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Ambitieus of efficiënt?
Een paar edities geleden schreef EM over ambitieuze studenten. Studenten die, naast 
hun twee studies, werken, een commissie- of bestuursfunctie hebben, vrijwilligerswerk 
doen en er nog een vriendje en een fanatieke sportcarrière op nahouden. 
‘Ik doe niks waar ik geen tijd voor heb’, zei een van hen. Een zin om op te kauwen. 
Verstandig, dacht ik eerst. Maar later: hoe bepaal je nu waar je wel of geen geen tijd voor 
hebt? 
Heb je geen tijd om te lunchen met je collega’s, een kop koffie te drinken met iemand 
van een andere afdeling, of te sporten tussen de middag? Maar wel voor het afwerken 
van je takenlijst in SAP? Heb je geen tijd om dat artikel van een collega te lezen waar hij 
zo trots op is? Maar wel voor die eindeloze reeks mails van belangrijke mensen die nu 
antwoord willen? Heb je geen tijd om met je huisgenoten een avond te lamballen en slap 
te ouwehoeren over de zin van het leven, van Facebook, of van het handvat van een 
bierkrat? Maar wel voor activiteiten die goed staan op je cv? Heb je geen tijd voor een 
dag om je hoofd leeg te maken, om in de verte te staren om nieuwe ideeën op te doen? 
Maar wel voor MT-overleggen, computercursussen en faculteitsraadsvergaderingen? 
Heb je alleen tijd voor activiteiten die wat opleveren? En ben je dan ambitieus? Of ben je 
dan vooral efficiënt?
Ergens loopt het spaak. Want ambitie vult je met energie, en efficiëntie maakt alleen je 
‘to-do’-lijstje leeg. En jezelf ook. Tandvlees is niet om op te lopen, daarvoor heb je voeten 
gekregen.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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EEN VORKJE PRIKKEN MET EXXON
Studenten die wel oren hebben 
naar een baantje bij een of andere 
multinational zijn in Restaurant Kip 
in afwachting van het eten dat ze 
zal worden voorgeschoteld tijdens 
een van de branch dinners van de 
Recruitment Days. Jaarlijks staan 
de eerste weken van februari in het 
teken van dit door studieverenigin-
gen STAR en EFR georganiseerde 
evenement, dat bol staat van de 
workshops, trainingen, borrels, pre-
sentaties en dinertjes met bedrij-
ven als Akzo Nobel, DSM, Shell, 
Heineken en Exxon Mobil. GvdE 

(foto: Ronald van den Heerik)
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Prof. dr. Gerard van Rhoon 
(1956) is hoogleraar fysi-
sche aspecten van elek-
tromagnetische velden en 
gezondheid. Hij is voorzitter 
van de commissie Elektro-
magnetische velden van 
de Gezondheidsraad, het 
orgaan dat de minister 
adviseert over de volks-
gezondheid. Hij werkt aan 
het Erasmus MC | Daniel den 
Hoed en is gespecialiseerd 
in hyperthermie en de  
behandeling van kanker.
 

Dit interview vindt nadrukkelijk plaats op 
persoonlijke titel. Waarom? “Ik ben voorzit-
ter van de commissie Elektromagnetische 
velden van de Gezondheidsraad. Wij advise-
ren de minister, door publicaties uit te bren-
gen waarin elk woord gewogen is. Maar we 
mengen ons als commissie zelden in het pu-
blieke debat. Omdat het vaak gaat om casuïs-
tiek. Een moeder die zich zorgen maakt over 
de hoogspanningslijn boven het voetbalveld. 
Een straat die zich verzet tegen een UMTS-
mast. We moeten bij de wetenschap blijven.”

In 1990 stonden er in Nederland slechts 
een paar grote zendmasten voor radio en 
televisie. Nu hebben we bijna dertigdui-
zend antennesystemen in ongeveer zeven-
duizend GSM-, UMTS- en LTE-masten. 
Daarnaast heeft haast elk huis een wifi-
aansluiting en iedereen een mobiele tele-
foon. Moeten we ons zorgen maken? “We 
stappen ook allemaal in de auto. We eten niet 
allemaal even gezond. En er is op sommige 
plekken in Nederland nog wel wat te doen aan 
de luchtkwaliteit. Dat zijn factoren waaraan 
veel grotere risico’s verbonden zijn. Tenmin-
ste: zoals we dat nu op basis van onderzoek 
kunnen vaststellen.”

U zegt: er zijn wél risico’s. “Wat mensen  
tegenwoordig vragen is de verzekering dat  
er geen gevaar is. Die kunnen we niet geven. 
Voor de laatste publicatie van onze commis-
sie – naar het verband tussen het gebruik van 
mobiele telefonie en hersentumoren – hebben 
we de beste onderzoeken op een rij gezet. 
Vijfentachtig epidemiologische publicaties uit 
een eerste selectie van tweeduizend. Dan is 
de conclusie: die elektromagnetische velden 
zijn niet carcinogeen. Maar natuurlijk zijn er 
onderzoekers die wel een verband vinden. 

Daarom kan ik niet uitsluiten dat er mogelijk 
een oorzakelijk verband bestaat.”

Snapt u dat mensen hier niet door gerust-
gesteld worden? “Absoluut. Maar je moet be-
seffen: het gaat vaak om zwakke of inconsis-
tente aanwijzingen. Er is een Zweedse studie 
die een twee keer zo grote kans op hersentu-
moren vindt bij intensief mobiele telefoonge-
bruik – al na een jaar. Maar stel nou eens dat 
dat waar is. Dan zou een groot deel van de 
Zweden inmiddels overleden zijn aan een her-
sentumor. En dat is niet zo.”

De meest gehoorde klachten over straling 
hebben te maken met slapeloosheid, stress, 
hoofdpijn en duizeligheid. Wat kunt u 
daarmee? “Iemands gemoed is heel lastig te 
onderzoeken. Ik wil het niet bagatelliseren, 
maar er zijn tegenwoordig een heleboel zaken 
waarvan mensen ziek, zwak of misselijk zou-
den kunnen worden. Alles wat we niet kun-
nen verklaren – tot ADHD aan toe – wordt 
toegeschreven aan het gebruik van mobiele 
telefonie.”

Gelooft u dat er zoiets bestaat als hyper-
sensitiviteit? “Ik heb een aantal mensen ont-
moet die hier last van zeggen te hebben, en 
voor hen is het een regelrechte ramp. Maar 
ik heb er nog nooit bewijs voor gezien. Als je 
ze test, blijken ze niet in staat om te detecte-
ren of er een elektromagnetisch veld aanwe-
zig is.”

Ik draag mijn telefoon in mijn broekzak. Is 
dat een bedreiging voor mijn vruchtbaar-
heid? “Ik zou me eerder zorgen maken om mijn  
spijkerbroek. Die zit strak, houdt een hoop 
warmte vast en heeft zodoende aanwijsbaar 
een verminderde zaadproductie tot gevolg.”

Hoe sterk is de straling van een mobiele  
telefoon? “Om een elektron vrij te maken – 
dus om een atoom of molecuul open te breken 
en te beschadigen – is een foton met een ener-
gie van tussen de tien en vijfendertig elektron-
volt (eV) nodig. Bij een mobiele telefoon is 
sprake van een miljoenste deel van die ener-
gie. Sommige wetenschappers omschrijven de 

‘Alles wat we niet kunnen verklaren – tot 
ADHD aan toe – wordt toegeschreven aan 
het gebruik van mobiele telefonie’ >  Gerard van Rhoon

 Gevaar van 
telefoonstraling
     lijkt gering

Steeds meer mensen maken zich 
zorgen over de wildgroei aan UMTS-
netwerken en WiFi. Maar wie heeft 
bedacht dat deze ‘elektrosmog’ leidt 
tot onvruchtbaarheid, stress en zelfs 
kanker?  Stralingsexpert Gerard van 
Rhoon: ‘We kunnen niets uitsluiten.’ 
tekst Geert Maarse 
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‘Elektromagnetische velden zijn niet carcinogeen. 
Maar natuurlijk zijn er onderzoekers die wel een 
verband vinden.’

kracht van een elektromagnetisch veld daar-
om als ‘een veer die tegen een muur waait’ of 
‘urineren tegen de Domtoren en verwachten 
dat hij omvalt’. Daarom probeer ik het ook 
consequent niet over straling te hebben, maar 
over elektromagnetische velden. In het licht-
spectrum bestaat een duidelijke tweedeling 
tussen straling die sterker is dan zichtbaar 
licht – ultraviolet, röntgen en radioactieve 
gammastraling – en straling die zwakker is: 
infrarood en de radiofrequente straling van 
zendmasten, wifi en mobiele telefoons. Die 
zwakke straling kan met geen mogelijkheid 
ionisaties opwekken.”

In mijn huis heb ik toegang tot meer dan 
twintig wifi-netwerken. Tien jaar geleden 
waren dat er misschien drie. In hoeverre 
kan de wetenschap geldige uitspraken 
doen over een fenomeen dat zich zo snel 
ontwikkelt? “In principe ben je altijd te laat. 
Helemaal als het om kanker gaat, waarvan je 
vaak pas op lange termijn de gevolgen ziet.”

Zoals dat ging bij asbest. Of roken. “Die 
correlatie is veel sterker.”

Dat weten we nu. “Het heeft een tijd ge-
duurd, dat klopt. Maar we moeten ook even 

kijken hoe de universitaire wereld zich heeft 
ontwikkeld. Hoeveel meer mogelijkheden we 
hebben om diep in de cel te kijken. We weten 
veel meer van het delingsproces en DNA-
schade. We kijken verder en dieper.”

Het is geen reden voor u om als weten-
schapper te zeggen: wees voorzichtig.  
“De richtlijnen die nu zijn afgegeven zijn ge-
baseerd op de toelaatbare temperatuurstij-
ging. Daar zit al een heel grote veiligheids-
marge in. De wettelijk toegestane blootstel-
ling aan elektromagnetische velden is vijftig 
keer lager dan wat schadelijk zou worden.”

Een aantal Deense scholieren haalde vorig 
jaar het nieuws met een onderzoekje naar 
de invloed van wifi op de groei van tuin-
kers. In een stralingsvrije zone groeide de 
tuinkers ontzettend goed, terwijl de zaad-
jes tussen de routers nauwelijks wilden 
ontkiemen. “Ach, kom op. Dat experiment? 
Daar is iemand bezig geweest om een stelling 
te bewijzen, niet om met een open blik onder-
zoek te doen. Pure stemmingmakerij.”

Dit irriteert u nogal he?  “Kijk naar de resul-
taten! Het gaat om tuinkers, die supergevoe-
lig is voor allerlei omstandigheden. (Kruipt 

achter zijn computer en haalt zijn dossier 
over dit experiment erbij.) Kijk, hier zie je de 
foto’s. De belichting is overal anders. En ze 
hebben gewoon het raam open laten staan. Er 
is geen enkele controle geweest.”

Maar dit haalt wel het nieuws. “Omdat het 
is wat mensen willen horen. Negatieve verha-
len doen het altijd goed. Waarom geloven 
mensen dat tien schoolmeisjes – van een mid-
delbare school – het beter weten dan duizen-
den academici. Denken we nou echt dat die 
onderzoekers alleen maar bezig zijn om de 
boel te flessen?”

Het is toch niet zo’n vreemde aanname, dat 
het ongezond is om je te omringen met onna-
tuurlijke dingen? “Nee, maar we proberen de 
natuur om ons heen al te veranderen zolang 
we bestaan. Manhattan was ooit een eiland 
met alleen maar bomen, nu moet je die met 
een vergrootglas zoeken. Dat is niet echt ge-
zond, maar mensen willen er graag wonen. En 
we blijven de techniek verbeteren. Je ziet bij-
voorbeeld dat de stralingsbelasting van een 
mobiele telefoon naar beneden gaat. Want hoe 
meer hij straalt, hoe sneller de batterij leeg is. 
En we willen er graag zo lang mogelijk mee 
doen. Het wonderlijke is trouwens dat we uit-
gaan van de negatieve effecten. Terwijl we ook 
veel onderzoek doen naar de positieve  
effecten van straling.”

Wat kun je doen als je je zorgen maakt? 
“Bellen met een handsfreeset, in plaats van 
de telefoon aan je oor houden. Geen wifi in 
huis nemen, maar alles bedraad. Goede appa-
ratuur kopen: een DECT-telefoon die niet 
zendt als er niet gebeld wordt.”

Is het riskant om mijn telefoon op mijn 
nachtkastje te leggen? “Ik doe het niet. Maar 
dat is omdat ik ’s nachts niet gestoord wil 
worden. Dat vind ik belangrijker dan die 
eventuele straling, die op een halve meter van 
je hoofd trouwens nauwelijks nog te signale-
ren is. Ik heb wel een DECT-telefoon naast 
mijn bed staan. En twee wifi-stations in huis. 
Ik zie vooral de gemakken. Dat is de afweging 
die iedereen moet maken. Aan de ene kant de 
eventuele – en in mijn ogen vooralsnog niet 
aantoonbare – gevaren. En aan de andere 
kant de enorme voordelen. Dat je iemand 
kunt bellen als je in de middle of nowhere 
vaststaat. Of als je een hartaanval hebt.  
Het mobiel bellen en internetten is niet voor 
niets zo’n succesnummer.” 



Zes studentenverenigingen in Nederland laten 

alleen nog studenten toe die 18+ zijn. Op die ma-

nier willen ze voorkomen dat ze jongeren onder 

de 18 alcohol verstrekken, want dat is verboden 

sinds 1 januari 2014. Welke zes verenigingen het 

zijn wil de Landelijke Kamer van Verenigingen 

niet zeggen. HOP
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STUDENTENINSTROOM ARBEIDSMARKT

Werkgevers houden 
van buitenland-
ervaring, maar niet 
te veel
Werkgevers nemen het liefst mensen aan 
die een tijdje in het buitenland hebben ge-
studeerd, blijkt uit onderzoek. Maar wie 
zijn hele opleiding in het buitenland volgt, 
ligt iets minder goed in de markt.
Europese werkgevers hebben een duide-
lijke voorkeur voor afgestudeerden die 
een paar vakken in het buitenland heb-
ben gevolgd, blijkt uit onderzoek van het 
Maastrichtse Researchcentrum voor Ar-
beidsmarkt en onderwijs (ROA) in op-
dracht van de Europese Commissie. Vol-
gens werkgevers zijn sollicitanten met 
buitenlandervaring vaak vindingrijk, 
makkelijk in de omgang en spreken ze 
hun talen.
Maar dat betekent niet dat sollicitanten 
die hun hele studie over de grens hebben 
gevolgd, nóg geliefder zijn. Ondanks am-
bities over onderling vergelijkbare Euro-
pese diploma’s en ‘één hogeronderwijs-
ruimte’, nemen werkgevers liever mensen 
aan met een diploma uit hun eigen land. 
Bedrijven twijfelen aan de waarde van 
buitenlandse diploma’s en zijn bang dat 
sollicitanten te weinig weten van het land 
waar ze willen werken.
Werkgevers blijken buitenlandervaring 
vooral als een mooi extraatje te zien. Het 
is ’a feather in the cap when the cap is 
good’, aldus het rapport. Met andere 
woorden: het belangrijkste is dat cijfer-
lijsten, werkervaring en opleidingsniveau 
in orde zijn. HOP

Aantal ingeschreven studenten per 
universiteit per 1 oktober 2013
(Totaal 248.247)	 	

Marktaandeel nieuwe voltijd 
bachelorstudenten 2013 
 

CIJFER

18+

Het aantal eerstejaarsstudenten op de Eras-
mus Universiteit is dit jaar 19 procent geste-
gen ten opzichte van vorig jaar. De EUR zit 
daarmee fors boven de gemiddelde, landelijke 
groei van 7 procent. 

Goed nieuws is dat hiermee ook het marktaan-
deel van de EUR ten opzichte van de andere uni-
versiteiten stijgt, en dat tikt door in de financie-
ring vanuit de overheid. Het marktaandeel 
groeide van 9 naar 10 procent.
De Rijksuniversiteit Groningen trekt dit jaar 
voor het eerst de meeste eerstejaarsstudenten 
van alle Nederlandse universiteiten en steekt 
daarmee Amsterdam en Utrecht naar de kroon.
Alles bij elkaar blijft de Universiteit van Amster-
dam de grootste universiteit van Nederland met 
ruim 31 duizend studenten. Utrecht telt er bijna 
duizend minder en Groningen staat stevig op de 
derde plaats met ruim 27 duizend studenten. De 
EUR is met ruim 22 duizend studenten de zesde 
universiteit van Nederland.
Het duurt altijd een paar maanden voordat de 
cijfers per universiteit bekend worden. Landelijk 
groeide het aantal eerstejaars met 7 procent. Nu 
blijkt dat de onderlinge verschillen enorm zijn. 
Sommige universiteiten dijen uit, andere krim-
pen juist.
De kleinste universiteit staat nog altijd in Wa-
geningen (8.299 studenten), maar die groeit wel 
het hardst van allemaal. Leiden zag de instroom 
vorig jaar al met 13 procent omhooggaan en daar 
kwam dit studiejaar nog eens 17 procent bij.  
HOP/WG

Aantal eerstejaars op EUR stijgt fors

Bron: VSNU/CBS

Bron: VSNU



STUDENT HOTEL GAAT 
UITBREIDEN
De Rotterdamse vestiging van het 
Student Hotel aan de Oostzeedijk 
is pas anderhalf jaar open, maar 
gaat nu al flink uitbreiden. In het 
naastgelegen gebouw, het voorma-
lige pand van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, aan de Willem 
Ruyslaan wordt momenteel al ge-
bouwd aan 232 nieuwe studenten-
kamers. Daarmee zou het totaal op 
een kleine vijfhonderd wooneen-
heden komen. De bedoeling is dat 
de kamers al voor komend college-
jaar te verhuren zijn. Ook The Kit-
chen en de hoofdingang van het 
Student Hotel zullen naar het nieu-
we pand verhuizen. Het Student 
Hotel zit ook in Amsterdam en 
opent waarschijnlijk deze zomer 
een vestiging in Den Haag. Voor 
een verblijf moet je als student 
echter wel diep in de buidel tasten, 
de goedkoopste kamer in Rotter-
dam kost 650 euro per maand. TF

TRITONBEKER VOOR SKADI
De Algemene Rotterdamse Stu-
denten Roeivereniging Skadi heeft 
de Tritonbeker ontvangen. De wis-
selbeker wordt jaarlijks uitgereikt 
door de Koninklijke Nederland-
sche Roeibond en is een prijs voor 
de vereniging wiens leden de beste 
prestaties leveren op wereldkam-
pioenschappen of Olympische 
Spelen.  Twaalf Skadianen namen 
vorig jaar deel aan grote officiële 
internationale toernooien. Een 
gouden WK-medaille was er voor 
Maaike Head en Rianne Sigmond. 
Mitchel Steenman ontving op dat-
zelfde kampioenschap in Zuid-Ko-
rea brons, net als op de Europese 
Kampioenschappen. Ook David 
Kuiper behaalde een bronzen me-
daille op dat EK. De beker werd in 
ontvangst genomen tijdens de jaar-
lijkse roeidag van de KNRB. TF

KORTAF

CAMPUS

Wat? Bekendmaking nieuwe campus-
dichter, door SG Erasmus Universiteit 
Rotterdam 
Waar: Theaterzaal Erasmus Paviljoen
Wanneer: 5 februari, 17.00 tot 18.00 uur

“Een op de vijf Nederlanders schrijft gedich-
ten. Dat betekent dat er alleen al op deze 
campus zo’n vijf- tot zesduizend dichters 
rondlopen”, rekent de directeur van Poetry 
International, Bas Kwakman, die de bijeen-
komst opent, uit. Voor Kwakman aanwijzing 
genoeg om te concluderen dat ‘poëzie leeft’, 
en dat ‘poëzie harder nodig is dan ooit’. Het 
schaarse publiek stemt zwijgend in.
Vandaag wordt uit die vijver van poëten de 
nieuwe campusdichter gekozen. Tot tevre-
denheid van de organisatie waren er twaalf 
inzendingen. Drie drongen door tot de finale, 
en ééntje wint. Maar dat straks.
Eerst komen de professionals aan het woord. 
Twee gevierde Nederlandse dichters: Tsead 
Bruinja en de Rotterdamse stadsdichter Da-
niel Dee. Twee mannen van goed in de dertig 
– de één met pet, de andere zonder – lezen 
voor uit eigen werk. Er mag gelachen wor-
den, zoals om de zinsnede van Bruinja: ‘Zwit-
serland is wel duur. Als je daar chinees gaat 
halen ben je al een fortuin kwijt’.
Het andere werk is een aaneenschakeling 
van slijmdraden, seks en het doodrijden van 

oude vrouwtjes, gevolgd door een ode aan 
rode wijn, en nóg een fles, en nóg een.
Maar net zoals wijn beter wordt als-ie even 
ligt, zo is dat deze middag ook met dichters. 
De Duitse dichter Ralf Thenior – eind vijf-
tig, losse corduroy broek en wijd overhemd 
in natuurkleuren – draagt met zachte, maar 
heldere stem voor uit eigen werk in zijn ei-
gen taal: de taal die gemaakt lijkt voor po-
ezie. Hij komt met zinnen die je bijblijven, 
zoals deze: die Eiswürfel im Eisloch haben 
Bedeutung.
Terug naar de jeugd. Scheidend campus-
dichter Umeu Bartelds poëtiseert voor de 
laatste maal en maakt daarna bekend dat 
Anne Kielman – 19 jaar, glanzend lang haar 
– zich de komende tijd campusdichter mag 
noemen. Hoewel ze later zegt dat ze liever 
campusdichteres wordt genoemd. 
Ze leest haar gedicht ‘De violetschemering’ 
voor. “Best moeilijk”, zegt ze na afloop, “Het 
is heel persoonlijk.” Toch is ze blij dat haar 
vrienden zeiden dat ze mee moest doen aan 
de verkiezing. Ze heeft zin in haar nieuwe 
job. “Poëzie is niet genoeg aanwezig op de 
universiteit, daar mag best meer aandacht 
voor komen.” WG

Lees het gedicht ‘De violetschemering’ van 

Anne Kielman op pagina 13 

Poëzie leeft
ACHTERAF
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Geslaagde eerste Tuesday Chill-out
Een hapje eten, een biertje en een praatje, terwijl een Rotterdamse band zich presen-
teert aan de aanwezigen. Dat is het concept van een nieuw, maandelijks terugkerend 
evenement in het Erasmus Paviljoen: de Tuesday Chill-out, georganiseerd door stu-
denten van de Erasmus Paviljoencommissie. Iedere eerste dinsdag van de maand zijn 
studenten welkom om een stukje Rotterdamse cultuur te snuiven. De zeer geslaagde 
aftrap kwam van Wolf in Loveland, die je deze maand overigens ook op StuKaFest kunt 
bewonderen. Wij wachten met smart op de volgende editie. TF (foto: RvdH)
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COMMENTAAR

Worstelen met 
tweetaligheid
Een docent verlangde ooit van mij dat 
ik voor een vak in het eerste jaar een 
pauselijke encycliek in het Duits las, 
om de Christendemocratische politieke 
stroming beter te kunnen begrijpen. Dat 
had niets met de nationaliteit van de 
studenten of de afkomst van de docent 
te maken. De Duitse versie was volgens 
hem simpelweg het begrijpelijkst. Met 
enig gemor, een schimmige, gegoogelde 
versie in het Engels en een Duits woor-
denboek gingen mijn medestudenten en 
ik de tekst te lijf. De desbetreffende do-
cent benadrukte overigens ook keer op 
keer dat tentamenvragen in het Spaans, 
Duits, Frans, Engels en Nederlands 
mochten worden beantwoord. Voor alle 
duidelijkheid: we hebben het hier over 
2005. Nog niet zo lang geleden was 
meertaligheid schering en inslag op de 
Nederlandse universiteiten. Nu is dat 
gereduceerd tot de keuze tussen Engels 
of Nederlands als voertaal.  
De Universiteitsraad probeerde onlangs 
drie maanden in het Engels te vergade-
ren. Voor het tweede jaar op rij heeft de 
raad twee internationale leden, en de 
Engelstalige bijeenkomsten waren een 
experiment om hun deelname te bevor-
deren. De proef zal niet worden voortge-
zet. Niet omdat de taalbeheersing van 
de leden te wensen over laat, maar om-
dat de universiteit er nog niet klaar voor 
is. Zo zijn officiële documenten vaak 
alleen in het Nederlands beschikbaar. 
De worsteling van de raad is symptoma-
tisch voor de hele universiteit. Veel me-
dewerkers begrijpen niet waarom hun 
Engels moet worden bijgespijkerd, ande-
ren vragen zich af waarom collega’s in 
een Nederlands tijdschrift publiceren.
In vergaderingen mogen de medezeg-
genschapsleden voortaan kiezen in wel-
ke taal ze hun bijdrage leveren. Een inte-
ressante keuze, aangezien de discussie 
over tweetaligheid nauwelijks een grijs 
gebied kent. Voorstanders zien het liefst 
al het onderwijs in het Engels, terwijl  
tegenstanders krampachtig aan het Ne-
derlands vasthouden. Daardoor zouden 
we bijna vergeten dat we op één dag een 
Nederlands essay kunnen schrijven, 
een Engels college kunnen volgen en – 
als het even kan – een pauselijke ency-
cliek in het Duits kunnen lezen.  TF

Vier studentes willen slachtoffers van 
huiselijk geweld helpen hun zelfver-
trouwen terug te krijgen. In samenwer-
king met vrouwenopvang Stichting  
Arosa geven ze onder de noemer  
Women helping women de vrouwen  
een kans om workshops te leiden.

Shelly Barendregt (21), teamleider van 
het project: “Vrouwen die huiselijk ge-
weld hebben meegemaakt, komen vaak 
in een sociaal isolement terecht. Ze zijn 
uit hun dagelijkse omgeving gerukt – 
soms zelfs samen met hun kinderen.” 
Samen met de stichting zijn ze op zoek 
naar vrouwen die bepaalde kwaliteiten of 
vaardigheden hebben die ze in een work-
shop aan studenten kunnen overbrengen. 
Zo’n workshop kan volgens Barendregt 

ontzettend waardevol zijn voor iemands 
zelfvertrouwen. “Het is voor slachtoffers 
van huiselijk geweld vaak al een drem-
pel om weer de straat op te gaan. Door 
te praten over iets wat ze goed kunnen, 
voelen ze zich weer gewaardeerd”, aldus 
de IBCoM-studente. “We vragen ze om de 
workshop voor te bereiden en zelf de in-
kopen te doen. Als ze op die manier iets 
kunnen ondernemen en ook anderen iets 
kunnen leren, kan dat een belangrijke 
stap zijn naar herintegratie in de samen-
leving.”
Women helping women is onderdeel van 
Enactus. De eerste bijeenkomst is een 
breiworkshop eind februari. Op vrijdag 
14 februari om 18.00 uur organiseert Wo-
men helping Women een flashmob op 
Rotterdam Centraal. TF

ONDERWIJS

Onderwijsvakbond kritisch 
over scriptiebureaus
De Algemene Onderwijsbond maakt zich zorgen over de 
opmars van bureaus die studenten helpen met hun scrip-
tie. “Scriptiebegeleiding is een taak van hogescholen en 
universiteiten”, vindt bestuurslid José Muijres. 

Scriptiebureaus hebben de laatste jaren een enorme vlucht 
genomen, concludeert het Onderwijsblad van de Algemene 
Onderwijsbond (AOb). Bij de Kamer van Koophandel staan 47 
bedrijven ingeschreven die studenten helpen met feedback, 
faalangsttrainingen of schrijfcursussen om hun allerlaatste 
proeve van bekwaamheid af te ronden. Dat is hard nodig, vol-
gens de afstudeerbegeleiders; sommige studenten hebben 
nooit de basisregels geleerd voor het schrijven van een scrip-
tie. 
AOb-bestuurslid Muijres maakt zich zorgen: “In principe 
moet een student aan het einde van zijn opleiding in staat zijn 
om zelf een scriptie te schrijven. Uiteraard hoort begeleiding 
van docenten daar bij.” Maar ze wil de zwartepiet niet alleen 
de instellingen toespelen: “Natuurlijk zijn er opleidingen waar 
docenten te weinig tijd hebben of nemen voor scriptiebegelei-
ding. Tegelijkertijd mag je de vraag stellen of een student die 
moeite heeft met zijn scriptie niet wat langer in de spiegel 
moet kijken: misschien denkt hij te licht over de klus, of heeft 
hij enorme haast uit angst voor een oplopende studieschuld.”
Sommige onderwijsinstellingen verbieden hun studenten om 
voor begeleiding bij een scriptiebureau aan te kloppen. Zo ook 
de Erasmus Universiteit. De meeste examencommissies zijn 
tegen elke betaalde vorm van hulp. Bij hulp van buitenaf kan 
een deel van de scriptie niet goed worden beoordeeld, omdat 
het niet duidelijk is wie het heeft geschreven.
Toch gaat een verbod volgens Muijres te ver. “De omvang van 
de markt toont voor mij wel aan dat het hoger onderwijs kriti-
scher moet kijken naar studenten voordat ze aan hun scriptie 
beginnen. Tegelijkertijd moeten we nog eens goed nadenken 
over de vraag hoe het kan dat externe afstudeerbegeleiding 
zo’n vlucht neemt in Nederland.” HOP/TF

Breien met slachtoffers van huiselijk geweld



‘Wie wil er nu geen ingelijste foto 
van FSW-decaan Henk van der 
Molen boven zijn bed?’

DE QUOTE

>  Op Warme Truiendag, vrijdag 7 februari, stond de verwarming op de campus twee graden 
lager om energie te besparen. De decanen en het College van Bestuur trokken voor de gele-
genheid iets warms aan en dat leverde topfoto’s op. Bekijk ze op www.erasmusmagazine.nl 
of scan de qr-code!

CAMPUS

Scan deze qr-code
om alle decanen van de EUR er 
warmpjes bij te zien zitten

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Gheed Allawy (22), masterstudent Health Eco-
nomics, die samen met medebestuurslid van 
de Rotterdamse Kamer van Verenigingen 
(R.K.v.V.) Julia Tilburg, een verkiezingsdebat in 
het Erasmus Paviljoen organiseert, in samen-
werking met de Rotterdamse gemeenteraad.

Waarom organiseert de R.K.v.V. dit debat?
“Om de stem van de Rotterdamse student te laten 
horen en diens betrokkenheid bij de stad te tonen. 
De R.K.v.V. en haar lidverenigingen gaan wel va-
ker in gesprek met lokale partijen, maar op deze 
manier kunnen we studenten informeren over de 
keuzemogelijkheden en de thema’s die er spelen. 
We willen ze graag motiveren om te stemmen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.”

Is lokale politiek niet saai voor studenten?
“Nee, juist niet. Ik denk dat we te veel naar de lan-
delijke politiek kijken. In de gemeenteraadsverkie-
zingen worden juist onderwerpen aangesneden die 
spelen in de directe leefomgeving van studenten.”

Waar moeten we dan aan denken?
“Tijdens het debat spreken we over thema’s die 
specifiek voor studenten relevant zijn. Denk bij-
voorbeeld aan huisvesting, horeca en openbaar 
vervoer. Veel studenten verlaten Rotterdam na hun 
studie en de gemeente wil dat graag voorkomen. 
Hoe benaderen studenten dat vraagstuk? Kun je 
Rotterdam bijvoorbeeld aantrekkelijker maken 
door meer studentenhuisvesting in het centrum 
aan te bieden? Of denk aan de afvalstoffenheffing, 
die in Rotterdam erg hoog is. Studenten betalen 
hetzelfde bedrag als gezinnen.”

De zeven grootste partijen in Rotterdam gaan in 
debat met bestuurders van de zes gezelligheidsver-
enigingen. Kunnen die de Rotterdamse student wel 
vertegenwoordigen?
“De R.K.v.V. is natuurlijk een spreekbuis voor de 
verenigingen, maar dat wil niet zeggen dat voor 
niet-leden deze onderwerpen niet relevant zijn. Ik 
denk dat verenigingsleden erg betrokken zijn. Ze 
wonen in Rotterdam en weten goed wat er speelt, 
zowel in de stad als onder studenten. Overigens 
zijn niet-leden van harte welkom om te komen en 
zich in het debat te mengen. Daarom houden we  
het debat op de campus.” TF 

> Het R.K.v.V.-verkiezingsdebat is op maandag 24 februari om 15.00 

uur in het Erasmus Paviljoen. Aanmelden: debat.rkvv@gmail.com.
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Nederlands Studenten 
Orkest in De Doelen
Vier Rotterdamse studenten Geneeskunde staan 
op maandag 17 februari in De Doelen. Hoboïst Joppe 
Drop, altviolist Annette Zwinderman en violisten 
Helena Neven en Eveline de Leeuw maken deel uit 
van het Nederlands Studenten Orkest. In De Doelen 
voert het orkest werk uit van Matthias Kadar, Elgar 
en Sjostakovitsj, een drieluik dat in het teken staat 
van poëzie. Kaarten kosten 21 euro, maar vanwege het 
honderdjarig bestaan van de universiteit kunnen me-
dewerkers voor 7,50 euro en studenten zelfs maar voor  
2,50 euro komen kijken en luisteren. TF (foto: Eduardus Lee)



OPINIE

Weg met de tweetalige universiteit
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Onlangs hield de Universiteitsraad een ex-
periment met vergaderen in het Engels. 
Twee leden spreken geen Nederlands en 
daarom zou het een goed idee zijn om hele-
maal op het Engels over te schakelen. Ieder-
een kan immers Engels, nietwaar? 

Het experiment maakt onderdeel uit van een 
bredere trend: de wetenschap moet volgens 
velen geheel Engelstalig worden. 
Nederlandstalige wetenschap is uit de tijd. 
Toch gebeurde er precies wat velen niet had-
den voorspeld: de Universiteitsraad kwam op 
haar schreden terug en vergadert weer in het 
Nederlands. Een moedig en terecht besluit: de 
EUR is een Nederlandse instelling, die functi-
oneert naar Nederlands recht, betaald wordt 
door de Nederlandse belastingbetaler, en met 
in meerderheid Nederlandse studenten. 
Nu het realisme is teruggekeerd bij de 
Universiteitsraad wordt het tijd voor de vol-
gende stap: weg met de ambitie de EUR offici-
eel een tweetalige instelling te maken. We 
hoeven slechts te kijken naar het gelijkheids-
beginsel om te zien dat deze doelstelling fun-
damenteel niet deugt: buitenlandse onderzoe-
kers hoeven in veel gevallen geen Nederlands 
te leren, ondersteunend personeel wel Engels. 
Het is opmerkelijk dat de PVV – niet mijn 
partij – daar nog geen Kamervragen over 
heeft gesteld. 
Als de EUR tweetalig wordt, zal Engels de 

echte voertaal worden. Dit is een proces wat 
zich op andere plaatsen al heeft voltrokken. 
Een voorbeeld is het ‘Etmaal van de 
Communicatiewetenschap’. Tot enkele jaren 
geleden was dit een grotendeels 
Nederlandstalige conferentie. Maar nu is al-
leen de naam nog Nederlands. Van ruim 
veertig papersessies zijn de meeste in het 
Engels. Twee (!) zijn volledig Nederlands. 
Een aanzienlijk deel van de conferentie is 
‘Nederlands-Engels’, hetgeen suggereert dat 
de conferentie tweetalig is. Dezelfde sugges-
tie als de ‘tweetalige EUR’ dus. Dat klopt niet: 
het betekent concreet dat onderzoekers in de-
ze papersessies met de nek worden aangeke-
ken als ze in het Nederlands presenteren. Er 
is altijd wel een internationale onderzoeker 
die geen Nederlands spreekt. Zo krijg je 
brakke Engelse presentaties bij Nederlandse 
slides en vreemde Engelstalige presentaties 
voor een vrijwel volledig Nederlandse zaal. 
Dat de kwaliteit van de discussie eronder 
leidt, staat vast. 
Als het beleid is dat sommige Engelstaligen 
geen Nederlands hoeven te leren maar 
Nederlandstaligen wel Engels, is de voertaal 
Engels. 
De vergelijking met het Nederlandse beleid 
omtrent de multiculturele samenleving dringt 
zich op: decennialang hoefden veel allochto-
nen geen Nederlands te leren en paste de 
overheid zich aan hen aan met Turkse en 
Marokkaanse folders. Pas toen de maat-

schappelijke onvrede heel groot werd, begon-
nen politici zich te realiseren dat het beter is 
als er een gemeenschappelijke taal is. Bij de 
EUR kan dat met het huidige beleid alleen 
Engels zijn. 
Onze bestuurders vinden dat de EUR zich wel 
aan internationale onderzoekers kan aanpas-
sen en dat Nederlands leren dus niet nodig is. 
Het zal hetzelfde gaan als in de multiculture-
le samenleving: sommige onderzoekers zul-
len van goede wil zijn en toch Nederlands le-
ren omdat ze vinden dat hun toekomst in 
Nederland ligt. Maar sommige anderen zul-
len dat weigeren en het daarmee noodzakelijk 
maken dat de EUR in de praktijk volledig op 
Engels overschakelt. Daarmee is de prikkel 
om überhaupt Nederlands te leren weg. 
Logischer is om duidelijk te zijn over de 
norm: de EUR is een Nederlandse universi-
teit. In plaats van de tweetalige universiteit, 
kunnen we beter tijd en geld steken in het fa-
ciliteren van iedereen die deel uitmaakt van 
de EUR om Nederlands te leren. Met de taal 
leert men de Nederlandse cultuur en dat zal 
voor velen een verrijkende ervaring zijn, juist 
ook voor internationale studenten. De buren, 
de sportclub en de supermarkt zullen zeker 
niet zo klakkeloos overstappen op Engels als 
de EUR. 

Chris Aalberts is docent Politieke communicatie bij 
de afdeling Media en communicatie (ESHCC).

 VAN DER SCHOT 



TIM DE MEY 

Gebrek aan 
verbeelding
Door de bank genomen zijn incidenten op sociale 
media uitermate vluchtig. Doorgaans vergeet ik ze 
dan ook meteen. Maar de tweet waarin Peter R. de 
Vries zijn kritisch licht liet schijnen over de noch-
tans sublieme Deense misdaadserie The Killing en 
de lawine aan parodieën die daar meteen op volgde, 
zullen mij nog lang heugen. 
‘Was begonnen aan serie ‘#TheKilling’, maar de schrij-
ver heeft kennelijk nog nooit een echt moordonder-
zoek meegemaakt. Jammer, snel gestopt’, had die ar-
me Peter R. de Vries getweet.
Nu heeft de betrokkene wel degelijk kaas gegeten 
van de criminaliteit. Dat kunnen zelfs mensen die 
het hartgrondig eens zijn met Freek de Jonge dat 
misdaadjournalistiek gewoonweg weerzinwekkend 
amusement is, bezwaarlijk ontkennen. 
Ook dat Peter R. graag pronkt met zijn kennis en ex-
pertise, valt in zekere mate te begrijpen. We zijn al-
lemaal een beetje ijdel. Sommige mensen zijn ex-
treem ijdel. En dan heb je nog Peter R. de Vries, hors 
catégorie wat ijdelheid betreft.
Maar als je kennis en expertise in de weg komen te 
staan van je verbeelding, dan heb je een groot pro-
bleem. Dat is gewoon tragisch. Of in dit geval kun-
nen we misschien beter spreken van ‘tragikomisch’, 
want de parodieën op de tweet van Peter R. de 
Vries waren werkelijk hilarisch, met als hoogtepunt 
– wat mij betreft – de tweet van Sebastiaan 
Verschuren: ‘Was begonnen aan Spongebob, maar 
schrijver heeft blijkbaar nooit in een ananas diep in de 
zee gewoond. Jammer, snel gestopt.’ 
In De Wereld Draait Door mocht de Vries nog wat 
tekst en uitleg komen geven. Hij scheen oprecht 
mee te lachen met de parodieën, maar begrijpen 
waarom zijn tweet dermate lachwekkend was en 
daar lering uit trekken, kon hij blijkbaar niet. Hij wist 
enkel nog zijn eer te redden en de lachers op de 
hand te krijgen door zich hyperbolisch dik te maken 
over de ‘volstrekt ongeloofwaardige’ situaties en 
verhaallijnen in The Killing en soortgelijke misdaad-
series. 
De Vries zou er beter aan doen Robert Musil te lezen 
en tot zich te laten doordringen: “Maar als werkelijk-
heidszin bestaat – en niemand zal eraan twijfelen 
dat deze bestaansrecht heeft – dan moet er ook 
iets bestaan dat je mogelijkheidszin kunt noemen.” 
Maar wellicht ziet de Vries zich reeds na enkele 
bladzijden uit de belangrijkste (en beste) Duitstalige 
roman van de 20ste eeuw genoodzaakt de turf 
dicht te klappen. ‘Was begonnen aan De man zonder 
eigenschappen, maar schrijver heeft blijkbaar nooit ei-
genschappen moeten ontberen. Jammer, snel gestopt.’ 

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie

POËZIE

Nieuwe campusdichteres
Anne Kielman is op 5 februari uitverkozen tot de nieuwe campusdichteres. 
Kielman (19) is tweedejaarsstudent Sociologie en Filosofie, en heeft het 
stokje overgenomen van Umeu Bartelds, die de afgelopen twee jaar cam-
pusdichter was. Hieronder het gedicht waarmee ze de verkiezing won.

De violetschemering
Buiten verschijnt de violetschemering,

haar verkleurde armen omhelzen mij.

Het is een wachten geweest van duizend dagen,

zonder warmte, zonder kleur.

Haar gestalte had me bevangen,

alsof niemand me ooit beter had gekend.

Haar sluierbewolking danste,

mijn haren zwierden mee.

Het had mij nooit bekoord;

de schemerende kleuren van de aarde.

Slechts de kleuren van sproeten en stralen,

en,

die van jouw zomerse gezicht.

Mijn oren tintelend van schreeuwende kinderen,

vals gitaarspel en broedende vogels,

mijn hoofd zwaarder en zwaarder,

alleen nog de zon hielp mij ademhalen.

Nu waren jouw donkere dagen,

omhuld door goudblonde haren.

Zelfs je sproeten waren niet meer zwartgeblakerd,

en ik,

ik zuchtte zacht als een zomerbries.

Het werd al vroeg donker vannacht,

mijn huid lichtrood gekleurd,

ultiem genoten van jouw wederkeren.

Met flessen wijn, boursin, du pain,

slapend in het groenste gras.

Anne Kielman 
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H
et eerste huis waar we aanbellen ligt aan de Vierambachts-
straat in het Nieuwe Westen. Hier wonen zeven leden van stu-
dentenvereniging SSR-Rotterdam, kort voor Societas Studioso-
rum Reformatorum Roterodamensis: drie meiden en vier jon-
gens, verspreid over twee verdiepingen.  Zes bewoners doen nu 

een hbo- of wo-bachelor, één huisgenoot werkt. Het is meteen duidelijk dat 
het hier gaat om een ‘typisch’ studentenhuis: damesondergoed in de 
kroonluchter, een hoge stapel bierkratten in de hoek. Rommelige gezellig-
heid met een vleugje smerig. Naast een grondige inspectie van het huis, 
nemen we hun dagelijkse – al dan niet – duurzame gedrag door. 

IJsberg in de vriezer
Zoals de muurhoge stapel kratten al deed vermoeden, vloeit het bier 
hier rijkelijk, maar hoe zit het met het waterverbruik? Thieme Schot 
(20), student Bedrijfskunde aan de EUR, vertelt dat ze over het alge-

meen allemaal vrij kort douchen. Jerney Nieuwenhuijsen (19), student 
hbo Bedrijfseconomie, voegt daaraan toe dat er in hun huis ook weinig 
water wordt verspild aan schoonmaken. En de verwarming staat wei-
nig aan, beamen alle bewoners. Joyce Murre (19), student Bedrijfseco-
nomie aan de EUR: “De ene helft van het huis heeft tegenwoordig een 
onesie, dat helpt. En de andere helft heeft een badjas.” In huize SSR is 
het dus dagelijks Warme Truiendag: de jaarlijkse actie van groene- 
energieleverancier Greenchoice om mensen te stimuleren hun ver-
warming lager te zetten. Een graadje minder leidt namelijk al tot een 
besparing van 7 procent energie.  
Prima dus, maar wat betreft elektriciteitsverbruik is er nog ruimte 
voor verbetering. Apparaten staan op stand-by en telefoonopladers 
blijven in het stopcontact zitten, wat allemaal stroom kost. Ook blijkt 
in de grote vrieskist, half verstopt onder een stapel broden en diep-
vriespizza’s, een kleine Mount Everest aan ijs te groeien. Jammer, 

Hoe groen zijn 
Rotterdamse studentenhuizen?

Een kleine oefening: visualiseer een studentenhuis. Wat 
zie je? Kratjes bier waarschijnlijk, een stapeltje afwas, 
rondslingerende sokken en overvolle vuilniszakken in de 
gang? Niet bepaald een plek die je associeert met duur-
zaamheid. EM bekeek drie studentenhuizen door een 
groene bril: hoe duurzaam zijn Rotterdamse studenten? 
tekst  Ir is Segers fotografie Levien Willemse

‘De ene helft van het huis  
heeft tegenwoordig een onesie, 
dat helpt. En de andere helft 
heeft een badjas’ > Joyce Murre

4,5

In huize SSR is het dagelijks Warme Truiendag
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want een centimeter ijs in je vriezer of vriesvakje zorgt al voor 10 pro-
cent meer stroomverbruik. Joyce vist een zak diepvrieserwtjes uit de 
kist, die nu een harde klomp is geworden: “Deze mag wel weg, getver.”

Samen douchen
Dat brengt ons op het volgende onderwerp: voedsel. Behalve de zak 
erwtjes belandt er wel meer eten in de prullenbak, hoewel restjes af en 
toe ‘s nachts worden opgepeuzeld als de bewoners terugkomen van de 
sociëteit. De meningen zijn verdeeld als het om vlees gaat: de meiden 
zijn gematigd, de jongens fervent carnivoor. Rashid Alioua (20), stu-
dent hbo Commerciële economie, zegt dat hij tot nu toe in dit huis een 
keer vegetarisch heeft gegeten toen een vegetarische bezoekster zelf 
het initiatief nam. Thieme, wijzend op Rashid: “Waarna deze vent wei-
gert de pan af te wassen omdat er vegetarisch in is gekookt. Die pan 
staat nu nog steeds in de kast te schimmelen.”
Duurzaamheid staat duidelijk niet op het prioriteitenlijstje van dit 
verenigingshuis, maar ze zijn bereid concessies te doen. Milan Lips 
(18), student IBEB: “We zouden voortaan samen kunnen douchen. Of 
als we in het bad douchen, kan er daarna iemand in bad.” Joyce: “En er 
de afwas in doen!” Jerney: “En er daarna mee dweilen!”

Hippieachtig
In huis nummer twee woont Leonie Kalkman (23), pre-masterstudent 
Cultural Economics and Entrepreneurship, samen met twee vrouwe-
lijke huisgenoten. Midden in de gezellige woonkamer in Delfshaven 
staat een oude, kale kerstboom, in de hoek hangt een enorme plastic 
opblaasooievaar – “Voor een feestje, heeft niks met baby’s te maken.”
Voor de grote tv staan twee banken, aan de muur hangt een kunst-
werk. Gemaakt door huisgenoot Babs, die aan de Hogeschool voor de 
Kunsten heeft gestudeerd en nu in een biologische winkel werkt. Tij-
dens haar studie Media and Culture in Brighton is Leonie duurzamer 
gaan leven: “Er hing echt een hippieachtige sfeer, en daar heb ik een 
groene levensstijl opgepikt.”
Leonie moet zo naar pilates en zit met een bordje eten op schoot op 
de bank. “Dit is bulgur met halloumi (een traditionele Cypriotische 

geitenkaas), aubergine, courgette, granaatappel en wat Turks brood.” 
Vega dus, want ze eet bijna geen vlees en zo veel mogelijk biologisch. 
Leonie gaat vaak naar de markt om groente en fruit te halen, en neemt 
dan haar eigen boodschappentas mee om plastic verpakkingen te 
vermijden. “Ik heb met een huisgenoot meegedaan aan de No Plastic 
Week, maar dat was echt bijna niet te doen.”

Compost op het balkon
Het hele huis probeert rekening te houden met het milieu en doet 
regelmatig groene experimentjes. Zo probeerden ze deze zomer com-
post te maken op het balkon: “Dat was geen succes. We bedachten ons 
ook dat je midden in de stad weinig hebt aan compost.” Verder wordt 
glas en papier apart verzameld, en zijn ze overgestapt op groene ener-
gie. In de badkamer staat een zandlopertje van een minuut of drie, 
een extra steuntje om kort te douchen. Er gaan altijd zo veel mogelijk 
kleren tegelijk in de wasmachine. “Dat is ook luiheid hoor. Maar ik 
was meestal wel koud.”

Liters water voor een biefstukje
Biefstukliefhebbers zullen het niet graag horen, maar minder vlees 

eten is de makkelijkste manier om een groot verschil te maken. 

20 tot 30 procent van de milieubelasting van een gemiddeld 

huishouden wordt veroorzaakt door de consumptie van voedsel, 

waarvan vlees, en vooral rund- en lamsvlees, verreweg de grootste 

boosdoeners zijn. De productie van een kilo rundvlees kost 15.000 

liter water (bron: OneWorld, Wakkerdier) en stoot gemiddeld zo’n 32 

kilo CO2 uit (bron: Milieucentraal). Gelukkig kun je ook met een kleine 

aanpassing al een groot verschil maken: als je een keer per week 

rundvlees laat staan en kiest voor een vegetarisch product, gaat 

daarmee je wekelijkse CO2-uitstoot met 8 tot 10 procent omlaag

 (bron:Voedingscentrum).  

Spaar de planeet én je portemonnee
Duurzaam is inderdaad vaak ook goedkoper, dus doe er je 

voordeel mee. Hier een paar websites met tips over huis- tuin- en 

keukenduurzaamheid. 

www.milieucentraal.nl

www.duurzaamstestudentenhuis.nl/meerdoen

www.energiebespaarwijzer.nl/

8

Leonie Kalkman doet regelmatig groene experimentjes
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Zijn er dingen die nog beter kunnen? Leonie zegt dat kliekjes nog wel 
eens in de vuilnisbak belanden, net als in het verenigingshuis. “We 
hebben een grote koelkast, en soms komen er dingen na een maand 
tevoorschijn waarvan je je afvraagt wat dat ooit is geweest.” Ze zijn 
niet de enigen, want jaarlijks verdwijnt, volgens Milieucentraal, zo’n 14 
procent van het voedsel uit huishoudens onnodig in de afvalbak.

Duurzaam is goedkoop
Het laatste huis dat onder de loep genomen wordt staat in hartje Kra-
lingen. Dit huis wordt bewoond door een mix van zes internationale 
studenten uit België, Duitsland, India en Griekenland. Vier bewoners 
zijn thuis en zitten in de woonkamer met open keuken: verschil-
lende kunstposters aan de muur, kerstlichtjes langs het raam en een 
tevreden ogende dikke groene plant in de hoek. Jessica Peters (21), 
student IBA uit Duitsland: “Dat is het werk van Claire, die kon de saaie 
IKEA-poster niet meer aanzien en heeft het huis van boven tot onder 
versierd.”

Eleni Terzidou (23), een Griekse RSM-masterstudent, bekent: “Schijn-
baar recyclen we sinds kort, maar ik heb per ongeluk alle karton en 
glas in de normale vuilnisbak gegooid.” De internationale studenten 
proberen op verschillende manieren duurzaam te leven, maar dit 
heeft vaak ook te maken met kostenbesparing. Zo draagt Claire Devil-
lez (22) pre-masterstudent Cultural Economics and Entrepreneurship 
uit België, tweedehandskleding, en kookt Jessica altijd voor meerdere 
dagen tegelijk. 

Geen kromme boontjes
Eleni is de enige vegetariër in huis, hoewel Aakarsh Shamanur (24) uit 
India, die een master volgt bij de RSM, ook een poging doet. Aakarsh 
vindt dat duurzaamheid in Nederland een loze kreet is: “Europeanen 
roepen er het hardst om, maar het is allemaal zo oppervlakkig. Neem 
nou de hoge eisen voor supermarktgroente: een krom boontje komt de 
Albert Heijn niet eens in, terwijl er niks mis mee is. Pure verspilling.”
Het Kralingse huis is uitgerust met enkel glas, wat een behoorlijke 
aanslag doet op de energierekening. Eleni: “De bovenste kamers zijn 
erg koud, en om daar de verwarming überhaupt aan te laten gaan, 
moet de thermostaat hier beneden op 25 graden staan. Maar zo warm 
is het hier nooit.” 
In de keuken staat ook een vaatwasser, die doorgaans veel werk te 
doen heeft en zo ook aardig wat stroom en water slurpt. Ook al is af-
wassen waarschijnlijk niet je lievelingsklusje, het kost, wederom vol-
gens Milieucentraal, wel driekwart minder energie dan dezelfde vaat 
in de vaatwasser stoppen.
Na drie bezoeken is het tijd om de balans op te maken. Het stereotiepe 
beeld van de vervuilende student gaat niet op, hoewel er natuurlijk al-
tijd ruimte voor verbetering is. Of je nou samen onder de douche gaat, 
op de bank zit in je onesie met de verwarming uit of fanatiek compos-
teert op het balkon, alle beetjes helpen. Duurzaam doen is net zo leuk 
als je het zelf maakt. 

‘Schijnbaar recyclen we sinds 
kort, maar ik heb per ongeluk 
alle karton en glas in de 
normale vuilnisbak gegooid’ 
> Eleni Terzidou

6,6
Aakarsh, Jessica, Eliott, Nabil en Claire (vlnr) proberen vooral 
duurzaam te zijn om kosten te besparen

COVERVERHAAL
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“Je vraagt me nu alweer om de hele reorganisatie in te 
vullen”, zegt Huib Pols met gespeelde ergernis. “Het zou 
buitengewoon aanmatigend zijn als ik in dit interview ie-
dereen zou vertellen hoe ze verder moeten.” Krap honderd 
dagen is de rector magnificus in functie en de Erasmus 
Universiteit staat aan de vooravond van een grote reor-
ganisatie, waarbij ook wetenschappelijk en onderwijs-
personeel niet buiten schot zal blijven. “Het is een kans 
om principieel een nieuwe weg met elkaar te creëren, 
die weer energie geeft voor de toekomst. We moeten die 
reorganisatie ook gebruiken om na te denken over onze 
profilering, over hoe de accenten moeten liggen binnen 
wetenschapsgebieden.”
Of alle faculteiten nog bestaan aan het einde van zijn 
rectoraat? “De wetenschapsgebieden die we hebben zijn 
belangrijk voor deze universiteit. Het gesprek moet gaan 
over hoe we ze positioneren, zodat ze levensvatbaar 
blijven. Die invulling laat ik – zo politiek ben ik wel als 
bestuurder – graag aan de faculteiten over. Ik heb daar ze-

ker mijn beelden bij, en die deel ik graag met de decanen, 
maar niet hier.”

Eilandjescultuur
Zijn terughoudende antwoorden zijn kenmerkend voor de 
bestuurder die Pols wil zijn. Het moet draaien om verbin-
ding en samenwerking. “Het heeft niet zo verschrikkelijk 
veel zin om dingen van bovenaf op te leggen. Dat levert 
niet de nodige energie op binnen de faculteiten en institu-
ten.” Geen bestuurlijk evangelisme, maar alles in nauwe 
samenspraak. 
Toen Pols in 2006 begon als decaan van het Erasmus MC, 
was daar volgens hem sprake van een eilandjescultuur. 
In die zin verschillen Hoboken en Woudestein niet zo gek 
veel van elkaar. “Door mensen bij elkaar te brengen en 
voldoende scharrelruimte te geven om het op hun eigen 
manier te doen, kun je meerwaarde creëren. Ik ben de 
man van verbinding tussen eilanden en niet de bestuurder 
die het vanuit zijn ivoren toren bepaalt.”

Reizende makelaar
Verbinding en samenwerking zijn ook begrippen die cen-
traal staan in Pols’ visie op wetenschap. Onderzoekers 
moeten de krachten bundelen, grotendeels omdat Europe-
se programma’s als Horizon 2020 dat met flinke sommen 
geld belonen, maar zeker ook om kennis complementair 
te maken. “Als ik kijk naar mijn oude wereld, de Genees-

Nieuwe rector wil geen evangelist zijn
De eerste honderd dagen zijn achter de rug voor rector magnifi-
cus Huibert Pols. Hoe ziet de ex-decaan van het Erasmus MC zijn 
nieuwe rol binnen de Erasmus Universiteit? En wat kunnen we in 
de komende vier jaar van hem verwachten? 
tekst Tim Ficheroux fotografie Ronald van den Heerik

‘Ik ben de man van verbinding tussen  
eilanden en niet de bestuurder die het  
vanuit zijn ivoren toren bepaalt’ > Huib Pols



kunde, zijn we bijvoorbeeld bezig met programma’s over 
healthy aging. In zo’n onderzoek heb je ook kennis nodig 
over communicatie en moderne media, of over de maak-
baarheid van de mens. Die kennis is hier op de campus te 
vinden, bij media en communicatie, en bij de filosofen.” 
Een ander voorbeeld is onderzoek naar de Rotterdamse 
haven. Daar kunnen historici en economen elkaar vol-
gens Pols aanvullen. “Er zit hier heel veel kennis over de 
geschiedenis van de haven, en over de verschuiving van 
activiteit van het Ruhrgebied naar Zuid-Duitsland. Dat 
roept vragen op over de invloed daarvan op de lokale Rot-
terdamse economie.”
De grote kwaliteit van de Nederlandse academische we-
reld is de welwillendheid om krachten te bundelen, zegt 
de rector. “Soms vergeten we echter dat samenwerkings-
partners hier ook op de campus te vinden zijn. We kiezen 
te snel voor de samenwerkingspartner van buiten.” Pols 
ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in het 
faciliteren van interdisciplinair onderzoek. “Ik zie mij 
als een reizende makelaar tussen de faculteiten, die erop 
wijst dat zonder al te veel inspanning extra meters ge-
maakt kunnen worden.”

Veelkleurige buitenwereld
De rector mag graag de nadruk leggen op internatio-
nalisering. Hij gaf eerder al aan dat het een van zijn 
stokpaardjes zou zijn. “We kiezen niet voor internationa-
lisering omdat iedereen het daarover heeft, of vanwege 
de globalisering. Maar juist omdat we trots zijn op deze 
universiteit en dat aan de wereld willen laten zien.” Daar-
naast biedt het een mogelijkheid om het aantal studenten 
op peil te houden en krimp te voorkomen. “U weet dat de 
demografische ontwikkelingen in deze regio aantonen 
dat het aantal potentiële studenten voor deze universiteit 
afneemt.” Volgens Pols hebben internationale studenten 
‘andere ambitieniveaus’, die ‘kruisbestuivend’ kunnen 

werken met die van Nederlandse studenten. Een inter-
nationale werksfeer zal talent aantrekken, zowel onder 
studenten als onder wetenschappers. “Als je dat weet te 
creëren zullen toppers eerder zeggen: ‘Ik ga een periode 
in het Rotterdamse doorbrengen’.”
Een echte plicht van de Erasmus Universiteit, aldus Pols, 
is ‘om onze studenten in toenemende mate te stimuleren 
kennis te nemen van de veelkleurigheid van het leven’. “Ze 
moeten naar buiten trekken en rondkijken om te leren of 
daar kansen liggen voor hun professionele carrière.” 

Thuiswedstrijd
Toch moeten we onze wortels niet verloochenen, bena-
drukt Pols. “Rotterdam blijft je laboratorium, het blijft de 
plek waar je ook in de toekomst een groot deel van je in-
spiratie vandaan haalt.” Waarom staat er dan nauwelijks 
iets over de stad in het huidige strategisch plan? “Omdat 
het een vanzelfsprekendheid is. Feyenoord speelt toch ook 
niet altijd een thuiswedstrijd?”
Van de moeizame relatie tussen academische instelling 
en directe omgeving die in veel universiteitssteden speelt, 
ziet Pols in Rotterdam dan ook niets terug. “Ik wil hier 
niet zitten als ex-decaan van het Erasmus MC, maar kijk 
naar de onderzoeksprogramma’s die daar lopen. Er wordt 
ontzettend veel onderzoek gedaan in de stad, voor de bur-
gers van deze stad en voor de handel die deze stad drijft. 
Dat is een indrukwekkend portfolio en ik daag de gemid-
delde universiteit in Nederland uit om iets vergelijkbaars 
te overleggen.”

Onderwijskundige revolutie
Waar de vorige rector Henk Schmidt een heel duidelijk on-
derwijsstempel op de Erasmus Universiteit drukte, hoeven 
we van deze rector geen revolutionaire vernieuwingen in 
het onderwijs te verwachten. De invoering van Nominaal = 
Normaal (N=N) was voorlopig genoeg. “Zullen we die parel 
eerst even laten groeien en met voldoende evidentie on-
derbouwen voor we nieuwe stappen gaan zetten?” Pols ziet 
op dit moment dan ook geen enkele reden om een bindend 
studieadvies in het tweede en derde jaar in te voeren. “N=N 
biedt studenten juist de mogelijkheid frank en vrij de rest 
van hun studie in te gaan. Dat betekent overigens niet dat 
ik argumenten tegen N=N zomaar terzijde zal schuiven. 
Ik vind dat we daar goed onderzoek naar moeten doen en 
zal zeker niet schromen de nodige aanpassingen door te 
voeren.”
Wel hoopt de rector op technologisch gebied het onder-
wijs te vernieuwen. “Daar liggen verschrikkelijk veel 
mogelijkheden waar nog niet zoveel mee gebeurt, maar 
waar studenten zelf al mee bezig zijn.” Volgens Pols zijn 
studenten steeds meer in staat om te multitasken en 
kennis heel snel via veel verschillende vormen tot zich 
te nemen. Enkel het klassieke hoorcollege is niet langer 
toereikend. Flipping the classroom, blended learning en 
massive open online courses zijn de toekomst. “Maar daar 
heb je wel expertise voor nodig en die is hier niet groot.” 
In Leiden en Delft is wel al enige ervaring met platforms 
als Coursera en edX. “Die kennis wil ik heel graag gebrui-
ken om te zien welke vormen we in Rotterdam kunnen 
implementeren.” De nadruk moet wel liggen op activerend 
onderwijs. “Daarmee daag je studenten uit en ga je verder 
dan alleen kennisoverdracht. Het kan ook erg nuttig zijn 
als studenten zelf die kennis omzetten in vaardigheden. 
Dat is waar op onderwijskundig gebied de revolutie kan 
plaatsvinden.”  
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‘Soms vergeten we echter dat 
samenwerkingspartners hier ook 
op de campus te vinden zijn’ > Huib Pols
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Chinese paarden zijn slim 
en charmant, maar ook impulsief

Op 31 januari vierden Chinezen het nieuwe jaar. Het Jaar van de Slang werd op die dag ver-
ruild voor dat van het Paard. Ook de Chinese studenten aan de EUR vierden massaal feest. 
Temeer daar dit jaar ook de Chinese studievereniging CSA-EUR tien jaar bestaat. Dus ging 
EM voor deze gelegenheid op zoek naar leden van de vereniging die eveneens geboren 
werden in het Jaar van het Paard, in 1990. tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Kachu Man wil als ze straks klaar is met 
haar studie het liefst aan de slag in de 
private sector. Eerst bij een bedrijf, later 
wellicht voor zichzelf in China.



13 februari 2014  | 20ACHTERGROND

K
achu Man volgt een master Arbeid, organisatie en 
management en is dit jaar president van CSA-
EUR. Ze is een montere jongedame. Doordeweeks 
is ze dagelijks van twaalf tot drie te vinden in de 
bestuurskamer van de club, op de derde verdie-

ping van het N-gebouw. Man, niet groot van stuk, praat er 
lustig op los. Ze is van het jaar 1990, dat grotendeels overlapt 
met het Chinese Jaar van het Paard. 
Ieder jaar staat in China namelijk in het teken van een 
bepaald dier, zoals daar onder meer zijn: de slang, de rat, 
de tijger en het konijn. In totaal telt de Chinese dieren-
riem twaalf stuks. Ieder die onder het gesternte van een 
bepaald dier is geboren, heeft bepaalde eigenschappen, 
zo vertelt ons de Chinese astrologie. Eigenlijk is het nog 
veel ingewikkelder, want ook de maand, de dag en de plek 
waar je geboren wordt, hebben invloed op hoe je bent en 
hoe het je in het leven kan vergaan. Het paard geldt als 
het edelste dier van allemaal, en degene die dat jaar wordt 
geboren, is gezegend met eigenschappen als ‘talenvol’, 
‘slim’, ‘charmant’ en ‘vrolijk’. 
“Dat beaam ik volledig”, lacht Man. Overigens zouden 
‘paarden’ ook opvliegend, heetgebakerd en impulsief zijn 
en moeten ze vooral geen relatie aangaan met een ‘rat’. 
De in Nederland geboren en getogen Man hoort dit alles 
geamuseerd aan, zegt vervolgens niet echt te geloven in 
dit soort zaken, maar bekent even later wel dat ze bij de 
keuze van een relatie er wel op let uit welk jaar een po-

tentiële kandidaat stamt. “Mijn vriend is een slang, dat 
kan goed samengaan met een paard; dat heb ik gecheckt”, 
lacht ze. Ook blijkt ze een rood bandje te dragen: “Dit jaar 
is wat wij noemen een ‘blind jaar’ voor mij; dan moet je 
alert zijn, en rode dingen helpen volgens de traditie onge-
luk te voorkomen.” 
Dit jaar kon ze het Nieuwjaarsfeest, dat bij uitstek een 
feest van de hele familie is, niet met haar ouders vieren. 
Die wonen namelijk in Hongkong.

Rode sokken
Inmiddels vult het kantoortje van de Chinese studiever-
eniging CSA-EUR zich met meer studenten. Man had op 
mijn verzoek al wat meer paarden laten opdraven, maar 
er dienen zich ook de nodige passanten aan. Pu Cheng is 
in Zhengzhou geboren, een miljoenenstad in de provincie 
He Nan, en volgt een premaster Economie. Hij woont in 
Rotterdam samen met twee oudere studenten uit China – 
“Erg handig want die wijzen mij, als het nodig is, een beet-
je de weg.” 
Hij heeft het wel naar zijn zin in Rotterdam, al blijft het 
weer hier hem tegenstaan. Vrienden heeft hij ook al ge-
maakt, van allerlei nationaliteiten, maar Cheng vindt De-
nen het meest relaxed. Ook Cheng blijkt waarde te hech-
ten aan de astrologie. “Als ik plannen zou hebben om te 
trouwen, dan zou ik dat niet dit jaar doen, want dat brengt 
ongeluk.” Hij heeft voor de zekerheid voor komend jaar 
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een kettinkje met een Boeddhabeeldje op de kop getikt. 
Lila Wu is weliswaar in China geboren, maar opgegroeid 
op Aruba, en sinds vijfenhalf jaar in Nederland. Ze volgt 
een toerismeopleiding aan een particuliere school in Rot-
terdam. Ze wil graag stewardess worden, als het even kan 
bij de KLM. Ze heeft minder op met de Chinese cultuur: 
“Ik heb meer een westers karakter. Ik ging weg uit China 
toen ik drie was. Ik kom er nog wel eens, één keer per jaar 
ongeveer, om de zomervakantie met familie door te bren-
gen.” Toch gaat ook zij straks naar de winkel voor rode 
sokken. “Just in case”, lacht ze. “Bovendien voelen mijn 
ouders zich dan een stuk geruster.” 
Bachelorstudente Economie Nicole Ya-Li Cheng is opge-
groeid in Suriname, in een dorp aan de Marowijnerivier. 
Haar ouders hebben er een supermarktje. Haar moeder 
is in Hongkong geboren, haar vader is opgegroeid in Su-
riname. Thuis spreken ze echter wel Chinees, Haka om 
precies te zijn, als is ze dankzij de tv ook het Mandarijn en 
Kantonees machtig. Cheng doorliep de middelbare school 
in Paramaribo waarna ze naar Rotterdam vertrok. Ze wil 
later bij een bank gaan werken. De keren dat ze in China 
was, op bezoek bij familie van moeders kant, voelde ze 
zich echt thuis, bij haar roots. Maar het Nieuwjaar viert ze 
uit overtuiging met haar familie. “Het is in Suriname sinds 
een paar jaar zelfs een nationale feestdag”, meldt ze trots. 
“Het is jammer dat ik het dit jaar niet thuis kon vieren, 
want Nieuwjaar samen met je ouders is het leukst.” 

Nicole Ya-Li Cheng (links) hoopt 
dat ze op haar dertigste een ei-
gen huis heeft in Rotterdam, ge-
trouwd is, kinderen heeft, en 
werkt bij een bank. En dat haar 
ouders wat vaker naar Nederland 
op vakantie kunnen komen dan 
nu het geval is.

Uiteindelijk wil Pu Cheng (midden) 
over een paar jaar wel weer terug 
naar China om daar te gaan wer-
ken. Maar voorlopig nog even niet.

Dat Nederlanders haar vaak raar 
aankijken, bijvoorbeeld omdat ze 
rijst eet als lunch, vindt Lila Wu 
(rechts) maar gek. Nederland is 
toch een internationaal georiën-
teerd land? Wu vindt dat men 
maar moet begrijpen dat er ver-
schillende mensen zijn met ver-
schillende culturen.
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Sentiment
Yiwei Liu is een tamelijk extravert meisje uit Harbin, een 
stad in het noorden van China waar het kwik in de winter 
ver onder nul zakt. Ze praat aan een stuk door, en lacht 
veel. Als kind was ze nogal ondeugend, vertelt ze, maar nu 
is ze heel serieus met de studie bezig. “Ik ben een echte 
Chinees”, vindt ze. Ze hecht dan ook, meer dan de anderen 
aan de astrologie en is er trots op ‘paard’ te zijn. “Ik ben 
geboren op 4 juli 1990, dat is zowel wat betreft jaar, als 
maand, als dag ideaal.” Toch is ze wel van menig dat het 
geluk je niet aan zal komen waaien; je moet er zelf wel wat 
voor doen.
Liu mist haar familie nogal tijdens deze dagen. Ze belt 
veel, en kijkt veel naar programma’s over Nieuwjaar op de 
Chinese tv en internet. Op Nieuwjaar zelf moest ze bijna 
huilen, bekent ze. “Maar dat was alcoholisch sentiment”, 

relativeert ze lachend. Ze is uitermate goed te spreken 
over Rotterdam, de universiteit en vooral de RSM waar 
ze sinds september vorig jaar haar master Marketing 
Management volgt. Vooral de docenten kunnen haar 
goedkeuring wegdragen. “In China is de docent een soort 
koning, hier is hij een vriend.” 
Ook het feit dat er zoveel verschillende nationaliteiten 
binnen haar opleiding zitten, vindt Liu geweldig. Had 
ze aanvankelijk wel wat problemen met de Engelse taal, 
die behoren mede door haar studiegenoten, grotendeels 
tot het verleden. Bovendien is de studie, anders dan bij-
voorbeeld aan de betere universiteit in Canada, de VS of 
Engeland, hier betaalbaar. Graag zou ze, als ze klaar is, 
dan ook in Nederland bij een bedrijf gaan werken. “Maar 
wel business to business, en niet business to client, want 
Nederlands spreek ik niet.” 

Dat haar geboortedag 
samenvalt met Indepen-
dence Day in de VS, 
sterkt Yiwei Liu in haar 
gevoel hoe belangrijk die 
dag wel niet is. Ook 
draagt ze uit voorzorg 
veel rode kleren, dat 
moet haar geluk bren-
gen, want 2014 is een 
belangrijk jaar: ze stu-
deert straks af en gaat 
op zoek naar een baan.
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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: Sanne Blauw van de afdeling Econo-
metrie.
Onderzoekt: Geluk, vertrouwen en inko-
mensongelijkheid.
Klaar: Eind dit jaar.

Waar gaat je onderzoek over? “Mijn proef-
schrift bestaat uit verschillende onderdelen: 
de invloed van telefoongebruik op de econo-
mische ontwikkeling in Uganda, en geluk, 
vertrouwen en inkomensongelijkheid in 
Bolivia, in de Rotterdamsche Vrouwelijke 
Studenten Vereeniging, waar ik ook lid van 
ben geweest, en bij studenten die getest wor-
den in een laboratorium. Econometrische 
methodes zijn een leuke toolbox om dit te on-
derzoeken.”

Hoe zien jouw dagen eruit? “Heel verschil-
lend. Ik ben de meeste tijd kwijt geweest met 
de dataverzameling. In Bolivia heb ik bij-
voorbeeld 240 mensen geïnterviewd. Nu ben 
ik bezig met de data-analyse. Dat doe ik 
deels hier in Rotterdam en deels op het 
Tinbergen Instituut aan de Zuidas in 
Amsterdam. Ook geef ik een aantal dagen 
per week colleges. Verder ben ik naar ver-
schillende conferenties geweest en in maart 
ga ik naar een Spring School in San Diego.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Jawel, het 
hoort er een beetje bij. We hebben geen baas 
die zegt dat je om 9 uur achter je bureau 
moet zitten, dus je moet zelf die discipline 
opbrengen. Ik heb het vooral als ik na de va-
kantie weer aan de slag moet.”

Hoe kom je uit een dip? “Het helpt me om 
dan met mensen over mijn onderzoek te pra-
ten. Ook spreek ik elke twee weken met mijn 
promotor af. Dat is ook een stok achter de 
deur. Maar gelukkig heb ik veel leuke projec-
ten, dus dat werkt erg motiverend.” 

Is het einde in zicht? “Ja, als het goed is, ben 
ik eind dit jaar klaar. Ik heb er wel vertrou-
wen in.” TL

> HALVERWEGE

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

> DE BEWERING

‘Genetisch verbeteren we gewassen – en 
mensen. Met grote gevolgen. ‘Stop’, roepen 
kan niet meer’, schrijft De Mul in een uitge-
breid stuk dat een samenvatting is van een 
lezing van hem. En verderop: ‘De ontwikkeling 
van de biotechnologie kent veel drijfveren. 
Een daarvan is de toename van de wereldbe-
volking. Die aanwas vraagt om méér voedsel 
en energie.’ Hoewel hij vindt dat biotechnolo-
gie mens en milieu ernstige schade toe kan 
brengen (‘een dodelijk product is zo gemaakt’) 
denkt hij dat we uiteindelijk niet om biotech-
nologie heen kunnen vanwege de schaarste 
aan voedsel en energie. ‘Dat wil natuurlijk niet 

zeggen dat we verbetertechnologieën kritiek-
loos moeten aanvaarden’, schrijft hij ook. 
‘Integendeel, we zullen ze van geval tot geval 
met een kritische blik moeten beoordelen op 
wat de betreffende technologie belooft te 
verbeteren, wie er toegang tot heeft, wie 
daarover beslist.’
“Biotechnologie is net als andere technolo-
gieën zelf niet goed of slecht”, reageert Sonja 
Isken, opleidingsdirecteur Biotechnologie van 
Wageningen University. “Wat mensen met 
biotechnologie doen, dus hoe wij de techno-
logie toepassen, kan goed of slecht zijn.” In 
het Trouw-artikel staan vrij extreme stellingen 
voor en tegen biotechnologie, vindt ze. “Zowel 

de meest positieve als de meest negatieve 
voorbeelden zijn ver van realistisch of weinig 
relevant. Zo zijn in de middeleeuwen al biowa-
pens ingezet, natuurlijk zonder moderne tech-
nologieën. Helaas heeft het beste, genetisch 
gemodificeerde gewas geen nut als geweld 
en onrusten de oogst onmogelijk maken, 
maar zonder moderne biotechnologie zullen 
wij de groeiende wereldbevolking ook niet 
kunnen voeden.”
ASEED Europe (Actie voor Solidariteit, 
Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) is het daar 
niet mee eens. Medewerker Ivan Mammana: 
“De toekomst van onze landbouw ligt bij bio-

logische landbouw en agro-ecologische pro-
ductiesystemen, die de wereld kunnen voe-
den zonder ingrijpen in het genoom. Net als in 
het rapport staat dat de speciale VN-
rapporteur voor het recht op voedsel schreef.” 
ASEED vindt dat we ons moeten afvragen wie 
er achter de nieuwe, moderne biotechnologie 
zitten, en wat het effect is op de samenle-
ving. “Sinds de opkomst van gentechgewas-
sen in de VS in 1996 is er een dramatische af-
name van biodiversiteit op de velden en een 
enorme toename in het marktaandeel van 
een handvol bedrijven. Bovendien leidt gen-
tech volgens diverse rapporten niet tot grote-
re opbrengsten” TL

‘Biotechnologie is net als andere  
technologieën zelf niet goed of slecht’   
> Sonja Isken, opleidingsdirecteur Biotechnologie van Wageningen University

De bewering: ‘De stelling dat we niet voor God – of in de ongelovige variant: 
niet voor evolutie – mogen spelen, is moeilijk houdbaar.’
Van wie? Jos de Mul, hoogleraar Filosofie van mens en cultuur.
Waar en wanneer? Trouw van 25 januari (artikel ‘Sleutelen zullen we; 
Kunstmatig van nature’).
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D
at ze nu derdejaarsstudent 
IBCoM is, komt vooral door 
haar ouders. Want die wilden 
dat hun dochter eerst een 
goede opleiding zou volgen. 

En eigenlijk is het ook niet zo slecht, zo’n 
studie, vindt Caspers. “Het verruimt mijn 
blikveld, je krijgt er een netwerk door, en 
de opleiding wordt in het Engels gegeven. 
Handig, want ik wil een internationaal ar-
tiest worden.”
Nog even een stage doen en een afstu-
deerscriptie schrijven, en dan wil Caspers 
minimaal een jaar werken om het in de 
muziek te gaan maken. Liefst zou ze een 
opleiding in de aanbiddingsmuziek gaan 
doen in Australië. Caspers: “I am designed 
to make music! Muziek is mijn passie, ik 

doe het enerzijds voor mezelf, anderzijds 
voor God.”
Al sinds haar negende maakt ze deel uit 
van de Continental Kids, een christelijk kin-
derkoor dat zo’n tien concerten per jaar 
geeft. Daar leerde ze de basics van het 
performen: zingen, omgaan met een mi-
crofoon, op het podium staan. Ze zong in 
die tijd zelfs een solo in De Doelen, amper 
tien jaar oud.
Een poliep op de stembanden gooide ech-
ter roet in het eten en leek een voortijdig 
einde te maken aan haar zangcarrière. 
Caspers ging op een geven moment maar 
gitaarles nemen, omdat het euvel jaren-
lang niet te verhelpen leek en haar werd 
verteld dat ze een professionele zangtoe-
komst wel kon vergeten. Maar de drang 
tot zingen was te groot – ‘bovendien heb 
ik een vechtersmentaliteit’ – en dus nam 
ze uiteindelijk toch weer zangles. Jaren 
van hard werken en het aanleren van an-
dere technieken volgden, en met succes. 
Caspers brengt eigen nummers, maar 
ook hier en daar een coversong. Ze zingt 
op borrels, bij bijeenkomsten van haar 
studievereniging Histartes, op open mic 
nights, de gezelligheidsvereniging NSR, 
en bij de uitreiking van de IBCoM-awards. 
Maar ook trad ze op tijdens het Flavor 
Festival, een groot meerdaags christelijk 
spektakel in de Flevopolder, waar zo’n 
40.000 man op afkomen, een christelijke 
Lowlands, zeg maar.
Niet alles wat ze zingt is religieus getint, 
vertelt ze. “Ik ben nog op zoek naar mijn 
identiteit.” Desalniettemin vormt White 
Gospel vooralsnog wel de hoofdmoot van 
haar repertoire, aangevuld met van al-
les en nog wat dat ze op haar hart heeft. 
“Kortom, over het leven, en dus ook over 
God, want ik probeer in mijn liedjes zo 
dicht mogelijk bij mijn eigen verhaal te 
blijven.” 

> Muziek van Charlotte Caspers kun je  

beluisteren op www.erasmusmagazine.nl/

EMuziek.

> EMuziek

Designed to make music

Charlotte Caspers (20) noemt zichzelf bij voor-

keur independent artist. De IBCoM-studente is 

dan ook vast van zins om later haar brood te 

verdienen met het maken van muziek.
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Win Actie 100% Rotterdam
Wie kent deze reisgidsjes niet? Londen, Rome, 
Milaan, met de leukste winkels en restaurants. 
Maar nu kun je een weekendtoerist in eigen stad 
spelen met de Rotterdameditie. In het boekje 
staan drie stadswandelingen door de leukste 
buurten van Rotterdam, zoals het Oude Westen, 
Kralingen en het gebied rondom de Maas en Ka-
tendrecht. Je kunt de hele wandelingen maken, 
maar je kunt natuurlijk ook de leukste lunch-
adressen, zoals Picknick en Memory Lane, eruit-
pikken voor een luie zondagmiddag. 
Wil je testen of jij alle toffe plekken van Roffa al 
kent? EM verloot vijf boekjes, dus stuur een 
mailtje met je naam en adres vóór 1 maart naar: 
erasmusmagazine@em.eur.nl 
> Wat: 100% Rotterdam. Auteur: Nina Swaep. 

Prijs: € 12,95 (vanaf eind februari verkrijgbaar) 

info: www.100procenttravel.com 

CineNoord
Rotterdam-Noord heeft er een bioscoop bij:  
CineNoord in de kapelzaal van het Klooster Oude 
Noorden. Elke woensdagavond wordt hier een 
film of documentaire gedraaid. Bekende films 
als Borgman, maar ook minder bekende docu-
mentaires sieren de filmladder. Op 19 februari 
draait de film Tabu, waarin een vrouw een brief 
ontdekt van haar overleden buurvrouw Aurora. 
Deze brief brengt haar op het spoor van een 
oude geliefde van Aurora. Een week later kun je 
kijken naar Lars and the Real Girl. In deze film 
raakt de wereldvreemde Lars na jaren van een-
zaamheid in een vreemde relatie verwikkeld met 
een partner die hij heeft ontmoet via het inter-
net. Extra deze maand is de film Miele op don-
derdag 27 februari.
> Wanneer: elke woensdagavond vanaf 20.00 uur. 

Toegang: € 4,-. Info: www.cinenoordrotterdam.nl 

Sins
Rotterdamse fotografen Milan Boonstra en Marc 
Nolte lanceren de derde editie van het fotogra-
fiemagazine ISSUES en dit keer is het thema Sins. 
En waar kun je dan beter je releaseparty houden 
dan in de kerk? Arminius wordt omgetoverd tot 
een club waar de hele avond ongehoord gezon-
digd mag worden. Voor de fotoseries nemen de 
Rotterdamse fotografen ons mee in de wereld 
van sexclubs, straatgangs en kerkelijke zonden. 
Verwacht mannen met geweren en dames zon-
der slipje in gestileerde zwart-witfoto’s. Het ma-
gazine is alleen deze avond in beperkte oplage 
te bemachtigen en komt met een zinderend 
feest, waarbij Rotterdams bekendste pornoac-
trice Sofia Valentine vunzige deuntjes draait.
> Wanneer: vrijdag 28 februari vanaf 21.00 uur. Waar: Ar-

miniuskerk. Toegang: entree + blad: € 6,-. 

Info: www.issues-magazine.com  

> CÉLINE’S CHOICE

Museumn8
Eerder deze maand maakten de 
twee grootste musea van Rotter-
dam, Boijmans Van Beuningen en de 
Kunsthal, bekend dit jaar niet mee 
te willen doen aan de Muse-
umnacht, omdat ze daarvoor te ho-
ge kosten moeten maken voor het 
beveiligen van de kunstwerken. Dat 
is jammer,  want wat is er nou leuker 
dan midden in de nacht naar het 
museum te gaan? Gelukkig blijft er 
genoeg over om ook dit jaar door de 
stad te trekken. Zo kun je in het Na-
tuurhistorisch Museum meedoen 
aan De Grote Poepquiz, en test je je 
kennis over remsporen en beren-
bouten. Sporen van liefde vind je 
tijdens het lezen van pikante zee-

mansbrieven in het Maritiem Muse-
um. Biecht je ontsporingen in de 
liefde op, of lees met blacklight de 
dwalingen van anderen. Moed in-

drinken kan in de cocktailbus. In 
Roodkapje staat alles in het teken 
van de pony, en dat concept heb-
ben ze ver doorgevoerd, inclusief 

een toer door het gebouw op een 
shetlander. Ook is hier de onofficiële 
afterparty, met de briljante naam: de 
Vieze Diana ‘Show your titties and ride 
my pony’-party. Verwacht penny-
meisjes en vieze dansjes. Maar de-
ze avond kun je ook je eigen sporen 
in de kunst verdienen door bijvoor-
beeld een dans te maken in Villa Ze-
bra, je eigen gezicht te kleien tijdens 
Save Your Face in Tent. Of bezoek de 
fototram naast het Luxortheater, 
waar je met licht een romantische 
boodschap kunt achterlaten die 
wordt gefotografeerd. Genoeg te 
doen dus.
> Wanneer: zaterdag 8 maart, vanaf 20.00 

uur. Toegang: € 15,- voor een passe-partout.

Info: www.rotterdamsemuseumnacht.nl 

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam zeven jaar geleden 

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

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.
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Breakaway Café 
Karel Doormanstraat 1

Sfeer 9
Studentikoosheid 7

Sjanskansen 7
Biertje € 3,50

> UIT/GAAN

Met de imposante skyline heeft Rotterdam in de jaren negentig de prik-
kelende bijnaam ‘Manhattan aan de Maas’ verworven. Tegenover het 
Weena, waar de glanzende hoogbouw schittert als in pakweg Chicago, 
New York of Boston, waan je je daadwerkelijk voor even in de Verenigde 
Staten. Het Amerikaans getinte Breakaway, al jaren een favoriet onder 
Rotterdammers, houdt het midden tussen een burger joint, een bruine pub 
en een cocktailbar. Alsof dat nog niet genoeg is, vind je op de bovenver-
dieping ook nog eens een zestal pooltafels.
Een blik op de menukaart verraadt dat je hier als liefhebber van the States 
wel goed zit. Onder het genot van ambachtelijke en smakelijke fastfood-
klassiekers als de Tex Mex Cowboy, The Madison Boxer en het Buffalo Wings 
Meal, bijvoorbeeld in combinatie met Twister Fries en een flesje Budweiser, 
kun je fijn fantaseren over een road trip langs Route 66. Als de menukaart 
nog niet genoeg Amerikaans sentiment oproept, doet de aankleding van 
de zaak dat wel. Zowel de keuken als het toilet bevinden zich in ouder-
wetse schoolbussen (gelukkig niet allebei in dezelfde) en het wemelt van 
de posters met iconen als James Dean, Marilyn Monroe en superheld Cap-
tain America, terwijl in het midden van de bar een heuse Harley Davidson-
motor prijkt.
Omdat een biertje er niet bepaald voor een spotprijsje te verkrijgen is, valt 
het aan te raden om het voor een keertje bij cocktails te houden. Van 
valse bescheidend is bij Breakaway in elk geval geen sprake: op de website 
wordt trots verkondigd dat de cocktailbartenders hier de beste van Rot-
terdam en omstreken zijn. Aangezien de doorsnee armlastige student 
zich waarschijnlijk niet wekelijks aan cocktails laaft, is het moeilijk om het 
waarheidsgehalte van deze pretentieuze uitspraak te toetsen. Wel is ze-
ker dat de 71 verschillende cocktails op de lijst met zorg en kunde bereid 
worden. Voor een bezoek aan Breakaway heeft iedereen wel zo zijn reden: 
borrelen na het werk, napraten over de net bezochte film in de bioscoop, 
een avondje poolen of indrinken voor de stapavond die nog komen gaat. 
Je komt er talloze gelukszoekers en mensen van allerlei pluimage tegen. 
Net als op Route 66 dus. MvS (foto: MB)

Route 66 in het klein
Ingeklemd tussen het Holland Casino en Pathé Schouw-
burgplein is Breakaway een vreemde eend in de bijt on-
der de kroegen. De Amerikaanse sfeer is onovertroffen, 
net als de cocktails.

NEDERLANDS STUDENTEN 
ORKEST | MUZIEK
Vanwege het 100-jarig bestaan 
van de Erasmus Universiteit, heeft 

de rector besloten dat medewerkers en studenten 
met een extra korting van € 7,50 dit concert kunnen 
bezoeken. 
Maandag 17 februari van 20.15 tot 22.00 uur
De Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam

HIT THE FLOOR | THEATER 
In aanloop naar het theaterfestival 
Pitch (11/12 april) organiseert Pitch 

een avond ‘De vloer op met…’ Deze Engelstalige avond 
staat in het teken van improviseren. 
Woensdag 19 februari van 19.30 tot 22.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein  

DENKCAFÉ: JOS DE MUL – 
VAN NATURE KUNSTMATIG 
Idoya, een resusaapje, bestuurt met 
behulp van diep in zijn hersenen 

geplaatste elektroden vanuit een laboratorium in de 
Verenigde Staten, de humanoïde robot CB-1 in Japan. 
De koppeling van het brein aan de machine is in volle 
gang. 
Woensdag 19 februari van 20.30 tot 22.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

STUKAFEST
Trek je mooiste sokken aan, spring 
op je fiets en laat je verrassen! 
Knusse, rommelige studenten-
kamers worden tijdens Stukafest 

omgetoverd tot ware minipodia waarin uiteenlopende 
optredens plaatsvinden. Van muziek en cabaret tot 
literatuur en dans: je vindt het in de verschillende 
studentenkamers. 
Donderdag 20 februari vanaf 20.30 uur
Verschillende studentenkamers in Rotterdam   

RIGHT MOVIE NIGHT: RUSH 
Speciale Meesterweek-editie van 
The Right Movie Night. We draaien 

‘Rush’, over de rivaliteit van de legendarische Formule 
1-coureurs Niki Lauda en James Hunt. Introductie door 
mr. Laurien Koster. 
Dinsdag 25 februari van 19.30 tot 21.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein    

CRISIS IN DE WETEN-
SCHAP | LEZING
Het is crisis in de wetenschap. 

Universiteiten zijn veranderd in publicatiefabrieken, 
perverse financiële prikkels leiden tot onzinonderzoek 
en fraude, en onderwijs is een ondergeschoven kindje 
geworden. Dat is de alarmerende boodschap van ac-
tiegroep Science in Transition, die met een snoeihard 
position paper afgelopen najaar de knuppel in het 
academische hoenderhoek gooide.
Donderdag 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein  

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

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

zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Karim Knio, ISS senior lectu-

rer, is the new Managing  

Editor of the European Politi-

cal Science Review (EPSR), 

the flagship journal of the Eu-

ropean Consortium of Political  

Research (ECPR). The journal 

is published by Cambridge 

University Press.

Dr. Willem de Koster, socio-

loog bij de Faculteit der Socia-

le Wetenschappen van de 

Erasmus Universiteit Rotter-

dam, krijgt een EUR Fellowship 

van 128.000 euro voor zijn pro-

ject Neighborhood Compositi-

on, Disorder and Cohesion  

affect Fear of Crime? Unrave-

ling the mechanisms underly-

ing well-known relationships.

Prof.dr. Elaine Mak, (1979) is 

met ingang van 1 januari 2014 

benoemd tot bijzonder hoog-

leraar ‘Empirische studie van 

het publiekrecht, i.h.b. van 

rechtsstatelijke instituties’ 

vanwege het Erasmus Trust-

fonds in de Erasmus School of 

Law (ESL). Mak promoveerde 

in 2008 cum laude aan de 

Erasmus School of Law en is 

er sindsdien aan verbonden 

gebleven. Sinds 1 januari jl. is 

zij directeur van de Erasmus 

Graduate School of Law, 

waarin de opleiding en bege-

leiding van promovendi aan de 

Erasmus School of Law zijn 

georganiseerd.

Prof.mr.dr. Louis T. Visscher, 

(1969) is per 1 december 2013 

benoemd tot bijzonder hoog-

leraar ‘Legal economic analy-

sis of tort and damages’ van-

wege het Erasmus Trustfonds 

in de Erasmus School of Law 

(ESL). Visscher was hiervoor 

universitair hoofddocent 

Rechtseconomie. Hij studeer-

de economie en rechten (cum 

laude) en promoveerde in 

2005 aan de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam.

Dr. Jeroen van der Waal,  

Faculteit der Sociale Weten-

schappen van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, is  

geselecteerd als nieuw lid van 

Young Erasmus (netwerk op 

de EUR met jonge talentvolle 

onderzoekers).

Prof.dr. Liesbet van Zoonen, 

hoogleraar Populaire cultuur 

bij de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen van de Eras-

mus Universiteit Rotterdam is 

benoemd tot Dean van de 

Erasmus Graduate School of 

Social Sciences and Humani-

ties. Zij heeft per 1 januari 2014 

prof. dr. Victor Bekkers opge-

volgd.
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    VERKEERSSCHOOL 

AVANTI 
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%)

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 
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For three months the University Council 
held meetings in English, because for the 
second year in a row, there were international 
members. Although the level of English did 
not disappoint, the university does not seem 
ready yet, acccording to the presidium of the 
Council in its proposal. Regularly, meeting 
documents are in Dutch, sometimes with 
a short summary in English. For the non-
Dutch speaking members, this makes it 
difficult to prepare for meetings. Additionally, 
the mastery of English of policy workers 
leaves much to be desired, according to the 
University Council, which renders the quality 
of the discussions lower, because there is 

much less room for nuance and technical 
details in English.
During meetings, from now on, it is allowed to 
speak both Dutch and English. Members are 
allowed – if willing and able – to contribute 
in English. The non-Dutch speaking 
members will get, just like last course year, 
an interpreter at their disposal. On top of 
that, the University Council wants to send all 
communications in both Dutch and English. 
Given the fact that meeting documents are not 
always in English yet and the language skills 
of policy makers are not always good enough, 
the council will insist on improvement at the 
Executive Board.  TF

U-council: English will not 
be first language
English will as of yet not be the first language of the meetings of the University Council. 
After a trial of three months, the council has decided to meet in two languages, because 
the university is not yet ready for successful English meetings. 

Tuesday Chillout
On Tuesday, February 4th, 2014 the Erasmus Paviljoen offered itself as venue for Naysan 
Tofighian’s Tuesday Chillout. Basically, people come to drink, eat and socialize while an 
available Rotterdam-based band make themselves better known to the student and teacher 
body. It’s an event aimed at addressing and finding a solution to the difficulties students may 
encounter with getting to know unknown sides of Rotterdam. A friendly atmosphere and 
pretty decent music definitely keeps you there and if you missed out: keep your eyes open for 
the next one. NA (photo: RvdH)

Employers 
love experience 
abroad, but: 
don’t overdo it
Employers prefer to hire people who 
have studied abroad for a while, 
research shows. But whoever has 
followed his entire education abroad, 
has a slightly lower value in the 
market.

European employers have a clear 
preference for graduates who have 
followed a number of courses abroad, as 
is shown by research by the Maastricht 
Research Centre for Labor market and 
Education (ROA), commissioned by 
the European Committee. According 
to employers, job applicants with 
experience abroad are more resourceful, 
easy going, and know their languages. 
But that does not mean that job 
applicants who have followed their entire 
studies abroad are regarded even higher. 
Regardless of ambitions of comparable 
European degrees and ‘One Higher 
Education Space’, employers prefer 
people with a degree from their ‘own’ 
country. Companies doubt the value of 
degrees from abroad and are afraid that 
applicants know too little of the country 
in which they wish to work. 
Those who really want to go abroad, 
need not to be stopped by this: generally 
speaking, employers prefer someone 
with a degree from abroad over someone 
who hasn’t stepped one foot over the 
border. But that is not so in all countries. 
Swedish and British job applicants had 
best study in their own country and in 
Dutch cases employers seem to care 
remarkably little.
Employers turn out to regard experience 
abroad primarily as a nice bonus. It is 
“a feather in the cap when the cap is 
good”, according to the report. In other 
words: the most important is that grade 
lists, job experience and education level 
are as desired. HOP 
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Euromaidan no longer singularly revolves around a 
failed trade agreement with Europe. All lingering 
frustrations from the people come to see the light of day 
in Kiev: corruption, poverty, inequality and violence 
dominate the daily lives of people in the Ukraine. Public 
enemies are president Yanukovich and his Berkut-police, 
which police, apart from its brutal performance towards 
the protestors has gained notoriety as a government-
sponsored extortion gang. 
The tent city on the square has been erected without 
central leadership. Ivar (38) is one of the bosses at the 
camp. “I was one of the first three hundred here, after 
Berkut attacked the students. Everything was gradually 
built up as more and more people came.” 
Volunteers guard the barricades, distribute tea and food, 
take care of the injured and brew Molotov cocktails. In 
daily life, Ivar is a lawyer in Lviv, a city in the west of the 
country. Here, on Euromaidan, he makes sure the 
organization runs smoothly. One of his responsibilities is 
to deal with the titushki, unemployed youths from the 
poor regions who provoke and mistreat activists. They 
get about € 30 a day from the government to do this – the 
average monthly salary in the Ukraine is around € 200. 
When these brats are caught on Euromaidan, they are 
being put to work for a few days. Ivar: “First they would 
get a few hits, but then they would have a sturdy story to 
tell and come back later. Now they’re cleaning our 
toilets.”
The titushki are only one part of the state repression by 

the regime of Yanukovich. The police and the justice 
system have been trying activists for months. Water 
cannons have been deployed during temperatures of 
minus ten degrees. Suspicion of participating in the 
movement is enough to be tracked down, beaten and 
arrested – seven activists have already perished, scores 
have gone missing, and hundreds more have been injured 
and condemned. In a Youtube video you can see how a 
group of Berkut agents completely undress a protestor, 
hit him and humiliate him in the cold weather, while their 
colleagues take pictures on their phones. Others have 
been found dead in the woods near the city.

Corruption
Marina (24) hails from the east of the country and works 
as a translator in the Netherlands, but came to 
Euromaidan after she saw the images on TV. Now she 
helps organize the tent encampment. 
“Actually, I had forgone Ukraine. But something has 
changed. People help each other now. There’s solidarity. 
We have known each other only shortly, but we share 
everything and help each other in everything.”
According to Marina, the Ukrainians have grown tired of 
the corruption of the entire system: in education, health 
care, public administration, and business. “If you’re in 
labor, you had better make sure you have bribed the 
entire department, otherwise you will be treated like shit 
by the nurses and the doctor will hardly put effort in 
closing your c-section properly.” 
Igor (28) is a lawyer from Lviv, recently graduated in 
Civil Law. “In the current system rights do not exist. In 
the courtroom I see daily that money is all that matters. 
Although the justice system has always been corrupt, I 
used to be able to do my job. In six months after the 
election of Yanukovich everything has become much 
worse. The one with the biggest wallet always wins. Most 
law students buy their degree and exam grades. My work 
is no longer possible with a clean conscience.”

‘We only want a normal country’
In Ukraine, demonstrators have since November of last year occupied the 
Independence Square in the center of Kiev, at a stone’s throw distance from 
the building of Parliament. By now Euromaidan – ‘Euro Square’  – has grown to 
a people’s movement, which holds the entire nation in its grip and threatens 
to overthrow power relations in both Ukraine and Eastern Europe. Students 
are participating also, albeit not in large numbers.    

text and photography Alan Torgutoglu

View over the Independence Square 
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Robbed of opportunities 
According to Igor and Marina, Yanukovich has robbed 
middle class of its opportunities by taking over the 
economy. In 2008 it was estimated that around 85% of the 
Ukrainian economy was the property of 50 oligarchs. 
Since his election in 2010 Yanukovich and the like have 
increased their share and taken over and plundered a lot 
of the State Enterprises. Just as a lot of other activists on  
Euromaidan, Igor didn’t come here for the politicians who 
stand up against Yanukovich. “There is little confidence in 
the opposition. I don’t really care about the EU either. But 
I couldn’t stay at home on the couch while my fellow 
countrymen are being shot, and I am angry with the 
government. Ukrain is a country, rich in metals, coal and 
fertile ground. However, the people see nothing in return 
for that. The country is being robbed dry by a small group 
of billionaires, and the normal person can do little for a 
better life.” 

East versus west
Euromaidan and the opposition parties have the most sup-
port in the west, where, in the meantime, protestors have 
occupied various government institutions. The Moscow-
minded Yanukovich, seen by the opposition as a mere 
marionette puppet of Putin’s, has most of his adherents in 
the east of the country. The dichotomy became prominent 
before, during the Orange Revolution of 2004, when the 
election results (with Yanukovich as winner) were contest-
ed. The Ukraine is divided along the river Dnjeper into a 
Ukranian speaking west and a Russian speaking east. 
A third of the people are ethnic Russians. (This division 
goes back hundreds of years – the west was part of 
Austria-Hungary, the east of the Russian tsardom)
 

According to student Svitlana (21), the west of Ukraine is 
generally much more nationalistic. “Ukrainian national-
ism is very strongly embedded in our culture. In the east 
there are a lot of people with a melancholy for the days of 
the Soviet Union, people who regard Russia to be our 
great friend.” Igor: “It is first and foremost a matter of 
ignorance. The people there receive different media and 
are not interested in an independent Ukraine. Moscow 
brings our country nothing but trouble.” Svitlana: “In the 
cities  
people primarily speak Russian. But the circumstances 
are much worse. A lot of people from the west have left to  
Europe for jobs, and have seen that it can be much better. 
In the east, there are a lot of migrants who work in Russia, 
but they bring little improvement home.”

Normal
Anton (23), a student from a small town near Donetsk, the 
home base of Yanukovich, is one of the few participants 
from his region. The area is known for its rotting industry. 
“Where I come from, my peers are particularly busy with 
scoring drugs or binge drinking.” He quit studying. “I had 
found a job, and in the end it doesn’t really matter over 
here whether or not you are graduated. You will not earn 
anything either way.” His coming to Kiev has changed 
something, however. “Before, I thought of the Ukrainians 
as the dumbest people on the planet, because we let 
,ourselves get screwed over and don’t do anything about it. 
But now I see the desire for change is present very strong-
ly. The night in which Berkut surrounded and attacked us,  
I saw fire in the eyes of everyone here.”
The leaders of the opposition are making speeches on the 
stage on a daily basis, some more passionate than others. 
The message is clear: Yanukovich is bad and Berkut is 
mean. And: homage to the Ukraine. Only, it is not clear 
what must be done. The protestors have not reached con-
sensus either. Everyone has some idea of what the country 
should look like after ‘the revolution’, but no one knows 
how to get there. The desire of the protesters on Euro-
maidan is simple, however: “We only want a normal 
country.”  

During the riots of January 24th, a three-man team moves up to 
throw Molotovs further away while one of them holds up a shield. 

Molotov cocktails are ready for action. At one time, new 
Molotovs were needed so badly that they are filled with 
nothing but petrol, instead of the ideal cocktail mix. 

Alan Turgutoglu studied General Cultural Sciences (ACW) at the EUR and was 
employed by Erasmus Magazine for some time. Currently, he is staying in 
Kiev indefinitely.
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Céline Maessen

ARTHOUSE
At the other side of the Erasmus 
Bridge, on the Kop van Zuid, there 
is the cinema Lantaren Venster. 
This cinema focuses primarily on 
international arthouse films. Take 
Much Ado about Nothing, a modern 
version of the classic comedy by 
Shakespeare in which numerous 
characters are getting entangled in 
a web of love and betrayal. Another 
wonderful film, nominated for nine 
Oscars, is 12 Years a Slave, about 
a free black man who, in the 19th 
century gets sold as a slave. For 
twelve years, he fights to survive 
and retain his dignity, and then he 
meets a Canadian who changes his 
world forever.
 www.lantarenvenster.nl 

STUKAFEST
Watching a theatre performance 
amongst dirty underpants is pos-
sible on Thursday the 20th of Feb-
ruary, during the Stukafest. It is a 
festival in which student rooms are 

transformed into mini theatres for 
one night. For instance, you can 
watch a dance performance under 
a high bed, or an intimate concert 
at the kitchen table. Often, there is 
room for 15 to 30 people and you 
are seated very close to the per-
former. The artists perform three 
times a night so you can visit three 
rooms with various performances. 
The student rooms are at walking 
and cycling distance from each 
other.
www.stukafest.nl 

 
CHINESE BOOT
Nearby the Euromast, there is the 
Shopping Centre Oriental, or, in col-
loquial terms by Rotterdammers, 
‘the Chinese Boat’. In this supermar-

ket you can get various products 
and crockery sets from China, Ja-
pan, Korea, Surinam, Vietnam, Thai-
land en Indonesia. Many of these 
products are packaged beautifully, 
but if you don’t speak the language, 
you often are clueless about 
what’s in them. For instance, they 
sell candy which taste like shrimp. 
It’s nice to have a look around but if 
you are looking for a specific Asian 

treat, you’re sure to find it. Peking 
duck, Japanese tea, spekkoek and 
a large deli department with exotic 
fruit can be found here.

MUSEUMN8
On Saturday March 8th, there is the 
Museum Night in Rotterdam. For this 
night especially, the museums in 
Rotterdam will remain open till two 
o’clock in the night. Special buses 
and trams ride you from museum to 
museum. The theme of the Museum 
Night is ‘Tracks’. That evening, you 
can follow your own track in the 
arts by, for example, doing a dance 
in Villa Zebra, or modeling your own 
face in clay during Save Your Face 
in Tent. Or visit the photo tram next 
to the Luxor Theatre where you can 
leave a romantic message in light 
which will be photographed. There 
is a nice afterparty in Hamburg on 
the Witte de Withstraat.
www.rotterdamsemuseumnacht.nl/en 

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

Where do you want this study to take you? 
I would be interested in the fields of 
international relations and international 
governance. 

Are you in any student association? 
What is it like? 
Last year, I joined the international 
female student association Sigma Delta 
Phi. I really enjoy the various events, and 
particularly the monthly dinners. 
Currently, there are more than 38 
different nationalities in the association, 
so we always learn something new 
about someone else’s culture. 

How has living in Rotterdam 
influenced you? 
I really like the city in terms of events, 
parties and activities. All year long, 

there are different cultural events, like 
the International Film Festival, which 
just ended. It is very diverse and one can 
always encounter something new. 
That’s definitely something that 
influenced me a lot.  In addition, 
Rotterdam has an amazing nightlife. My 
favorites for Deep House are Perron and 
Toffler. The best of all is though, that if 
you look at all the events, it seems so 
large. However, you can still reach 
everything by bike, so that suddenly this 
big city becomes much smaller. 

Can you give me three words that would 
describe you best? 
Ambitious, motivated, amiable

Heels or Vans?
Vans.

Summer or Winter? 
Summer.

Jeans or a Skirt?
Jeans. 

Poffertjes or Stroopwafles? 
Poffertjes. 

What’s your favorite thing about this 
city? 
Kralingen, it’s such a nice area to be 
living in. 

How is your Dutch learning going? 
I probably speak Dutch with a heavy 
German accent. I picked up the language 
during my first year in the Netherlands, 
but my progress is mainly due to my 
four very patient roommates who don’t 
mind me using English words once in a 
while and always support me in speaking 
Dutch. NA

Name: Judi Stein
Nationality: German

Age: 22

GOING 
DUTCH



Quintijn Aman, eerstejaarsstudent Rechten
“Mijn vier oudere broers zijn mijn voorbeeld. 
We studeren allemaal en aangezien ik de 
jongste ben, weten ze uit ervaring waar ik in 
het traject zit en wat hier bij komt kijken. 
Daarnaast helpen ze me ook met praktische 
dingen, zoals het uitkiezen van mijn 
racefiets. Daar had ik absoluut geen 
verstand van." JvdV  

ASSEPOESTER
Als ik in de vroege ochtend de keuken in kom strompelen, en 
– met mijn hoofd nog in een heldhaftige droom – een lading 
cornflakes in een schaaltje mik, word ik al meteen met het fe-
nomeen geconfronteerd. Tijdens het zorgvuldig prepareren van 
mijn middagmaal probeer ik hem zo goed als mogelijk te ontwij-
ken. En kom ik helemaal gaar thuis na een middag vol langdra-
dige colleges, dan is hij er nog steeds: de schoonmaaklijst van 
mijn studentenhuis.  Immer kijkt de lijst me vervaarlijk aan. 
Elke week is het weer een grote verrassing welk van de vele 
klusjes ik nu weer moet opknappen. Mag ik de antiperistalti-
sche restproducten van een borrelavondje van een van mijn 
huisgenoten onder de wc-bril vandaan gaan krabben? Moet ik in 
diezelfde pot ook de nieuw aangelegde donkerbruine asfaltweg 
vernietigen met WC-EEND? Of ben ik de gelukkige die alle uit-
hoeken van het huis mag ontdoen van chipsresten, verdwaalde 
borrelnootjes, (schaam)haar, pluizig geworden appels en oude 
slipjes en sokken? Eén blik op de lijst en ik weet het.
En dat terwijl ik de week ervoor nog de restanten van een 
pastasaus-tsunami van het fornuis stond te schuren. Het is 
gewoon altijd weer bingo, maar dan wel een  bingo met enkel 
vervelende prijzen. Herhaaldelijk staar ik naar het lege vakje op 
het rooster, waar uiteindelijk de datum van uitvoering van mijn 
werkzaamheden zal moeten komen te staan. Als ik weiger mijn 
klus te doen, kan ik in de buidel tasten en de somma van 7 euro 
50  in de huispot stoppen. Een nuttige investering, maak ik mijn 
geweten soms wijs, zodat ik de klus gelegitimeerd kan ont-
duiken: hoe minder ik schoonmaak, hoe meer geld er in de pot 
zit, en des te eerder we een schoonmaakster kunnen betalen. 
Uiteindelijk ga ik echter vaak op de laatste dag van de week 
toch nog overstag. Schrobbend en boenend in m’n kloffie waan 
ik mezelf voor even de mannelijke Assepoester. Het sprookjes-
einde is vooralsnog echter uitgebleven.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Deze leren jas heb ik al 

zes jaar. Ik ben er heel 

zuinig op. Ik hang hem 

bijvoorbeeld nooit in 

garderobes maar houd 

hem altijd bij me.”

“In de winter vind ik 

rode lippenstift het 

mooist. Door rood 

voel ik me ook 

sterker. Als ik een 

slechte dag heb, 

draag ik altijd rode 

lippenstift.” 

“Ik vind koken erg 

ontspannend. Gewoon 

minutenlang alleen 

champignons snijden 

en nergens aan 

denken. Sushi is mijn 

lievelingsgerecht om 

te maken.”

Lana Tomberg (24)
Student pre-master Bedrijfskunde 

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl. “Ik combineer graag netjes met stoer. 
Bijvoorbeeld een colbertje, maar dan wel 
met gekleurde sneakers. Ik houd meer van 
zomerkleding dan van winterkleding. In de 
winter draag ik meestal donkere kleding, 
maar in de zomer pak ik uit met jurkjes en 
rokjes. En ik ben dol op printjes, voorname-
lijk panterprints. Maar liever geef ik geld uit 
aan reizen en aan weekendjes naar Gent 
met vriendinnen.”

Thailand. “Ik heb de Hotelschool gedaan in 
Leeuwarden, waardoor ik veel heb kunnen 
studeren in het buitenland. Vooral 
Thailand heeft een diepe indruk op 
me gemaakt. Ik vond de mensen er 
heel zacht, en ze proberen altijd het 
anderen naar de zin te maken. Ook 
al hebben ze zelf bijna niks, ze zullen 
je altijd uitnodigen om bij hen 
te komen eten. In Thailand 
vond ik de beginselen van 
gastvrijheid, die eigenlijk 
heel klein en simpel zijn, 
maar waar het in de 
hotelwereld om gaat. 
Daarnaast was het voor 
mijn persoonlijke 
ontwikkeling goed om 
eens uit mijn comfort-
zone te treden en echt 
daar te leven door met 
Thaise studenten naar 
school te gaan in een schooluni-
form. Je krijgt te maken met 
cultuurverschillen, ander eten, 
andere gebruiken. Dat was voor mij 
heel waardevol.”

Kaapstad. “Ik heb in Kaapstad stage 
gelopen in een groot congresge-
bouw. De stad zelf is erg mooi, maar 
als je iets buiten de stad komt, zit je 
midden in de sloppenwijken, waar 
het merendeel van de mensen 
woont. Die tegenstelling tussen 
het luxe stadsleven en de arme 

sloppenwijken, waar elke dag mensen 
doodgeschoten worden of sterven van de 
honger, is zwaar. Mensen hebben vaak 
geen vloer onder het huis en in de winter 
wordt het één grote blubberbende, 
waardoor ze weer longontsteking krijgen. Ik 
heb allebei de kanten van Zuid-Afrika 
gezien. De eerste keer ben ik met een gids 
door de sloppenwijken gefietst en later 
ben ik teruggegaan voor een project met  
scholen en weeshuizen.”

Hotelwereld. “Ik kan een mooi hotel zeer 
waarderen, zoals in Thailand in een 

sprookjesachtige omgeving bij het 
strand waar een serene rust hangt 
en je heerlijk kunt ontspannen. Maar 
ik ben ook een avonturier. Ik heb in 

Bali bijvoorbeeld een berg 
beklommen en daar een 
nachtje geslapen in een 
T-shirtje, wat toch veel 
kouder bleek dan ik gedacht 
had. Of kamperen terwijl je 
de aapjes bijna van je af 
moet slaan. Ik houd van 
reizen, maar ik vind het nog 
leuker om een langere tijd 
op één plek te zijn zodat je 
in de cultuur op kunt gaan. 

Op dit moment gaan mijn 
reizen vooral naar Kaapstad, 

want ik heb daar mijn vriend 
leren kennen tijdens de stage. 
Maar de liefde moet echt even 
wachten; ik wil eerst mijn master 
halen.” CM (fotografie: RvdH)

Colbert: Montego
T-shirt: Only
Ketting: Zuid-Afrika
Broek: Zara
Schoenen: Nike

DE INSPIRATOR VAN 
“Ik heb vijf maanden 

een minor Spa & 

Health management 

gevolgd in Thailand 

en Bali. Je leert dan 

hoe je een eigen spa 

runt met allerlei 

massagecursussen.”




