben er nog niet uit of ik het in 

zwart-wit laat, of er kleur aan toe 

ga voegen. Zwart-wit geeft toch 

meer contrast vind ik, zodat het 

meer op een gravure gaat lijken. 

Ook heb ik er nog geen naam voor 

bedacht. Ik vond het thema van de 

tentoonstelling –  100 jaar impact 

– best moeilijk om er een origineel 

werk voor te maken. Ik bedenk dat 

ook niet zomaar van tevoren. Ik er-

vaar kunst namelijk zo, dat je een 

goed idee niet af kunt dwingen. 

Dat gaat meer zo van dat ik ’s och-

tends wakker word en ineens weet 

wat ik wil gaan maken. Ik ben van 

jongs af aan al aan het tekenen, 

en mensen uit mijn directe omge-

ving vertelden me dat ik wel aardig 

creatief was. Sinds een jaar of drie 

ben ik nogal actief bij de Stichting 

Kunstinnige Vorming Rotterdam, 

de SKVR. Momenteel ben ik er be-

zig met het schilderen van model-

len. Ik houd van het schilderen van 

mensen – ik ben gek op de anato-

mie van de mens – maar gebouwen 

schilderen vind ik ook erg leuk om 

te doen. Dat laatste zal wel komen 

omdat ik echt een stadsmens ben; 

een geboren Rotterdammer bo-

vendien. Mij zul je niet zo snel er-

gens op een stoeltje in een natuur-

landschap zien zitten.  Toen ik klaar 

was met de middelbare school heb 

ik er wel even aan gedacht om naar 

de kunstacademie te gaan, maar 

een toekomst als kunstenaar leek 

mij toch erg onzeker. Daarbij vind 

ik geneeskunde ook gewoon erg 

leuk. In april studeer ik af als basis-

arts. Daarna ga ik het onderzoek in. 

Uiteindelijk wil ik me specialiseren 

in radiologie.”

Wil je meer werk van Ilona Dekkers 

zien? Ga dan naar http://ilonadekkers.

blogspot.nl/ 

Kunst kun je niet afdwingen

Kunstenaars 
op de    

    universiteit

Onder de noemer Centennial Art Expo exposeren 
vanaf 3 maart zestig studenten en (oud-)medewer-
kers hun kunstzinnige creaties. Onder hen natuurlijk 
ook de decaan van de ESE, tevens een niet onver-
dienstelijk schilder. Maar dat is genoegzaam be-
kend, wie zijn de andere exposanten? EM sprak met 
vier inzenders over de kunst die ze maken. 
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Marita Beukers (65), voltijds kunstena-

res, sinds juli vorig jaar met pensioen 

na 15 jaar gewerkt te hebben bij het 

Rotterdamsch Leeskabinet 

Ingezonden kunstwerk: EMCI, collage 

van het Erasmus MC

“In 1973 deed ik eindexamen foto-

grafie aan de Academie voor Beel-

dende Kunsten, St. Joost in Tilburg. 

Aanvankelijk was ik vooral moeder 

van vier kinderen – al deed ik wel 

regelmatig reclame- en portretop-

drachten  of vergezelde ik als fo-

tograaf een vriendin die verhalen 

schreef voor tijdschriften –, maar 

eind jaren negentig ging ik profes-

sioneel aan de slag met fotografie. 

Ik stuitte min of meer ‘toevallig’ 

op de collagetechniek die ik nog 

steeds toepas – dat was ergens 

in 2004. Ik deed een opdracht van 

een modeontwerper, en maakte 

voor hem een serie detailopna-

mes van stoffen. Ik scheurde de 

foto’s in stukken en plakte die als 

een collage weer aan elkaar. Deze 

methode bleek ook  een prima re-

sultaat op te leveren bij mijn foto’s 

van een tornado in Frankrijk, en van 

gebouwen of muziekinstrumenten. 

Ik vind het nog steeds een uitda-

ging om zo te werken; het geeft 

mijns inziens veel meer weer dan 

gewoon een enkele foto. Inmiddels 

is het scheuren wel knippen gewor-

den. Meestal gaat het zo: ik zie een 

gebouw dat me bevalt, maak er vijf 

tot tien foto’s van en ga vervolgens 

aan de slag. Op die manier heb ik al 

aardig wat gebouwen in Rotterdam 

‘verbouwd’. 

Eind jaren negentig ben ik bij het 

Leeskabinet gaan werken, ik was 

net gescheiden en als beeldend 

kunstenaar kwam er niet genoeg 

brood op de plank. Grappig genoeg 

nam vanaf die tijd mijn kunstenaar-

schap juist een vlucht; meer op-

drachten, en de eerste exposities. 

Sinds juli 2013 ben ik met pensioen 

en kan ik fulltime bezig zijn met 

kunst. Ik ben onder meer aangeslo-

ten bij een kunstenaarscollectief 

in Schiedam en werk iedere week 

samen met collega-kunstenaars. 

Zo ben ik niet  in mijn eentje op een 

zolderkamertje bezig.  Momenteel 

heb ik het erg druk met het inrich-

ten van een expositie in Hillegers-

berg, terwijl ik nu ook een expositie 

heb in Buitenhuys Kralingen.

De meerwaarde van wat ik maak, 

is dat ik zo ‘nieuwe’ gebouwen 

laat ontstaan. Mijn inspiratie haal 

ik vooral uit mijn nabije omgeving, 

uit Rotterdam. Overigens ben ik nu 

vooral met wolken en luchten in de 

weer. De maximale oplage van elk 

kunstwerk is vijf, vergelijkbaar met 

zeefdrukken.  Dat de meeste een 

formaat hebben van 60 bij 80 cen-

timeter, is geen toeval, want dat 

is het maximale formaat van een 

trommelscanner. Bij mijn afscheid 

van het Leeskabinet vorig jaar, had 

ik een expositie in de bibliotheek 

van de EUR. Naar aanleiding daar-

van heb ik een boek gemaakt, in 

een beperkte oplage van 25 stuks.”

Wil je meer werk van Marita Beukers 

zien? Ga dan naar www.maritabeukers.nl

Gebouwen in Rotterdam verbouwd
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Olga Rook-Novikova, Studieadviseur 

Master Media Studies bij de Erasmus 

School of History, Culture and Commu-

nication 

Ingezonden werk: ‘The Butterfly  

Effect’

“Ik voelde me altijd aangetrokken 

tot de visuele kunsten. Als kind 

ging ik naast de basisschool naar 

een goede schilderschool. Daar 

heb ik veel geleerd, maar ik was 

daarna lange tijd afgeleid door de 

wetenschap. Ik ging geschiedenis 

studeren aan de Moskou Lomo-

nosov Universiteit, met als spe-

cialisatie de Middeleeuwen en de 

vroegmoderne tijd. Dat vond ik zó 

leuk, dat ik daarna ook wilde pro-

moveren. Mijn promotieonderzoek 

had te maken met het humanisme 

en de renaissance, ook in Neder-

land. Hoewel mijn bronnen alle-

maal in het Latijn waren, wilde ik 

alle wetenschappelijke literatuur 

lezen; dus toen heb ik ook Neder-

lands geleerd. Tijdens mijn pro-

motietraject kreeg ik een positie 

als gastonderzoeker in Leiden en 

een fellowship bij het NIAS in Was-

senaar. Uiteindelijk kwam ik op de 

Erasmus Universiteit terecht. 

Inmiddels schilder ik niet zo veel 

meer, maar fotografeer ik. Sinds 

een jaar of vijf ben ik echt serieus 

bezig en heb ik een bedrijf opge-

zet. Ik werk parttime en kan het 

dus combineren. Ik specialiseer 

me in portretten en kinderfotogra-

fie in poëtische stijl. Ik wil graag de 

innerlijke schoonheid van mensen 

naar voren brengen en fotografeer 

ze in hun natuurlijke omgeving. 

Onder een ander label - te zien op 

mijn andere website - maak ik fine 

art fotografie. Daar komt de inge-

zonden foto ook uit voort, geba-

seerd op het butterfly‐effect. De 

vlinder staat voor dingen symbool, 

zoals transformatie en vrijheid. 

Dat zijn concepten die me boeien. 

Mijn benadering kan ook beschre-

ven worden als poëtisch concep-

tualisme. 

Ik ben bezig met een aantal kunst-

projecten. Gedurende een aantal 

jaar heb ik bijvoorbeeld gewerkt 

aan een reeks ‘virtualities’: foto’s 

met surrealistische reflecties. 

Momenteel ben ik bezig een boek 

daarover te maken.  Een ander 

groot project is ‘portals’: een al-

ternatieve kijk op mysterieuze 

plaatsen en objecten: ze bren-

gen je in een andere dimensie. Op 

mijn eerste dag op de universiteit 

heeft onze docent Oude geschie-

denis gezegd dat we als historici 

in meerdere tijden tegelijk zouden 

gaan leven. Dat bleek in zekere zin 

te kloppen. Het heeft mij geleerd 

om snel visuele concepten ach-

ter de dagelijkse realiteit te zien; 

een soort parallelle wereld. Geëx-

poseerd wordt mijn werk ook; op 

dit ogenblik hangen er meerdere 

foto’s van mij in galerieën in New 

Orleans, Oregon en Vermont. Deel-

nemen aan een expositie op de 

Erasmus Universiteit vind ik dan 

ook erg leuk.”

Wil je meer werk van Olga Rook-Novi-

kova zien? Ga dan naar www.lifefixa-

tion.com of www.olgarook.com. 

Noem het poëtisch conceptualisme
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De Centennial Art Expo 
is vanaf 3 maart te zien op de 

tweede en derde galerij van 

de Collegezalenhal (C-hal) op 

campus Woudestein. De wer-

ken zullen zo’n drie maanden 

blijven hangen. Een vierkop-

pige jury, bestaande uit Lies-

beth Pols –  inderdaad de 

vrouw van de rector  –, Ste-

ven Lamberts (oud-rector en 

voorzitter van de kunstcom-

missie van de EUR), Eliza de 

Jong (werkzaam bij het On-

derwijs Servicecentrum van 

de ESE) en Liesbeth Noorde-

graaf (werkzaam bij het Uni-

versity College) zullen de 

werken op hun merites be-

oordelen. De winnaar valt 

eeuwige roem ten deel.

COVERVERHAAL

Jacko van Dijke (22): Derdejaarsstu-

dent IBCoM

Ingezonden werk: Istanbul Rising, 

fotoserie van de demonstraties in 

Istanbul, september vorig jaar

“Vorig jaar kreeg ik voor mijn ver-

jaardag een digitale camera. Ik had 

altijd al een voorliefde voor fo-

tografie, en nu kon ik zelf aan de 

slag. Ik begon met  te experimente-

ren met  verschillende instellingen, 

technieken en het bewerken op de 

computer. Het was aanvankelijk 

een kwestie van dingen uitzoeken, 

op internet adviezen lezen, en ver-

volgens gewoon uitproberen; kij-

ken wat er gebeurt bij verschillen-

de soorten licht, bij bewegingen. 

Het maakte me in het begin ook 

niet zoveel uit wat er op de foto  

stond. Nu ben ik anderhalf jaar ver-

der en heb inmiddels drie camera’s, 

waaronder twee analoge, en een 

extra lens. 

Ik vind veel dingen leuk om te foto-

graferen, maar doe  nu vooral stil-

levens, stedelijke landschappen en 

architectuur, maar ook portretten.  

Ik zit erover te denken om verder 

te gaan in de fotografie, maar op 

dit moment weet ik dat nog niet 

zeker.  Ik neem mijn camera bijna 

overal mee naartoe, ook nu ik elke 

dag stageloop in Amsterdam. 

Voor de fotoserie die ik heb inge-

zonden ben ik de straat op gegaan 

en heb ik me tussen de Turkse de-

monstranten en de oproerpolitie 

gemengd. Ik was voor een aantal 

maanden in Istanbul als exchan-

gestudent. Zo dicht  bij een oorlog 

ben ik nooit eerder geweest. Vooral 

de chaos was beangstigend. Deze 

foto’s zijn genomen in een slagveld 

van traangas, vuur, rondvliegende 

rubberen kogels en stenen, maar 

vooral massa’s mensen. Wat me 

vooral aanspreekt bij deze serie, is 

dat er meer schuilgaat achter de 

foto’s dan wat je ziet.

Mijn studie is best leuk, maar toch 

een stuk minder creatief. Veel le-

zen, veel theorie, ethiek, dat soort 

zaken. Het is daarom iedere keer 

weer een warm welkom om met 

mijn handen bezig te zijn. Nieuws-

fotograaf worden lijkt me span-

nend; vooral fotograferen in cri-

sisgebieden, zoals Darfur, trekt me 

wel. Al is het ook gaaf om meer 

met kunst te doen. Kortom, zoal ik 

al zei, ik weet nog niet welke kant 

ik uiteindelijk zal opgaan.” 

Meer werk van Jacko van Dijke zien? 

Ga naar thisisjackvan.tumblr.com

Nooit eerder was ik zo dicht bij een oorlog
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Aan de top van de piramide van een hoger 
onderwijsinstelling staat de raad van toe-
zicht, een gezelschap gezaghebbende man-
nen en vrouwen. Toezicht houden op een uni-
versiteits- of hogeschoolbestuur is een be-
langrijke functie, die daarnaast prominent 
prijkt op een vaak toch al imposant palmares. 
Wie zijn de leden van deze raden van toezicht 
en hoe kennen ze elkaar? 

tekst Matthijs van Schie (onderzoek Erasmus Magazine), Folia Magazi-

ne (Universiteit van Amsterdam), Univers (Tilburg University) en  

ANS (studentenblad Radboud Universiteit Nijmegen) 

infographic Pascal Tieman

‘Onze’ toezichthouders 
Sinds januari wordt de Raad van Toezicht van de Eras-
mus Universiteit voorgezeten door Hans Smits (1950). Zijn 
loopbaan bewijst dat Smits, die Civiele Techniek studeerde 
aan de TU Delft en Bedrijfskunde (eveneens in Delft, bij de 
voorloper van RSM), een veelzijdig manager is. Hij begon 
als ambtenaar bij het ministerie van Verkeer en Water-
staat, om vervolgens op te klimmen tot secretaris-generaal 
van datzelfde ministerie. Daarna heeft Smits voortdurend 
aan de top gestaan bij grote bedrijven, zo als Schiphol en 
de Rabobank. Ooit was hij lid van de VVD, maar sinds een 
aantal jaar is hij actief binnen het CDA. Het bekendst werd 
hij waarschijnlijk als voorzitter van het Havenbedrijf Rot-
terdam, waar hij maar liefst acht jaar president-directeur 
was. Naast zijn huidige functie als voorzitter van ‘onze’ 
Raad van Toezicht is Smits voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van bouwconcern Janssen de Jong Groep, 
terwijl hij als commissaris actief is bij de Gasunie en de 
KLM. Smits heeft connecties met verschillende leden van 
andere raden van toezicht, vooral bij de TU Delft en de VU 
in Amsterdam. 
Erik van den Emster (1949) heeft als enige in de Rotter-
damse Raad geen verbinding met welke andere raad van 
toezicht dan ook. Grote kans echter dat niet gebrekkige 
netwerkvaardigheden, maar zijn beroepsneutraliteit hier-
van de oorzaak is. Van den Emster is namelijk een hele gro-
te meneer in de wereld van de zittende magistratuur, waar 
een grote hoeveelheid nevenfuncties over het algemeen not 
done is. Tot en met april 2013 was hij voorzitter van de Raad 
voor de Rechtspraak (het overkoepelende bestuur van de 
Nederlandse rechtspraak). Daarvóór was hij onder meer 
werkzaam bij de rechtbanken van Breda en Rotterdam. 
Momenteel is de voormalige Rotterdamse rechtenstudent 
ook lid van de arbitragecommissie bij de KNVB (Koninklij-

ke Nederlandse Voetbalbond), de commissie die zich onder 
meer bezighoudt met de schorsingen van voetballers uit het 
betaald voetbal.
Iemand die dan wel weer een hoop bekenden heeft in 
RvT-land is Corien Prins (1961), hoogleraar Recht en in-
formatisering aan de Tilburg University. Ze is lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, en momen-
teel de enige wetenschapper binnen de Rotterdamse RvT. 
Het leeuwendeel van haar netwerk binnen de raden van 
toezicht, dat zich uitspreidt over het hele land, heeft ze dan 
ook opgebouwd via de Koninklijke Nederlandse Akademie 
voor Wetenschappen. De huidige decaan van de Tilburgse 
rechtenfaculteit studeerde rechtsgeleerdheid in Leiden. Na 
het behalen van haar meestergraad deed ze ook nog een 
studie Slavische taal- en letterkunde. Prins was van 1994 tot 
2006 directeur van het Tilburg Institute for Law, Techno-
logy and Society.
De vierkoppige raad wordt gecompleteerd door Véroni-
que Timmerhuis (1961), die algemeen secretaris is bij de 
Sociaal-Economische Raad (SER). Ze rondde twee studies 
af: sociologie en maatschappijgeschiedenis, beide aan de 
EUR. Daarna was ze algemeen secretaris bij de Adviesraad 
voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, waar ze ook 
de nodige academische connecties heeft opgedaan.
Dan is er nog een vacature in de Rotterdamse RvT, die 
normaliter uit vijf leden bestaat. Naar verluidt circuleert 
er al een naam, maar is het aan de minister van Onderwijs 
om de benoeming definitief te maken. Verder is het in de 
Rotterdamse RvT gebruikelijk dat twee leden tevens zitting 
nemen in de Raad van Toezicht van het Erasmus MC, om zo 
de banden met de medische faculteit te bestendigen.

Beperkte diversiteit 
Al met al heeft de EUR wat sekse en achtergrond betreft 
een redelijk gemêleerd gezelschap, waarmee ‘het gepro-
pageerde’ diversiteitsbeleid keurig wordt uitgevoerd. Hoe 
zit dat bij de rest? 
Een blik op het overzicht van alle Raden van Toezicht (zie 
de infographic op pagina’s 18 en 19) levert een aantal inte-
ressante feitjes op. Vrouwen komen er in het gezelschap 
relatief bekaaid vanaf, want bijna twee derde van de 
toezichthouders is van het mannelijk geslacht. Eenzelfde 
ongelijkheid valt op wat betreft de politieke kleur van de 
RvT’ers. Van de leden die – actief dan wel passief – lid zijn 
van een politieke partij, behoort maar liefst twee derde 
tot de PvdA of het CDA. De achtergrond van de hoger-
onderwijscontroleurs doet misschien nog wel de meeste 
wenkbrauwen fronsen. Het leeuwendeel bestaat niet uit 
wetenschappers of onderwijsmensen, maar is afkomstig 
uit het bedrijfsleven. 

Wat is dat nou pre-
cies, zo’n raad van 
toezicht?
Vaak genoeg kom je het 

tegen in kranten of op 

het internet: een be-

paalde vereniging, be-

drijf of organisatie 

heeft een nieuw lid in 

de raad van toezicht 

(RvT). Maar wat is een 

raad van toezicht ei-

genlijk? Op universitei-

ten en hogescholen 

controleert en beoor-

deelt de RvT het college 

van bestuur (CvB), dat 

verantwoordelijk is voor 

het beleid en beheer 

van de instelling. Con-

creter kun je daarbij 

denken aan het goed-

keuren van allerlei do-

cumenten, zoals het fi-

nancieel jaarverslag en 

de begroting. Daarnaast 

benoemt de RvT de le-

den van het CvB en kan 

ze die eventueel ont-

slaan. De RvT´s leggen 

verantwoording af aan 

de minister van Onder-

wijs, Cultuur en Weten-

schap (OCW), die de le-

den voor een periode 

van vier jaar benoemt. 

Wie vormen het alziend oog van 
de universiteit? 

v.l.n.r.: 
Corien Prins, Hans Smits, 
Véronique Timmerhuis, 
Erik vdn Emster
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P
recies vijftien minuten heb je de tijd om een met 
spoed binnengereden patiënt te behandelen. 
Wat doe je dan? Direct de hartslag en bloeddruk 
meten, waardes testen, functies controleren, 
zuurstofmasker opzetten, medicijnen geven. In 

de tussentijd kun je assistentie inroepen, krijg je feedback 
en uitslagen van labtests. En dat allemaal thuis vanachter 
je pc. Want het enige echte verschil tussen deze zogeheten  
‘abcdeSIM’ en een echte training is, dat de patiënt en de he-
le omgeving virtueel is. Geen oefenpop op een echt bed, 
geen echte slangetjes aan de infusen, geen fysieke telefoon 
met toetsen om op te drukken. 

In de kinderschoenen
Serious gaming is niet nieuw. In de luchtvaartsector wer-
ken ze al jaren gedaan met vluchtsimulaties. En ook in de 
wereld van de rampenbestrijding en bij Defensie is deze 
manier van scenario’s oefenen al helemaal ingeburgerd.  
Medisch onderwijs liep wat dat betreft nog een beetje ach-
ter. “Maar die achterstand lopen we nu razendsnel in”, zegt  
internist Acute geneeskunde Stephanie Klein Nagelvoort 
Schuit, die samen met een paar enthousiastelingen van an-
dere afdelingen het initiatief tot het ontwikkelen van de 
game nam. “Er zijn echt heel veel initiatieven gaande, ook 

buiten de medische faculteit. Iedereen ziet kansen om met 
serious gaming het niveau van het onderwijs te verbeteren. 
Het staat nog in de kinderschoenen, maar het is echt dé 
toekomst. Het gaat enorm groot worden, voorspel ik, niet 
alleen hier op het Erasmus MC, maar op alle faculteiten en 
daarbuiten.” 
Bij de Erasmus School of Law (ESL) en RSM zijn inmiddels 
ook al de eerste stappen gezet in het ontwikkelen van een 
serious game. Ook vanuit de medische wereld is enthousi-
ast gereageerd op de game van de Rotterdammers. 
Faculteiten in andere steden maken er al gebruik van, en 
ook in de Verenigde Staten willen collega’s met het 
Erasmus MC samenwerken om een game te ontwikkelen 
voor de Amerikaanse zorg. “Daar zijn we natuurlijk heel 
erg trots op”, zegt Klein Nagelvoort Schuit.  

Bloedserieus
De eerste game van het Erasmus MC werd gesponsord door 
Stichting Coolsingel. Samen met de bijdrage van de EUR 
was er in totaal 150 duizend euro te besteden. Klein 
Nagelvoort Schuit: “Natuurlijk hadden we het allemaal veel 
duurder en mooier kunnen maken – bijvoorbeeld met vol-
ledig bewegende patiënten in plaats van alleen maar bewe-
gende onderdelen – maar wij hebben puur gekeken naar de 
leerdoelen; namelijk het oefenen van het proces en keuzes 
maken onder tijdsdruk. En dat is goed gelukt.” 
De mogelijkheden binnen het spel zijn eindeloos. De ‘spe-
ler’ kan alles onderzoeken, testen, meten en opvragen. Op 
sommige handelingen krijgt hij meteen feedback, andere 

Gamen 
door 

dokters
Wie zegt dat leren saai en stoffig is? Bij het Erasmus MC ontwik-
kelden ze een computerspel voor spoedeisende hulp dat verdacht 
veel lijkt op een echte computergame. Maar wel serieus, want 
artsen, verpleegkundigen en geneeskundestudenten leren ermee 
ernstig zieke patiënten te behandelen, bloedwaardes te meten en 
allerlei andere acute handelingen te verrichten.  
tekst Sanne van der Most fotografie Levien Willemse
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Yordi van Dooren, longarts in opleiding

‘Mijn eerste patiënten gingen allemaal dood’

“Ik vond het echt een hele leuke manier van leren. Niet zo’n droge casus op 

papier, waarbij je de antwoorden mag opschrijven, maar een levensecht 

scenario waarbij je direct de effecten van je handelen ziet. Al die mogelijkheden, 

al die laatjes met medicijnen, en al die onderzoeken die je kunt laten doen; dat 

is echt heel realistisch. In het begin moest ik nog wel een beetje uitzoeken hoe 

alles werkte. Mijn eerst patiënten gingen dan ook allemaal dood, ha, ha. Maar na 

een paar keer had ik het goed door. En dan kun je echt op snelheid gaan werken 

en de processen internaliseren. Want daar gaat het om.”

WETENSCHAP
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keuzes worden na afloop beoordeeld. Voor de spanning en 
het realiteitsgevoel maakt de gekozen beperking dus niets 
uit;  studenten gaan helemaal op in het spel en nemen het 
bloedserieus. “Soms zelfs een beetje té”, zegt Klein 
Nagelvoort Schuit. “Door alle pijn en ellende kunnen ze 
zich in het begin niet allemaal even goed op het proces 
richten – en dat staat natuurlijk centraal. Daarom hebben 
we ook een versie van het spel waarin de patiënt niks man-
keert. Puur om het proces te oefenen.”

Vijftien levels
De abcdeSIM werd een spin-off bv van het Erasmus MC. 
Sinds dit voorjaar wordt de game ook aan andere zieken-
huizen verkocht.  “Niet voor een heel hoog bedrag, maar 
wel voor zo veel dat wij het verder kunnen blijven ontwik-
kelen”, legt Klein Nagelvoort Schuit uit. Ondertussen zijn 
er in Nederland al duizend artsen en verpleegkundigen 
aan het gamen. De oorspronkelijke doelgroep bestond uit 
artsen die hun eerste diensten doen in het ziekenhuis; 
jonge dokters, net uit de collegebanken dus. Later is die 
groep breder geworden. Er volgde een verpleegkundigen-
versie, een huisartsenversie en op dit moment wordt ge-
werkt aan een brandwondenvariant en een versie voor 
kinderen en baby’s. 
De game bevat inmiddels vijftien levels en een heleboel 
scenario’s. “Met webbouwer IJsfontein hebben we een wis-
kundig model van menselijke circulatie, ademhaling en 
bewustzijn in de game gebouwd”, aldus Klein Nagelvoort 
Schuit. “Op een gegeven moment werd het zo ingewikkeld 

dat we er een programmeur van de NASA bij moesten ha-
len.” Dankzij de serious game is de basistraining spoedei-
sende hulp op het Erasmus MC met de helft van de tijd 
gereduceerd. Klein Nagelvoort Schuit: “Een groot gedeelte 
van de kennis doen studenten op tijdens de game. De ech-
te training duurt nu nog maar één dag in plaats van twee 
dagen.” 
Helemaal overgaan op virtueel trainen is volgens haar 
niet zo’n goed idee.  “De game zorgt ervoor dat studenten 
de basiskennis krijgen, het proces onder de knie krijgen 
en dit alles onder tijdsdruk uit te voeren. Maar het echte 
fysieke trainen, het contact met echte collega’s en het 
werken met een slachtoffer – al is dat een pop – blijft van 
wezenlijk belang.” 

Paul van Putten, Maag-Darm-Lever-arts in op-
leiding

‘De game had meteen effect’

“In eerste instantie had ik een beetje weerstand 

tegen de game. Bij geneeskunde moet je al zoveel, en 

dan nu weer iets extra’s erbij. Maar toen ik eenmaal 

gingen spelen verdween die weerstand heel snel. Het 

is namelijk ontzettend leuk en je steekt er echt iets 

van op.  Het had ook meteen effect. In de weken erna 

had ik een paar diensten achter elkaar, waarin ik echt 

sneller werkte.  Als maag-darm-leverarts heb ik niet 

zo vaak met zaken van leven en dood te maken. Juist 

daarom is het goed om die scenario’s in een game te 

oefenen. Dan zakt de kennis tenminste niet weg, voor 

als het een keer toch gebeurt.” 

Liesbeth de Vette, cardioloog in opleiding

‘Het echte ‘hands on’-werk blijft ook belangrijk’

“Het oefenen van dit soort scenario’s had ik al eerder gedaan. In die zin was het 

inhoudelijk dus niet helemaal nieuw voor mij. Toch vond ik het erg nuttig.  Het 

is een gebruiksvriendelijk en realistisch programma. Eenzelfde scenario kun je 

meerdere keren achter elkaar oefenen om te kijken wat je fout deed. Bij een 

echte training kan dat natuurlijk niet. Een  goede en leuke voorbereiding op de 

echte training dus. Toch denk ik dat echte ‘hands on’-training belangrijk blijft; 

het is waardevol als er een expert naast je staat die dingen uitlegt en aan wie je 

vragen kunt stellen.” 

‘Door alle pijn en ellende kunnen ze 
zich in het begin niet allemaal even 
goed op het proces richten’  > Klein Nagelvoort Schuit
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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: Benjamin Janse (30), van het instituut 
Beleid & Management Gezondheidszorg.

Waar gaat je onderzoek over? “Ik heb een 
geïntegreerd zorgmodel voor kwetsbare 
thuiswonende ouderen geëvalueerd. Ze zijn 
kwetsbaar omdat ze allerlei gezondheids-
klachten hebben. De huidige zorg is vaak nog 
te versnipperd; het integreren en op elkaar af-
stemmen van zorg zou allerlei voordelen ople-
veren. Om dat uit te zoeken hebben we een 
groot experiment opgezet in Zeeland, waarbij 
we de effecten voor ouderen, mantelzorgers 
en zorgverleners onderzochten. In mijn eigen 
onderzoek richt ik mij voornamelijk op de 
laatste twee groepen.” 

Hoe zien jouw dagen eruit? “Ik leef momen-
teel als een kluizenaar, omdat ik bezig ben 
met het opschrijven van mijn bevindingen. 
Thuis in Amsterdam kan ik me het beste con-
centreren. Toen ik bezig was mijn data te ver-
zamelen van 2010 tot en met 2013, zat ik vaak 
op Walcheren.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Ja een paar 
keer. Volgens mij heeft iedere promovendus 
wel eens het gevoel van: waar doe ik dit ei-
genlijk voor? Je komt jezelf heel erg tegen, 
omdat je geconfronteerd wordt met alles wat 
je niet kunt; promoveren is eigenlijk in de 
spiegel kunnen kijken. Een keer wist ik zeker 
dat ik wilde stoppen. Maar nadat ik met mijn 
twijfels naar mijn begeleiders ging, hebben 
we erover gepraat en de problemen opgelost.  
Zeker als beginnende promovendus kun je 
soms het gevoel hebben dat er weinig ruimte 
is voor kwetsbaarheid.”

Wanneer ben je klaar? “Naar verwachting 
deze zomer.”

Wat wil je hierna graag doen? “Ik ben nu 
druk aan het solliciteren en heb net een paar 
serieuze gesprekken gehad. Ik twijfel daarbij 
nog tussen de wetenschap of consultancy.” TL

> HALVERWEGE > TOPPUBLICATIE

Veel jongeren in Laos gaan voor werk naar de 
grote stad, of naar buurland Thailand. 
Huijsmans onderzocht welke jongeren vertrek-
ken en welke blijven, en waarom. Een belangrij-
ke conclusie van het artikel is, dat het vinden 
van antwoorden op deze vragen een meer dy-
namiek begrip van concepten als ‘huishouden’ 
en ‘leeftijd’ vereist dan wat gangbaar is in de li-
teratuur. Het artikel hierover in Geoforum ver-
scheen eind 2012 al digitaal en nu op papier. 
In december kwam nog een ander artikel van 
hem uit, in het blad Third World Quarterly. Dat 
gaat over het effect van migratie op verschil-
lende generaties binnen huishoudens in 

Thailand en Laos, over hoe mensen omgaan 
met de zorg voor kinderen en of ze zich door 
bepaalde omstandigheden ouder of jonger 
gaan gedragen dan het beeld dat bestaat over 
hun leeftijd. 
Huijsmans is eigenlijk bij toeval gespecialiseerd 
geraakt in Zuidoost-Azië, nadat zijn vrouw een 
baan vond in Laos en hij er een jaar woonde en 
lesgaf op een school. “Ik wilde ontwikkelings-
processen beter begrijpen en ben een master 

ontwikkelingsstudies gaan doen”, vertelt hij 
vanuit zijn kamer op het ISS. Aan de muur han-
gen kleurige posters met het krullerige schrift 
van Laos en Thailand. Hij doet inmiddels al jaren 
veldwerk in een dorp in Laos, dat hij Baan Naam, 
oftewel waterdorp, noemt, en waarvan hij de 
echte naam niet onthult in zijn publicaties. Ook 
voor de namen van de mensen die hij gespro-
ken heeft gebruikt hij pseudoniemen. “Ik moet 
hen beschermen”, legt hij uit; sommigen van 
hen werken namelijk illegaal in Thailand. 
Het feit dat Geoforum een belangrijk blad is (im-
pactfactor 2,4), is ‘mooi meegenomen’, want 
daar wordt onder andere naar gekeken bij de 

aanvraag van een beurs. Hij heeft namelijk een 
interessant plan voor een onderzoek naar het 
gebruik van mobiele telefoons door jongeren in 
Zuidoost-Azië. Nu werkt hij tussen de colleges 
en het bijhouden van een blog over Children & 
Youth Studies (blog.eur.nl/iss/cys) door al aan 
dit onderzoek, maar het zou mooi zijn als hij 
een aantal maanden die kant op kan gaan om 
data te verzamelen.  TL

Onderzoekers van de EUR publiceren heel wat. Zo nu en dan zit er een toppublica-
tie tussen. Zo verscheen er vorige maand een artikel in het blad Geoforum van Roy 
Huijsmans, universitair docent Children & Youth Studies op het International 
Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, over migratie van jongeren in Laos. 

‘Ik wilde ontwikkelingsprocessen beter  
begrijpen en ben een master ontwikkelings-
studies gaan doen’  >  Roy Huijsmans

Jongeren in Laos en  
onderzoeksbeurzen
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B
oonstra is het product van 
een Hollandse vader en een 
Zuid-Afrikaanse moeder, bei-
den missionaris. Hij werd wel-
iswaar geboren in Nederland, 

maar op zijn tweede verhuisde hij naar 
Zuid-Afrika en vervolgens naar Engeland. 
Nederlands spreekt hij niet, zijn vader zag 
er de zin niet van in zijn zoon de taal te 
leren. Dat hij nu weer in zijn geboorteland 
is beland, noemt hij compleet toeval. 
Hij stamt uit een muzikale familie. Drie van 
zijn vier zussen spelen of speelden gitaar, 
evenals zijn moeder, en er werd nogal veel 
gezongen thuis. Boonstra begon aanvan-
kelijk, zo rond zijn twaalfde, op de basgi-
taar – het gezin woonde inmiddels in Li-
verpool – en leerde zichzelf de beginselen 
van het spelen met behulp van YouTube. 
Er werd zelfs een bandje geformeerd, dat 
– hoe kan het anders in Liverpool – vooral 

Beatlesnummers coverde, met hier en 
daar een eigen gemaakt nummertje tus-
sendoor. Het niveau was niet al te best, 
vindt hij nu. “Mostly we were just making 
a lot of noise.”
Op zijn zestiende vertrok hij echter naar 
Londen, waar hij muziekles kreeg op 
school. Dat zorgde ervoor dat de muziek 
die hij maakte beter werd. Wederom 
vormde hij een band, onder de wellui-
dende naam Death by Sexy. Hij kan er in-
middels wel om lachen. Voor 20 pond en 
gratis (fris)drank optreden op feesten en 
partijen. Hij is terug van een jaartje back-
packen in Down Under, en nu is Boonstra 
begonnen aan zijn IBCoM-studie. In Aus-
tralië had hij diverse, naar eigen oordeel, 
verschrikkelijke baantjes, werkte hij als 
vrijwilliger in een jeugddetentiecentrum, 
maar bovenal maakte hij er muziek met 
een geleende gitaar. Daar hield hij zich 
aan zijn voornemen iedere week één lied-
je, één kort verhaal en één video te ma-
ken, al waren de video’s van abominabel 
niveau, vertelt hij lachend. Ook ontmoette 
hij er diverse muzikanten. Hoogtepunt 
was een reis – een ‘pelgrimage’ noemt hij 
het zelf – naar de binnenlanden, naar Ulu-
ru (Ayers Rock). Daar trad hij als jochie van 
negentien met eigengemaakte nummers 
op voor een gezelschap van Aboriginals, 
die een en ander prima konden waarde-
ren. “Een absolute eer en een ongelofe-
lijke ervaring”, zegt hij erover. Ook las hij in 
Australië af en toe op een lokaal radiosta-
tion eigen verhalen voor. Inmiddels heeft 
hij het verhalen vertellen gecombineerd 
met de (folk)muziek die hij maakt. “Kleine, 
verdrietige verhaaltjes doorgaans.”
Hij realiseert zich dat hij pas aan het be-
gin van een eventuele muzikale carrière 
staat, maar zegt wel enigszins geksche-
rend: “I want to be Bob Dylan.” Om eraan 
toe te voegen: “Of course I can’t be, but I 
would love to be a musician.” Vooralsnog 
heeft performer Boonstra er vooral heel 
veel plezier in en wil hij zoveel mogelijk 
muziek maken, liefst ook met anderen. 
Zijn eerste stappen heeft hij gezet: afge-
lopen maand trad hij op in het Erasmus 
Paviljoen.  

> Muziek van Daniel Boonstra kun je horen 

op www.erasmusmagazine.nl/EMuziek

> EMuziek

‘I want to be Bob Dylan’

Daniel Boonstra (20) mag dan een oer-Holland-

se naam hebben, Nederlands spreekt hij niet. 

De 20-jarige IBCoM-student maakt folkachtige 

muziek. “I like to tell a story with my songs.”
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Nonna en Nene´s
Het kost een beetje moeite om er te komen, 
door de opgebroken straat, maar tussen Bird 
en Lokaal ligt nu een nieuwe ontbijt en –lunch-
zaak: Nonna en Nene´s. De naam verwijst naar 
de oma´s van de twee eigenaressen, waarvan 
de ene Italiaans is en de andere Turks. Op de 
kaart staan dan ook gerechten die de dames 
hebben gepikt van hun oma´s. Bijvoorbeeld de 
meze met brood: zes Turkse hapjes van kip met 
koriander, humus en gehaktballetjes. Of een 
lekker ontbijt met Turkse yoghurt met honing 
en walnoten, wentelteefjes, feta, Turkse worst, 
maïsbrood en jus d’orange. Ze hebben ook 
heerlijk versgebakken taarten en koekjes.

> Waar: Raampoortstraat 34a. Open: dinsdag t/m zater-

dag van 09.00 tot 17.00 uur. Prijs: Broodjes vanaf € 3,25. 

De Lobby
Rotterdam heeft er een nieuw maandelijks net-
werkfeestje bij. De Lobby is minder corporate 
dan de bekende Frankborrel. Het publiek is jon-
ger, hipper en creatiever, en als je geen zin hebt 
in ‘wat-doe-jij-dan-precies-praatjes’ kun je lek-
ker dansen met je vrienden of collega’s. Maar of 
je nou dj wilt worden of astronaut, iedereen is 
welkom. De vorige editie was in het nieuwe 
nhow hotel op de Kop van Zuid, maar de geheime 
locatie wisselt maandelijks. Je kunt jezelf op de 
gastenlijst zetten door je aan te melden via de 
Facebookpagina. Je houdt er vast wel een num-
mertje aan over.
> Info: www.facebook.com/delobby010; toegang gratis.

Dino’s
De tentoonstelling Living Dinosaurs laat zien 
hoe dinosauriërs leefden vanaf hun allereerste 
bestaan 235 miljoen jaren geleden als kleine 
roofreptielen, tot aan de grote monsters die 
we kennen uit Jurrasic Park. Er zijn negentien 
levensgrote dino’s nagemaakt aan de hand 
van de laatste wetenschappelijke ontdekkin-
gen van de anatomie van de dinosauriër. Spe-
ciaal ontwikkelde one-go events, in samenwer-
king met het Erasmus MC, zijn er ook: de Evolu-
tie Ruimte. Hier wordt uitgelegd hoe in de loop 
van miljoenen jaren de aarde en het leven 
daarop zich ontwikkelden. Vanaf het vroege 
Trias tot aan 65,5 miljoen jaar geleden, toen 
een gigantische asteroïde met een doorsnee 
van 10 kilometer insloeg op de aarde. 
> Wanneer: vrijdag 7 februari t/m 15 juni 2014, in Post Rot-

terdam. Toegang: € 12,00. Info: www.livingdinosaurs.nl

> CÉLINE’S CHOICE

Kunsthal
De Kunsthal is weer open en dat 
wordt gevierd met maar liefst vijf 
tentoonstellingen, waarvan ik mijn 
drie favorieten noem. De eerste is De 
Tweede Wereldoorlog in 100 voor-
werpen, waarbij honderd voorwer-
pen het verhaal vertellen over de 
ervaringen van jong en oud tijdens 
de oorlog. Achter elk voorwerp 
schuilt een verhaal, een emotie of 
een herinnering. Zo zijn er kleine ver-
halen, zoals het kindertruitje dat ge-
breid werd door een moeder tijdens 
de Hongerwinter, gemaakt van op-
gespaarde hondenharen. Of het ron-
de brilletje dat Nederlands bekend-
ste verzetsstrijdster Hannie Schaft 

gebruikte om zich te vermommen. 
De tweede expositie, S.H.O.E.S., over 
hoge hakken en echte liefde, is aan-
zienlijk luchtiger. Het neemt je mee 
op een reis door honderd jaar schoe-
nenliefde: van victoriaanse laarsjes 

tot torenhoge stiletto’s van Manolo 
Blahnik en Christian Louboutin. Ron-
de neuzen, puntige neuzen, sleehak-
ken, plateauzolen en naaldhakken 
maken hun intrede in de schoenen-
mode, ze verdwijnen en komen in 

een latere periode weer terug. Een 
heerlijke tentoonstelling voor alle 
vrouwen die dromen over hun eerste 
paar designerschoenen. 
De laatste is de foto-expositie Fore-
ver Young van fotograaf Martijn van 
de Griendt.  Hij fotografeert al vijf-
tien jaar de jongerencultuur van over 
de hele wereld, van emo’s tot hip-
hopgangsters. Als documentairefo-
tograaf legt hij hun houding, gebaren 
en blikken haarscherp vast. Een 
mooi overzicht van jongeren door de 
jaren heen op zoek naar een eigen 
identiteit.
> Wanneer: van 1 februari tot 11 mei 2014. 

Toegang: studenten € 6,00; volwassenen  

€ 11,00. Info: www.kunsthal.nl 

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam zeven jaar geleden 

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

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

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



LIFESTYLE

Bar3
Nieuwe Binnenweg 17

Sfeer 7
Sjanskansen 6

Studentikoosheid 6
Biertje € 2,50

> UIT/GAAN

Grote kans dat je geen idee had dat deze zaak er überhaupt is. Een lange 
bar, een klein dansvloertje met dJ, een zithoekje en een onnodig groot ro-
kershok, meer is het eigenlijk niet. Opvallen doet Bar3 niet op de alterna-
tieve en veelkleurige Nieuwe Binnenweg. Het is typisch zo’n tent waar je 
op een wat minder geslaagde uitgaansavond langsloopt en denkt: “Hé, 
daar zijn we nog nooit geweest, even kijken of het wat is.”
Eenmaal binnen in deze smalle, lange nachtkroeg, begrijp je waarschijnlijk 
direct waarom de kranten de laatste tijd niet stampvol hebben gestaan 
met dolenthousiaste recensies. Hoewel het er zeker niet ongezellig is, kan 
Bar3 weinig unique selling points overleggen. Een echte trekpleister is het 
dan ook niet. Toch is de nachtkroeg over het algemeen zeer verdienstelijk 
gevuld met hippe, veelal alternatieve twintigers, die het laidback huiska-
mersfeertje van Rotown’s buurman wel kunnen waarderen. Een ouder-
wetse jukebox, banken waarin je zo ver wegzakt dat het moeilijk is om niet 
in slaap te vallen en een kunstmuur zorgen voor de broodnodige aankle-
ding van een vrij doorsnee, onopvallend interieur. Een beetje kroegtijger 
weet echter: ga nooit alleen op het uiterlijk af. Je kunt nog zo’n chic interi-
eur en grote pretenties hebben, maar als het saai is, kom je er niet snel 
meer terug. 
In de knusse atmosfeer van Bar3 doen ze in elk geval hun uiterste best om 
de trouwe bezoeker niet te vervelen. Bijzondere feestjes met raadselach-
tige namen als ‘Nachtduif’ wekken nieuwsgierigheid op bij de liefhebber 
van onalledaagse artiesten die je niet snel in de mainstream-kroegen zult 
aantreffen. Ook voor artistieke filmavonden, muziekdocumentaires, quiz-
zen en spelletjes, zoals het verraderlijke drankspel ‘mexen’, kun je er te-
recht. Bruisen doet Bar3 echter nog niet, en het is de vraag of dat ooit gaat 
gebeuren. Waarschijnlijk mist Bar3 het karakter en de groeipotentie om 
een echte publiekstrekker te worden, maar een no-nonsense avondje bier 
drinken met een lekker muziekje kan altijd. En wil je wat meer spektakel? 
Dan zit je binnen een halve minuut in Rotown. 
MvS (foto: MB)

De veelzijdige huiskamer van Rotown
Bij een gezellige avond op de Nieuwe Binnenweg is 
Bar3 niet de eerste kroeg die in je opkomt. Toch trekt 
de relatieve nieuwkomer, die anderhalf jaar geleden ‘op 
zichzelf ging’, behoorlijk wat bezoekers.   

MOOI!? | BROWN BAG 
LECTURE DOOR GERT-JAN 
KLEINRENSINK
Waarom vinden de we de ene 

persoon aantrekkelijker dan de andere? Bestaat er 
zoiets als een universeel lichamelijk schoonheids-
ideaal? En waarom is de wortel van de penis zo 
belangrijk voor de verhoudingen van het (mannelijke) 
lichaam?  
Woensdag 5 maart van 12.30 tot 13.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein 

SPAANSE FILM AVOND - 
THE SKIN I LIVE IN 
Samen met ESN-Rotterdam orga-
niseert SG Erasmus maandelijkse 

filmspecials. Dit keer een ‘Spanish Film Night’. Klazien 
de Vries, expert in Spaanse Cinema schetst  een kort 
overzicht van de Spaanse filmgeschiedenis en in-
troduceert de hoofdfilm van de avond: The Skin I live 
in (La Piel Que Habito). In deze film vindt een briljant 
plastisch chirurg, gespeeld door Antonio Banderas, 
een synthetische huid uit die niet te beschadigen 
valt. Hij gebruikt een mysterieuze vrouw als proefko-
nijn voor zijn experimenten.
Woensdag 5 maart van 19.30 tot 22.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein, toegang € 2,-  

DE GRENZEN VAN DE 
AMERIKAANSE MACHT | 
LEZING 
Met de opkomst van China en 
Rusland wordt de vraag over de 

houdbaarheid van Amerika’s wereldmacht steeds 
prangender. Discussie over interventie in Syrië toont 
– net als andere internationale crises – aan dat er 
grenzen zijn aan de ooit zo machtige Amerikaanse 
diplomatie. Maar is er een alternatief? 
Maandag 10 maart van 16.00 tot 17.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

STUDIO ERASMUS |  
TALKSHOW
Scherpe talkshow over weten-
schap en actualiteit, elke maand 
in de Rotterdamse Schouwburg. 

Met o.a. prof. Liesbet van Zoonen over de (on)veilig-
heid van onze digitale identiteit en de oprichter van 
breionderneming Granny’s Finest. 
Dinsdag 11 maart van 20.30 tot 21.45 uur
Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein

  
DE PLICHT OM GELUKKIG 
TE ZIJN | LEZING 
Wat is een goed leven? Kun je stu-

ren op geluk? En bestaat er zoiets als de plicht om 
gelukkig te zijn? Dé geluksprofessor van Nederland, 
Ruut Veenhoven, houdt in de serie ‘Met het oog op 
de samenleving’ een lezing over geluk. 
Donderdag 13 maart van 19.30 tot 21.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

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

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

zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Stephan Poelsma, oud-stu-

dent van de Erasmus Universi-

teit, heeft een kunstwerk ont-

vangen van de universiteit 

vanwege zijn verdiensten voor 

het Erasmus-alumninetwerk. 

Hij was initiatiefnemer van de 

New Knowledge Club en op-

richter van een van de groot-

ste universitaire alumnigroe-

pen op LinkedIn (inmiddels 

26.000 leden). Het kunstwerk 

werd namens collegevoorzit-

ter Pauline van der Meer Mohr 

overhandigd door decaan Phi-

lip Hans Franses (Erasmus 

School of Economics) op 6 fe-

bruari jl. Stephan Poelsma is 

op dit moment strategic com-

munication director bij DPI 

Animation House in Den Haag.

C.A. (Niels) Rietveld MSc, pro-

movendus van de capaciteits-

groep Toegepaste Economie 

van de Erasmus School of 

Economics, heeft tijdens de 

CHARGE-vergadering in Los 

Angeles van januari 2014 de 

CHARGE Tiger Award “Early Ca-

reer” ontvangen. De winnaars 

van de Golden Tiger Awards 

werden geselecteerd op 

grond van hun werk als onder-

zoeker aan het begin van hun 

carrière, hun belangrijke bij-

drage aan werkgroepen en 

hun algemene inzet voor 

CHARGE. Het CHARGE Consor-

tium (Cohorts for Heart and 

Aging Research in Genomic 

Epidemiology) is een samen-

werkingsverband tussen vak-

groepen op het gebied van 

genetische epidemiologie. Het 

Erasmus Rotterdam Gezond-

heid Onderzoek (ERGO), een 

initiatief van het Erasmus MC, 

speelt een belangrijke rol in 

dit consortium.

Prof.dr. Willem Schinkel van 

de Faculteit der Sociale We-

tenschappen van de EUR is 

per 1 april 2014 verkozen tot 

bestuurslid van de Jonge 

Akademie van de KNAW. Het 

bestuur is het eerste aan-

spreekpunt voor externe par-

tijen en voor de KNAW. Willem 

Schinkel zal de portefeuille 

‘Wetenschapsbeleid’ onder 

zijn hoede nemen.

 OVERLIJDENS- 
 BERICHT 
Mr. H.C.G.L. (Minus) Polak , van 

1974 tot 1977 voorzitter van het 

College van Bestuur van de 

EUR, is op 85-jarige leeftijd 

overleden. Hij was onder meer 

advocaat, rechter, korte lijd lid 

van de Eerste Kamer, lange tijd 

lid van de Raad van State en 

had heel veel nevenfuncties, 

waaronder in het blindenwe-

zen en voor het Anjerfonds.
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ADVERTENTIES

    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

Bijbaan voor ambitieuze studenten!
Office Support

Wil jij ons team komen versterken
bij voorkomende kantoorwerkzaamheden 

op de diverse afdelingen zoals: 
postwerkzaamheden, klaarmaken 
bestickering auto’s, versturen van 

(marketing) nieuwsbrieven, klaarmaken 
van uitrusting nieuwe auto’s, uitzoekwerk 
debiteurenbeheer (voornamelijk Excel)?
Wij bieden: een gemotiveerd jong team, 

flexibele werkuren & een passend salaris.  
Mail je motivatiebrief & CV naar: 

Marcella Roozenburg.
Mail: hr@greenwheels.nl Tel: 010 8501 671

Ritalin op de hersenontwikkeling:

mannen van 23 t/m 40 jaar oud met een vermoeden op ADHD, 
maar die hiervoor nooit eerder behandeld zijn geweest .

Geen wachttijden voor diagnostiek en vergoeding bij deelname aan de 
studie.

Neem voor een korte ADHD screening of informatie over het onderzoek 
contact op met: Cheima Bouziane (arts-onderzoeker) via e-mail: 
c.bouziane@amc.nl of bel: 06-11259786. 

ePOD-FOLIO.indd   2 22-01-14   10:00

morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen

Al uw persoonlijke vragen over kanker 
persoonlijk beantwoord

Bel de gratis 
KWF Kanker Infolijn 
0800 - 022 66 22

Ben jij die
FINANCIËLE WO-STUDENT
met ervaring en goed begrip van boek-
houden? Expand Online zoekt een part-
time medewerker Finance & Control met 
de mogelijkheid om 3 tot 4 dagen per 
week te werken met flexibele werktijden. 
Informatie www.expandonline.nl. Direct 
solliciteren via hr@expandonline.nl

BerkelBosveldSlager Advocaten, gevestigd 
te Rotterdam aan de Westerkade, zoekt een 

SECRETARESSE M/V 
VOOR OPROEP-/INVALDIENSTEN
De taken betreffen in hoofdzaak 
tekstverwerking en telefoonbehandeling. 
Sollicitatiebrief met cv graag richten aan de 
heer W.A. van Berkel: vanberkel@bbsadv.com 
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Hiphop in student room
Hiphop and break dancers Willy and his friend Gil try to teach their audience some basic 
dance moves. Gil, who proudly announced that he is the current world champion in experi-
mental dance, shows the next move while the attendees try to follow his example. During 
Stukafest on February 20th, cultural performances were held in student rooms all over Rot-
terdam. TF (photo: RvdH)

Hüzeir is a student in the Research Master 
Sociology of Culture, Media, and the Arts, 
and investigates the public reception and 
problematization of the most recent repot of 
the International Panel on Climate Change. 
“My research shows how much the industry 
for fossil fuels tries to influence the public 
opinion regarding the climate problem. This 
happens through lobbying organizations, 
the financing of libertarian think tanks, but 
also by funding scientists to perform biased 
research in which the anthropogenic factor 
in global warming is denied completely.” 
Hüzeir was inspired recently by a lecture 
by Craig Calhoun. Calhoun, director of the 
London School of Economics, received an 
Honorary Doctorate at the Dies celebration 
on November 8th, and held a lecture in which 
he, among other things, talked about the 
public mission of the university. “According 
to Calhoun, that mission can be undermined 
because the private sector plays an increas-
ingly large role within universities”, says 
Hüzeir.  “It is a good thing that a lot is done in 

the area of sustainability”, says Hüzeir. “But 
as an employee said to me recently: there is 
mostly a claiming of sustainability, but the 
question remains to what extent it is thought 
as well.”
According to Hüzeir, environmentally 
friendly efforts are nullified by the commit-
ment to companies who exploit coal, oil, and 
gas resources. In this regard he mentions as 
example the co-operation between RSM and 
Shell, but also the financial interests which 
pension fund ABP has in various oil compa-
nies. The letter is signed by thirty EUR em-
ployees, who, through their expertise, are in-
volved in the subject. In an initial response, 
the Executive Boards says that it encourages 
students who actively think about increas-
ing the sustainability of the EUR and it will 
study the letter with much interest. TF

In the next edition, read an elaborate response 
by the Executive Board. 
An English translation of the letter is available 
on www.erasmusmagazine.nl/international

‘University, stop investing in fossil fuels!’
Student Vatan Hüzeir (27) is gravely concerned about the negative impact the Erasmus 
University has on the environment. In an open letter (on page 12 and 13) he calls onto the 
Executive Board to severe their ties with the industry of fossil energy industry. 

ISS-employees re-
fuse course by G4S
Employees of the Institute for Social Studies 
(ISS) in The Hague, part of the EUR, refuse to 
follow a course on Emergency Response by 
the disputed British-Danish security firm G4S. 
In addition, the ISS-employees plead that the 
university ends the contract with G4S.

G4S is the largest security company in the 
world and is controversial for alleged human 
rights violations. Take the allegations of abuse 
by G4S-staff in a South African prison, criti-
cism on the company for unacceptable violence 
in British deportation centers for denied asylum 
seekers, and possibly an investigation into the 
death of an Angolan asylum seeker, evicted 
from Great Britain on a flight guarded by G4S, 
will be reopened. In addition, the company 
supplies surveillance material and services to 
Israeli prisons, checkpoints and settlements on 
the Western Bank, which has been condemned 
by various international organizations – 
including the United Nations. According to dr. 
Jeff Handmaker, senior lecturer in Law, Hu-
man Rights and Development, the Erasmus 
University should end the contract with G4S. 
Handmaker is one of the first-aiders at the ISS 
and together with his colleagues Martin Blok 
and prof. mr. dr. Karin Arts, has decided to not 
participate in the course. “There is overwhelm-
ing evidence that G4S is involved in massive 
violations of international humanitarian law 
and war law”, says Handmaker. “An organiza-
tion funded by public money, like the EUR, has 
a high responsibility, or even the duty, to not 
be involved in this.” Handmaker has not only 
moral objections against cooperation with G4S, 
but thinks that there are also juridical grounds 
to end the contract. “If there are possible trans-
gressions or violations of international law, you 
must not use the services of a company like that 
if the investigation is ongoing.”
The Executive Board (EB) says, in a written 
statement, to understand the position of the 
ISS-employees, but that the contract is legally 
binding and that termination is not in question. 
“Within the procedures of procurement, the 
EUR (following public procurement law) can 
only exclude convicted criminal behavior or 
grave professional misconduct – and then only 
if the extension of the assignment brings risk 
for the client or the quality of the assignment.” 
However, the EB says that the EUR will ‘con-
sider how to deal with this kind of delicate cases 
in the granting of assignments’. 
At the moment, G4S does not want to respond to 
the objections. TF

Gil explains the moves
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Artists on the 
University

Under the name of Centennial Art Expo, starting March 4th, sixty students and 
(former) employees will exhibit their artistic creations. Among them of course 
also the dean of the ESE, a painter not without merit. But that is known 
sufficiently, who are the other exhibitors? EM spoke with four applicants 
about their art. text Gert van der Ende photography Michel de Groot
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Art cannot be forced
Ilona Dekkers (24), sixth year student Medicine
Exhibited work: fictional map of Rotterdam

“My work for the exhibition is not yet finished. It will be a kind of map 
of Rotterdam – not a realistic, but more an abstract image of the city – 
in which elements have processed which demonstrate the social side of 
the city, like the multicultural side. I have first drawn it up by pencil, 
and afterwards filled it out with fine liner. I have not decided whether I 
leave it in black and white, or add color. Black and white adds more 
contrast, I feel, so it will look like an engraving. Also, I have not yet 
thought of a name for it. I found the theme of the exhibition – 100 years 
of impact - fairly difficult to base original work on. I cannot come up 
with something in advance just like that. I experience art so that you 
cannot force a good idea into being. It is more like I wake up in the 
morning and all of a sudden know what I want to make.”

Buildings in Rotterdam ‘restructured’
Marita Beukers (65), fulltime artist
Exhibited work: EMCI, collage of the Erasmus MC

“I stumbled more or less ‘accidentally’ on this technique that I still use 
– that was around 2004. I did an assignment for a fashion designer, and 
went to work with pieces of cloth; I tore them, photographed them and 
pasted them together in a collage. That turned out to produce good re-
sults in photos of a tornado in France, buildings, or musical instru-
ments. 
I still really like to do it, in my opinion it has much more to it than just 
a single photo. In the meantime, the tearing has become cutting with 
scissors. Most often, it is like this: I see a building which I like, take five 
to ten pictures of it and then go to work. In that way I have ‘restruc-
tured’ quite a number of streets in Rotterdam. 

Call it poetic conceptualism
Olga Rook-Novikova, study advisor Master Media Studies at the ESHCC
Exhibited work: ‘The Butterfly Effect’

“I specialize in portrait and child photography in a poetic style. I like to 
bring out the inner beauty of people and photograph them in their nat-
ural environment. Under a different label and visible on my other web-
site I make fine art photography. That’s also where the exhibited photo 
comes from, based on the butterfly effect. The butterfly represents 
things like transformation and freedom. Those are concepts which in-
terest me. My approach can also be described as poetic conceptualism. 
At this moment I am busy with several art projects. For a few years I 
have, for example, worked on a series of ‘virtualities’: pictures with sur-
real reflections. I am now working on making a book about that. An-
other big project is ‘portals’: an alternative look at mysterious places 
and objects: they bring you in another dimension.”

The closest I ever came to war 
Jacko van Dijke (22), third year student IBCoM
Exhibited work: Istanbul Rising, photo series of the protests in Istanbul

“For the photo series which I have submitted, I went onto the streets and 
have mixed among the Turkish protestors and the riot police. For a few 
months, I was in Istanbul as an exchange student. It is the closes I have 
ever been to war. It was mostly the chaos which gave a fearful sensa-
tion. These pictures have been taken in a battlefield of tear gas, fire, 
flying rubber bullets and stones, but predominantly masses of people. 
What speaks to me the most in this series is that there is more behind 
the photos than just the picture.” 

The Centennial Art Expo van be viewed from March 4th in the Collegenzalen-
hal (2nd and 3rd gallery) on campus Woudestein.
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

KARAOKE
In Asia, Karaoke has been popular 
for years, but in Holland people are 
sometimes too ashamed to sing on 
top of their lungs for a night. There-
fore, for all the international stu-
dents: set a good example for the 
Dutch. On March 12th, in BAR, from 
2200h a karaoke night will be held. 
You can sing alone or in a group and 
all numbers are welcome. So if you 
can sing very well, you could sing 
a song by Adele, but Everybody 
by The Backstreet Boys is awfully 
funny as well. And if you don’t dare 
after all, it is of course also nice 
to see how other people look like 
fools.
> Where: BAR Schiekade 201. 

When: 12 March 2014

A DUTCH WORD A DAY
If you want to learn Dutch but don’t 
know where to start, take a look 
at the blog of the Portugese Inês 
Santiago. A year ago, she came to 
The Netherlands for love, and in or-
der to remember Dutch words bet-
ter, she started her blog ‘A Dutch 
word a day’. Every day Inês makes 

a photo or drawing of an object to-
gether with the Dutch word. They 
are simple words like ‘stoel’, ‘trein’ 
of ‘suiker’ [chair, train, suger] but 
due to the beautiful illustrations 
you remember it much better.
adutchwordaday.tumblr.com

PIZZA!
Forget about the Menza. If you fan-
cy to eat with fellow students and 
for a small budget, go to the Pizza 
day in Eetcafé Stalles. On Monday 
and Tuesday you can eat pizzas 
from € 4,50 for a pizza Margher-
ita up to € 7,90 for a pizza Maes-
tro with mozzarella, brie, jalapeño, 
Parma ham, and salad rocket (ru-
cola). In addition, there is a weekly 
changing Pizza of the Week for € 
6,50. The plus is that is more so-
ciable than eating on campus and 

you are immediately in the city 
centre. Afterwards, you can have 
a drink at Stalles or visit the neigh-
bor Rotown where they, even on 
Mondays, might give away waar 
ze zelfs op maandag nog weleens 
een goed concert geven. 
> Where: Stalles Nieuwe Binnenweg 11a. 

Route 66 but smaller
Clamped between the Holland Casino and Pathé Schouwburgplein 
there is Breakaway, a bird with strange feathers among bars. 
The American atmosphere is unsurpassed, just as the cocktails. 

Breakaway Café
Karel Doormanstraat 1

Atmosphere 9
Flirt chances 7

Studentism 7
Beer € 3,50

GOING 
OUT 

With its impressive skyline, Rot-
terdam has in the 90s earned the 
titillating nickname of ‘Manhat-
tan at the Maas’. Across from 
the Weena, where the gleaming 
high rise shines like in take Chi-
cago, New York or Boston, for a 
minute you really think you are 
in the United States.  The Ameri-
can tinted Breakaway, a favorite 
among Rotterdammers for years 
already, keeps the middle be-
tween a burger joint, a brown 
pub and a cocktail bar. A glance 
at the menu betrays that you as 
a lover of the States will do fine 
here. With the pleasure of artisan 
and tasty fast food classics like 
the Tex Mex Cowboy, The Madison 
Boxer and the Buffalo Wings Meal, 
for example in combination with 
Twister Fries and a bottle of Bud-
weiser, you can happily fantasize 
about a road trip along Route 66. If 
the menu does not invoke enough 
American sentiments, the interior 
of the joint will. Both the kitchen 
and the restroom are located in 
old-fashioned school buses and it 
swarms with posters of icons like 

James Dean, Marily Monroe, and 
super hero Captain America, while 
in the middle of the bar, a real Har-
ley Davidson-bike is displayed.
Because a beer is not really to 
be got for a give-away price, it is 
advisable to stay with cocktails 
for once. False humility is in any 
case not found at Breakaway: on 
the web site it is proudly declared 
that the cocktail bartenders here 
are the best of Rotterdam and 
surroundings. Given the fact that 
the average pauper student will 
probably not weekly quench their 
thirst on cocktails, it is hard to 
test the truth of this pretentious 
claim. What is true, however, is 
that the 71 different cocktails on 
the list are prepared with care 
and skill: having a drink after 
work, talk after a movie you just 
watched in the cinema, playing 
pools for a night, or drinking in for 
the night of drinking out which 
is still starting. You can bump 
into numerous fortune seekers 
and people of all kinds of back-
grounds. In this way, it is just like 
Route 66. MvS (foto: MB)

recruiting new members
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The University Council, Faculty Councils,
Erasmus MC Students’ Council, 
BMG Council and departmental 
committees are 

Nominations period:
Monday 24 February 2014 to 
Monday 10 March 2014
(12 noon)

Submit your name via
www.eur.nl/verkiezingen
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Suzanne den Hoed, tweedejaars Filosofie 
 “Jostein Gaarder, schrijver van filosofisch 
getinte kinderboeken is een inspiratie. Hij 
transformeert abstracte filosofische stof tot 
een begrijpelijke denkwereld voor kinderen. 
Dat vergt een groot voorstellingsvermogen 
en creativiteit. Ik zou mezelf graag willen 
ontwikkelen op dit gebied, aangezien ik me in 
de toekomst wil bezighouden met filosofie 
voor kinderen.” 

CYCLUS
Toen ik laatst lichtelijk bedrukt uit de Sao Paulo-zaal kwam 
lopen na een pittig tentamen, drong het tot me door dat het 
aantal tentamens dat ik nog moet afleggen om mijn bachelor 
Geneeskunde te halen op één hand te tellen is. En dat terwijl 
de dag dat ik – na uitloting, frustratie en veel inspanning – te 
horen kreeg dat ik een studieplek in Rotterdam had toebedeeld 
gekregen, als de dag van gisteren lijkt. Toch ben ik nu al weer 
tweeënhalf jaar verder. 
Een belangrijke reden dat de tijd zo vlug lijkt te gaan, is het 
cyclische verloop van het geneeskundecurriculum. Blokken 
duren gemiddeld vijf à zes weken en dus gaat het continu op 
en af qua studiedruk. De eerste week na het tentamen staat in 
het teken van ‘Lang leve de vrijheid!’; een week lang de druk van 
de ketel en maximaal ontspannen. In de tweede week begint 
de opstartfase al weer; tussen de bedrijven door bezoek ik dan 
wat colleges, afhankelijk van het tijdstip, de inhoud en de voor-
spellingen van de Buienradar. In week drie heb ik het werk dat 
in de eerste week is blijven liggen inhoudelijk weer ingehaald en 
heb ik in week vier genoeg tijd om de inhoud van week twee en 
drie te combineren met mijn werk en andere bezigheden – wie 
durft er nog te beweren dat studenten niet kunnen plannen? 
In week vijf gaat het er ergens in mij al weer borrelen – in de 
negatieve zin van het woord – en beginnen mijn boeken zacht-
jes te fluisteren dat ik ze maar weer eens gezelschap moet 
komen houden. Het is de opmars naar een week vol streberige 
studeersessies in totaal sociaal isolement. Meestal slijt ik die 
vijfde week in een huispak achter mijn bureau, samen met mijn 
koffiezetapparaat en een forse snackvoorraad. Met mijn hoofd 
vol ziektesymptomen, behandelprotocollen en ezelsbruggetjes 
fiets ik daarna ergens in week zes wederom richting Sao Paulo. 
Waar ik het (nood)lot tegenkom en de cyclus weer opnieuw 
begint. Nog een paar tentamens te gaan.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Ik ben een multitasker. 

Als ik dan mijn 

oordopjes voor mijn 

telefoon vergeet, moet 

ik de hele dag mijn 

telefoon aan mijn oor 

houden en dan kan ik 

niet meer ondertussen 

een e-mail tikken.”

“Dit boek is echt de 

bijbel voor onder-

nemers. Gemiddeld 

heeft elke 

selfmade-miljonair 

het boek twaalf keer 

gelezen.”

“Deze lippenstift is 

van Chanel. Ik ben dol 

op spullen van goede 

kwaliteit, en daar 

geef ik dan ook geld 

aan uit.”

Aarti Gayadin (23)
Student marketing

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl “Als ik op de universiteit ben, zie ik er 
altijd netjes uit, maar in mijn vrije tijd draag 
ik graag spijkerbroeken en leren jasjes. Ik 
woon nog thuis; dat is deels Hindoestaan-
se cultuur maar ik doe dat ook omdat ik zo 
een bepaalde lifestyle kan hebben. Ik heb 
bijvoorbeeld een tas van Prada gekocht; 
als ik op mezelf zou wonen had ik dat geld 
moeten uitgeven aan de huur. Ik geef een 
paar honderd euro per maand uit aan 
kleding. Ik ga graag naar Zara maar ik hou 
ook van mooie merkkleding.”

Entrepreneur “Het ondernemerschap zat er 
bij mij al vroeg in. Toen ik negentien was 
ben ik in Den Haag mijn eigen dansschool 
gestart waar ik zumbalessen gaf. Ik had 
een cursus tot instructeur gevolgd en 
een zaal in Den Haag gezocht. Via 
een klant van de zumbaschool ben 
ik in mijn huidige baan gerold. Ik 
werk als zelfstandige in de 
netwerkmarketing voor een 
multinational. Ik coach en train 
de distributeurs van het bedrijf 
om de bedrijfsformule te 
volgen. Op dit moment 
begeleid ik negentig 
personen met de distributie, 
het ondernemerschap, het 
opbouwen van een 
klantenkring en hun 
persoonlijke ontwikke-
ling.”

Think and Grow “In 
het boek Think and 
Grow Rich van 
Napoleon Hill 
staan allemaal 
interviews met 
mensen die 
succesvol zijn in het 
leven. De auteur leert je 
dat je manier van denken 

invloed heeft op wat je bereikt in het leven. 
Het helpt je in te zien welke doelen je hebt 
en waar je precies heen wilt. Ik denk dat als 
je iets groots wilt bereiken in het leven, je 
ook groot moet denken. Als je denkt in 
termen van 'negen-tot-vijf-werken', dan zal 
daar niet snel iets uitzonderlijks uitkomen. 
De grootste eyeopener van het boek is voor 
mij dat we onszelf bepaalde dingen 
aanpraten. Zoals: ‘ik ben iemand die niet 
kan rekenen', of 'ik ben niet goed genoeg.’ 
Je denkt dat je dat soort dingen over jezelf 
weet, maar eigenlijk houden deze aanna-

mes je tegen om te groeien. Daarmee 
ben je zelf de grootste vijand van 

je succes.”

Golden Girl  “Ik lijk misschien 
heel ambitieus en serieus, 

maar als je het zou vragen 
aan vrienden die ik al tien 

jaar ken, zouden ze 
zeggen ‘Aarti is zo 

gek als een deur.’ 
Ik lach altijd en ik 
wil genieten van 
het leven. Ik wil 

mijn eigen bedrijf 
oprichten, vijf 

kinderen, reizen, mezelf 
ontwikkelen en miljonair 
worden. Ik wil alles.”
CM (fotografie: RvdH)

Jurk: Mango
Jas: Zara
Tas: Prada
Schoenen: Yves Saint Laurent

DE INSPIRATOR VAN 

“Elke dag schrijf ik in 

mijn dagboek wat ik 

heb gedaan en wat 

ik morgen allemaal 

ga doen. Zo kan ik de 

dag efficiënt 

beginnen.”




