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eens te gaan proeven en te oordelen.
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22 | Occupy de wetenschap
Al jaren wordt op de Nederlandse universiteiten 
geklaagd over allerlei misstanden. Een aantal ontevre-
den wetenschappers richtte onlangs Science in 
Transition en het Platform Hervorming Nederlandse 
Universiteiten op. Gaat er wat veranderen?
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Lange neus
Universiteiten delen ‘boetes’ uit aan studenten die zich na de deadline alsnog willen 
inschrijven voor een tentamen. Het nieuws kwam uit Leiden, maar al snel bleek dat 
meer universiteiten deze methode hanteren om lakse studenten te motiveren zich op 
tijd in te schrijven voor een tentamen. Waarom is dat belangrijk? Omdat de organisatie 
van een tentamen graag wil weten hoeveel stoelen ze klaar moeten zetten en hoeveel 
tentamens ze moeten printen. Al dat lastminute-geregel kost tijd, en dus geld.
Tweede Kamerleden toonden zich ‘verbijsterd’ over deze boetes; dat universiteiten 
studenten laten betalen voor iets waar ze recht op hebben. 
Daar waren wij op de redactie op onze beurt weer verbijsterd over, want het alternatief 
is dat de geldende regels dan gehandhaafd blijven, en dat betekent dat je helemáál niet 
mag deelnemen aan een tentamen als je te laat bent met inschrijven. Bovendien 
leverde een kleine rondvraag op dat bij andere universiteiten het moeten betalen bij te 
late inschrijving al jaren staande praktijk was. Maar goed, als je je gaat verbijsteren 
over het verbijsterende gebrek aan kennis van (sommige) Kamerleden ga je een slechte 
tijd tegemoet.
Dus hebben we maar uitgezocht hoe dat in Rotterdam is geregeld. Hier zijn geen 
boetes, maar studenten die zich te laat inschrijven voor een tentamen moeten wel 
betalen om alsnog mee te mogen doen. Dit heet hier ‘betalen voor service’. En dat vind 
ik dan op mijn beurt verbijsterend, verbijsterend slim: hoe de koopman uit Rotterdam 
een lange neus trekt naar de dominees in Den Haag.

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

GALASEIZOEN WEER VAN START
Het galaseizoen is weer begonnen. 
De meeste gala’s van studie- en 
studentenverenigingen vinden in 
deze tijd van het jaar plaats. Deze 
dames bezochten op donderdag  
23 januari het bal van Criminologie 
in Actie (CIA). In cocktailbar Elit in de 
Oude Haven hield CIA voor de derde 
keer een intiem gala met een kleine 
honderd aanwezigen. King and 
Queen of the ball waren Remco 
Bovens en Elise Bleijerveld. 
TF (foto: Milan Boonstra)
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Jeugdbendes die de buurt terroriseren kunnen rekenen op een keiharde aan-
pak. Maar werkt zo’n zerotolerance-beleid? En hoe word je eigenlijk bendelid? 
Criminoloog Robby Roks doet participerend promotieonderzoek. “Ik heb ont-
zettend veel geklungel gezien.” tekst Geert Maarse fotografie ANP

Na een onderzoek van maanden, waarbij 
tweehonderd agenten betrokken waren, 
werden in de vroege ochtend van dinsdag 14 
januari in Den Haag elf jongens van hun 
bed gelicht. Is dat een prestatie? “De politie 
Haaglanden is een jaar of drie geleden met 
deze aanpak begonnen. Laten zien wie de 
baas is op straat. Met veel geweld midden in 
de nacht binnenvallen. Oprollen, aanpakken. 
En vervolgens de camera’s erbij en zeggen dat 
de orde hersteld is.”

Ik hoor enige scepsis. “De politie wil laten 
weten dat de boel onder controle is. Dat zij de 
baas zijn. Dat criminaliteit keihard wordt 
aangepakt. Maar ik vraag me vooral af: waar 
zijn deze jongens nou eigenlijk voor gepakt? 
En hoe lang duurt het voor ze weer op straat 
staan?”

Paul Musscher, korpschef in Den Haag, zei: 
als wij besluiten er bovenop te duiken, dan 
is er geen ontkomen meer aan. Hoeveel ver-
trouwen heb jij in het justitiële apparaat? 
“Ik snap dat er dit soort krachttaal wordt uit-
geslagen. Je móét wel, in een tijd dat burgers 
minder vertrouwen hebben in de politie. 
Maar ik vraag me heel erg af hoe gesmeerd 
het echt loopt. Er zijn eerder massale invallen 
geweest waarbij dan vijftig gram coke en een 
paar kogels gevonden werden. Maar niets 
waarvoor mensen jaren achter slot en grendel 
verdwenen.”

Jij doet onderzoek naar een andere Haagse 
bende, de Crips. Die zijn weleens op een 
vergelijkbare manier van hun bed gelicht. 
Wat is de impact van zo’n actie? “De Crips 
huizen in het Schipperskwartier, een kleine 
wijk vlakbij Hollands Spoor. Het zijn jongens 
die er bewust voor kiezen om zich te profile-
ren als criminelen. Er zijn documentaires van 
gemaakt, boeken over geschreven. Ze houden 
van status. Dan is het fantastisch als je op 
zo’n theatrale manier – met kogelvrije vesten, 
machinegeweren en arrestatieteam – gear-
resteerd wordt. Nu ook: tweehonderd man po-
litie die maandenlang met je bezig zijn. En 
dat er dan toch maar elf van de zeventig ben-
deleden gepakt worden. Toen dat een respon-

dent van mij overkwam, was hij binnen een 
week weer vrij. De arrestatiefoto had hij als 
achtergrond op zijn Blackberry gezet; en op 
Facebook, met het onderschrift ‘Fuck the po-
lice’. Het maakt de cultus alleen maar groter.”

Hoeveel van dit soort jeugdbendes zijn er? 
“Volgens de officiële cijfers heeft alleen Den 
Haag er al meer dan tien. Maar ik heb moeite 
met de registratiemethodiek, die ontwikkeld 
is door onderzoeksbureau Beke. In mijn wijk 
waren er op een gegeven moment 68 geregis-
treerde jeugdbendeleden – in misschien wel 
de kleinste wijk van Den Haag. Ik heb me rot 
gezocht, maar ik kon ze niet vinden. Het gaat 
om een verzameling jongeren – en vaak ook 
ouderen overigens – die elkaar een beetje 
kennen en in wisselende samenstelling delic-
ten plegen. Wie precies bij wie hoort, is lang 
niet altijd even duidelijk.”

Over wat voor delicten hebben we het? “Ik 
heb in mijn onderzoek van alles voorbij zien 
komen. Geweld, steekpartijen, een schietinci-
dent. Veel jongens verdienen hun geld met 
hennepkwekerijen, het dealen van coke, wiet 
of pillen en de handel in illegale sigaretten. 
Een deel is bezig met incasso’s, vals geld en 
vormen van pinpasfraude. En een aantal ou-
dere mannen is in het verleden betrokken ge-
weest bij ripdeals, waarbij ze andere crimine-
len beroofden van coke, wiet, wapens of geld.”

Je praat erover alsof het de normaalste zaak 
van de wereld is. “Voor dit deel van de sa-
menleving is dat zo. Daar krijg je normaal 
weinig van mee, maar ik spreek deze jongens 
wekelijks. En het is misschien gek, maar in-
derdaad, dat went.”

Justitie spreekt van een ontwrichtend effect 
op de wijk. Buurten worden geterroriseerd 
en gezinnen vallen uit elkaar. Lukt het nog 
wel om dat te zien als je zo intensief met je 
respondenten omgaat? “Door mijn manier 
van werken – het langdurig volgen van jon-
gens in hun eigen omgeving – ben ik in staat 
een beeld van binnenuit te schetsen. Hoe deze 
jongens leven, wat het doet met hun gezinssi-
tuatie, welke impact dat heeft op de wijk. 
Maar je moet bij mij niet aankloppen voor een 
waardeoordeel. Ik ben niet degene die de brug 
slaat naar het aanpakken van de problemen. 
Dat kunnen andere mensen veel beter.”

In wat voor klimaat groeien dit soort jon-
gens op? “Het gaat om gemarginaliseerde 
wijken. Weinig geld, weinig status en weinig 
perspectief.”

En criminaliteit is dan de enige ontsnap-
pingsmogelijkheid? “Het gaat vooral om het 
beeld dat deze jongeren uit films en hiphop-
muziek van misdaad hebben. Als crimineel 
bén je iemand. Zeker in buurten waar mensen 
zich achtergesteld of miskend voelen, is het 

‘Zeker in buurten waar mensen zich  
achtergesteld of miskend voelen, is het 
tof om gevreesd te worden’ >  Robby Roks

Jeugdbendes: de politie 
kan niet niets doen
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Robby Roks (1983) is cri-
minoloog aan de Erasmus 
School of Law (ESL). Hij doet  
promotieonderzoek naar 
de inbedding van crimina-
liteit in het Haagse Schip-
perskwartier. Al sinds zijn 
afstudeerscriptie in 2007 
(over de leider en oprich-
ter van de Crips), heeft hij 
intensief contact met de 
inmiddels beroemde bende. 
Gedurende een periode 
van drie jaar interviewde 
en observeerde hij zestig 
respondenten, waarvan de 
helft Cripsleden.
 

‘Het zijn jongens die er bewust voor 
kiezen om zich te profileren’

tof om gevreesd te worden. Je kunt mensen 
angst aanjagen omdat je controle hebt over 
een bepaald pleintje.”

Gaat er veel geld om in de groep die jij on-
derzoekt?  “Er is een enorme kloof tussen 
het beeld en de werkelijkheid. Een handvol 
mannen loopt met dikke pakken geld rond 
en rijdt een BMW. Maar ondertussen wonen 
jongens die lager in de hiërarchie zitten met 
zijn vijven in een veel te kleine woning met 
een lege koelkast. Ze wekken de indruk dat 
ze heel gevaarlijk zijn en goed verdienen. 
Maar ik heb jongens gezien die jaar in jaar 
uit het territorium stonden te bewaken ter-
wijl er niemand was om het af te pakken. En 
niemand die ze ervoor  
betaalt.”

Is het een bewuste keuze om bij een bende 
te gaan? “Men denkt vaak dat leden geron-
seld worden. Maar dat herken ik nauwelijks. 
Ze groeien in de nabijheid van een bende op 
en vinden het spannend. Een van mijn res-
pondenten zei laatst: ik ben er niet bij gegaan, 
ik ben er ingegroeid.”

De een is daarvoor gevoeliger dan de ander. 
“Er zijn mannen die psychisch afgekeurd zijn 
en die een Wajong-uitkering hebben. Daar-
van wordt dan gezegd: deze jongens zijn echt 
gek. Zielig, omdat ze voor allerlei karretjes 
gespannen worden. Maar er is ook positieve 
groepsdruk. Er wordt bijvoorbeeld, hoe para-
doxaal dat ook mag klinken, vanuit de oudere 
leden op gehamerd dat de jongere leden naar 
school gaan en hun diploma halen.”

In hoeverre is een jeugdbende een leer-
school voor de georganiseerde misdaad?
 “Ik zie vooral veel geklungel. Wietplantages 
die opgerold worden omdat de boel gaat stin-
ken of lekken. Overvallen die uitlopen op ru-
zie omdat de tip niet blijkt te kloppen. Er 
wordt gehandeld op basis van halve tips en 
vage vermoedens. De groep die ik onderzoek 
heeft ooit een poging gedaan om iemand te 
bevrijden uit de gevangenis. Met een gekaap-
te helikopter. Alles was geregeld, inclusief 
een touwladder. Maar op het moment dat ze 
in Scheveningen boven de gevangenis hingen, 
was de man in kwestie niet aan het luchten. 
De kaper kon nog vluchten, maar later bleek 
dat hij de tas met wapens in de achtergelaten 
helikopter had laten liggen. Met het verzeke-
ringspasje van zijn moeder erin. Binnen een 
maand was hij gepakt. Het is een prachtig 
verhaal, het hangt van dommigheid aan el-
kaar.”

Justitie omschrijft het als een groeiend pro-
bleem. Worden de leden jonger? “Ik geloof 
het niet. Het lastige aan de term ‘jeugdbende’ 
is dat het vaak de lading niet helemaal dekt. 
In de groep die ik onderzoek zitten vijftienja-
rigen, maar de leider is vierenveertig. De jon-
gens die nu opgepakt zijn, zijn tussen de ze-
ventien en eenentwintig.”

Om de jeugdcriminaliteit in te dammen, is 
geopperd om de broertjes en zusjes van ver-
oordeelde bendeleden uit huis te plaatsen. 
“Ik snap dat ze jongeren willen beschermen, 
maar ik ken genoeg voorbeelden van gezinnen 
waarin de oudste zoon nog nooit op een nor-
male manier zijn geld verdiend heeft, terwijl 
de jongere kinderen heel goed terechtkomen – 
zelfs bij de politie of het leger werken. Ook het 
beeld dat geschetst wordt van ouders die de 
streken van hun kinderen oogluikend toe-
staan, moet genuanceerd worden. Als ouders 
het weten, keuren ze het vaak ten strengste 
af.”

Wat vind je van de kwaliteit van de hulpver-
leners? “Heel wisselend. Daarbij baseer ik me 
op de verhalen van mijn respondenten. Die 
worden onder toezicht gesteld of krijgen een 
case worker die een paar keer per week met 
ze komt praten. Er wordt van alle kanten aan 
die jongens getrokken. En dan krijgt een 
hulpverlener, die op zich best intelligent is – 
en uit de boeken misschien wel weet wat hij 
moet doen – te maken met een volledig ont-
spoorde jongen die helemaal niet geholpen 
wil worden.”

Ben je weleens bang geweest? “Ja, of op zijn 
minst op mijn hoede. In 2011 ging ik mee naar 
het kerstfeest van Satudarah (motorclub die 
regelmatig met georganiseerde misdaad in 
verband wordt gebracht, GM), in een loods in 
Tilburg. De jongens zeiden toen: als je scho-
ten hoort, ga dan niet de held uithangen. Of 
toen ik mee was naar de begrafenis van een 
Amsterdams Cripslid. Zat er iemand naast me 
die zijn wapen tevoorschijn haalde. Dan maak 
je er maar een grapje van: kijk je uit dat je mij 
niet neerschiet?”

Als we dit op z’n beloop laten, loopt het dan 
helemaal mis? “Ik heb het idee dat het wel 
meevalt. Het zijn vooral dit soort politieacties 
die het vuur weer doen oplaaien. We hebben 
de rellen gezien in Parijs en Londen. Het lasti-
ge is: de politie kan niet níets doen. Maar door 
met veel machtsvertoon door zo’n wijk heen te 
knallen, werk je vervreemding in de hand.” 



Sportteams uit 31 landen hebben zich reeds aangemeld 

voor de  European Universities Games in Rotterdam ko-

mende zomer. In achttien dagen zullen de universiteits-

teams strijden om de titel in tien sporten: badminton, 

basketbal, handbal, tennis, voetbal, volleybal, rugby 7’s, 

futsal, tafeltennis en roeien.
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Inspraakclubs 
willen meedenken 
over bezuinigingen
De aangekondigde bezuinigingen van de 
universiteit hebben de inspraakclubs van de 
universiteit niet onberoerd gelaten. Ze slaan 
de handen ineen en vragen het College van 
Bestuur om vanaf het begin betrokken te 
worden bij de plannen die nu worden ge-
maakt.
“Als we wachten tot de reorganisatieplannen 
klaar zijn, zijn we te laat”, zegt Jan Sirks na-
mens EUROPA, het orgaan waarin de vak-
bonden met het College van Bestuur praten. 
“Daarom komt er wat ons betreft een soort 
werkgroep waarin naast EUROPA, ook ver-
tegenwoordigers zitten van de Universiteits-
raad en de GMC (gemeenschappelijke mede-
zeggenschapscommissie). De groep moet als 
aanspreekpunt fungeren voor bijvoorbeeld 
de afdeling Human Resources & Finance die 
de bezuinigingsplannen maakt.”
René Karens, voorzitter van de Universi-
teitsraad, staat achter dit idee. “Het is goed 
als er een club van verkenners komt die 
vroeg bij de plannen betrokken wordt. Ook 
binnen de U-raad zelf willen we een aantal 
leden aanwijzen die zich de komende tijd 
specifiek met de aangekondigde bezuinigin-
gen bezig gaan houden”, aldus Karens, die 
verder overweegt om waar nodig extra ex-
pertise ‘in te huren’ om de raadsleden (stu-
denten en medewerkers) te helpen de reorga-
nisatieplannen te doorgronden.
Begin dit jaar werd bekend dat er voor de 
universiteit een tekort dreigt van 13 miljoen 
euro. Volgens de eerste berichten staan er 110 
fte’s op de tocht onder het ondersteunend 
personeel.  WG

CIJFER

276 

Sinds 2010 kunnen opleidingen bij de onder-
wijskeurmeester een toets voor bijzondere 
kenmerken aanvragen, waaronder interna-
tionalisering. In dat jaar werd de internatio-
nalisering van IBA beoordeeld als ‘goed’. Nu 
is het de eerste opleiding in Nederland die op 
dit gebied het stempel ‘excellent’ ontvangt. De 
NVAO is vooral te spreken over de diversiteit 
van de studenten en het personeel, kleinscha-
lig onderwijs, en internationale en intercultu-
rele leerdoelen  in het curriculum.
Adri Meijdam, Executive Director van de 
bachelor in International Business Adminis-
tration  aan de Rotterdam School of Manage-
ment (RSM), is blij met de beoordeling van de 
NVAO. “Dit betekent dat we de goede weg zijn 
ingeslagen”, zegt Meijdam. “We hebben geko-
zen voor een integrale benadering van inter-
nationalisering.  De NVAO beloont dat nu.” 
Omdat internationale rankings van bachelor-
programma’s moeilijk van de grond komen, 
hecht Meijdam grote waarde aan het oordeel. 
“Voor bijvoorbeeld MBA’s zijn er belangrijke 
internationale rankings, maar voor bachelo-

ropleidingen zijn die er niet echt. Op deze 
manier kunnen we toch de kwaliteit van IBA 
aantonen.” Wat is nu het geheim van ‘excel-
lente’ internationalisering? De diversiteit 
van studenten speelt een grote rol, volgens 
Meijdam. “Een belangrijke voorwaarde is het 
internationale karakter van de studentenpo-
pulatie. We hebben een limiet gesteld aan het 
aantal Nederlandse studenten en proberen 
grote groepen studenten uit hetzelfde land te 
voorkomen.  Maar daarmee ben je er nog niet. 
Een van de valkuilen van internationalisering 
is denken dat je een internationale opleiding 
bent als je studenten uit verschillende landen 
komen.” Ook de kwaliteit van het Engelstalig 
onderwijs, de diversiteit van het personeel, en 
vakken met een duidelijke internationale ori-
entatie zijn onmisbaar. En, vertelt Meijdam, er 
moet voldoende ruimte zijn voor studenten om 
voor een periode naar het buitenland te kun-
nen gaan. “Het is van belang dat je vooral de 
Nederlandse studenten daartoe kunt motive-
ren. Wellicht kunnen we dat nog verbeteren.” 
TF (foto: RvdH)

IBA ‘excellent’ in internationalisering
De opleiding International Business Administration (IBA) krijgt het predicaat ‘excellent’ op 
het gebied van internationalisering. Dat heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgani-
satie (NVAO) onlangs besloten. 

Fotobijschrift



ERASMUS SPORT EN ESN 
GAAN SAMENWERKEN
Erasmus Students Network (ESN) en 
Erasmus Sport hebben een samenwer-
kingsovereenkomst getekend. Daar-
mee willen ze beter inspelen op de 
wensen van internationale EUR-stu-
denten. Sinds dit collegejaar biedt 
Erasmus Sport een sportkaart aan spe-
ciaal voor internationals. Met de ESN-
sportsdeal kunnen internationals een 
kaart kopen voor de duur van hun ver-
blijf, zodat ze niet vastzitten aan een 
vol jaar. Die aanbieding was een suc-
ces: ruim driehonderd internationals 
kochten de kaart. Naast de aangepaste 
sportkaart zorgt Erasmus Sport ook 
voor ondersteuning bij de sporttoer-
nooien van ESN en verzorgt het sport-
café desgewenst lunches bij activitei-
ten. TF

F-GEBOUW ONTRUIMD NA 
ROOK
Ongeveer honderd bewoners van het F-
gebouw moesten in de nacht van don-
derdag op vrijdag 17 januari korte tijd 
het gebouw verlaten op last van de 
brandweer. Er was sprake van rookont-
wikkeling door kortsluiting, die ont-
stond door een lekkage. Waarschijnlijk 
werd de lekkage veroorzaakt door een 
verstopte leiding. De brandweer rukte 
met twee auto’s uit, maar het probleem 
was vrij snel verholpen. De studenten 
werden tijdelijk opgevangen in het Q-
gebouw. Om 2 uur ’s nachts kon ieder-
een weer naar bed. TF

EUR HEEFT OPLEIDINGSINSTI-
TUUT VOOR MEDEWERKERS
Tot nu toe had de Erasmus Universiteit 
geen opleidingsinstituut voor mede-
werkers, maar sinds 1 januari is er het 
Trainings- en Ontwikkelingsplatform 
(TOP). Door de samenwerking met de 
universiteiten van Leiden en Delft is 
het bovendien mogelijk om daar aan 
trainingen mee te doen en vice versa.  
De Erasmus Universiteit werkt mo-
menteel aan de invulling van haar ei-
gen aanbod, dat mede gebaseerd is op 
de trainingen die het ondersteunend 
personeel heeft gevolgd in Vlissingen 
in 2012 en 2013. LJ

KORTAF
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Wat? Kroegcollege van Ron Fresen (NOS) 
van Cedo Nulli
Waar: Eetcafé De Stoep
Wanneer: 20 januari, 20.30 tot 22.00 uur

De start van het kroegcollege van Ron Fresen, 
politiek journalist voor het NOS Journaal, 
verliep niet helemaal naar wens: het geluid 
van de laptop deed het niet. Fresen moest de 
fragmenten nu zelf van commentaar voor-
zien, maar uiteraard raakte hij daarvan niet 
in paniek. De ‘politieke junk’, zoals hij zich-
zelf noemde, heeft in zijn carrière wel voor 
hetere vuren gestaan. Op ontspannen, humo-
ristische en charismatische wijze gaf hij een 
inkijkje in zijn leven als nieuwsjager in Den 
Haag. Hoewel niet oninteressant, was het 
‘college’ dat hij hield redelijk oppervlakkig 
en weinig verrassend. Zo moeten journalisten 
beseffen dat politici voortdurend hun eigen 
mening in de berichtgeving willen laten door-
klinken, waardoor het een uitdaging is om de 
feiten zuiver en objectief weer te geven. Ook 
moet een goede journalist 24 uur per dag bo-
venop het nieuws zitten, terwijl informatie 
die ‘off the record’ gegeven is altijd zorgvul-
dig gewogen moet worden. Voor wie zijn pap-
penheimers een beetje kent, zijn dit soort tips 
natuurlijk gesneden koek. Fresen leek dit zelf 

ook te beseffen, want al snel gaf hij, zonder 
de microfoon uit handen te geven – dat doe je 
niet als journalist – de in groten getale toege-
stroomde studenten sociale wetenschappen 
de gelegenheid om vragen te stellen. Toen 
Fresen voor de verandering een keer aan de 
andere kant van de microfoon stond, kreeg 
hij een spervuur aan vragen voor  zijn kiezen. 
Door gedetailleerder op zijn werk rondom 
het parlement in te gaan en hier en daar een 
anekdote te vertellen (“Wilders is persoonlijk 
een hele aardige man, maar voor de camera 
is het soms lastig werken met hem”) maakte 
Fresen er een vermakelijke avond van. En 
ondanks dat hem op Twitter wel eens subjec-
tiviteit wordt verweten, weet hij zelf wel be-
ter: “De ene keer word ik ‘die linkse PvdA’er 
genoemd, de volgende dag zou ik weer onder 
één hoedje spelen met de PVV.” Als je wordt 
beschuldigd van heulen met twee tegenpolen 
ben je écht neutraal, wilde hij er maar mee 
zeggen. Fresen wilde inderdaad zo neutraal 
mogelijk blijven, waardoor hij vragen als 
“Welke politicus zou u het liefst vandaag nog 
uit de kamer zien verdwijnen?” en “Wat stemt 
u eigenlijk?” helaas niet kon beantwoorden. 
Dat is jammer, maar tegelijkertijd erg begrij-
pelijk. Voor je het weet staat zoiets immers in 
de krant.  MvS

Politiek journalist ben je 24/7
ACHTERAF
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Huh, salsadansers in de C-hal?
Salsadansers van de Erasmus Dance Society die uit de studentenmenigte springen, hun jas 
uitgooien en spontaan in de armen van hun danspartner vallen: zo onverwachts en spectacu-
lair waren de flashmobs in de C-hal en het Erasmus Food Plaza niet op 21 januari, maar swin-
gend was het zeker. Drie dansparen – duidelijk van gevorderd niveau – lieten het even een 
beetje zomer zijn op die grauwe dinsdag. De studentendansvereniging mocht meedoen aan 
een reeks flashmobs van Erasmus Sport, omdat ze er sinds dit studiejaar officieel bij zijn aan-
gesloten. LJ (foto: RvdH)



‘Cabaret tussen de kratten bier, 
hiphop tussen de afwas en moderne 
dans tussen de stinksokken’

DE QUOTE

> Inderdaad, het is weer bijna tijd voor Stukafest. Op donderdag 20 februari kun je in drie verschillende stu-
dentenkamers dans, muziek, theater en cabaret zien. Meer weten over het programma, of terugblikken op 
vorig jaar? Scan de QR-code op de pagina hiernaast.
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Betalen bij te laat in-
schrijven tentamens 
is ‘service’, geen boete
Te laat ingeschreven voor een tentamen? In 
Leiden betaalde een student 225 euro om 
alsnog drie tentamens te mogen doen. 
Tweede Kamerleden waren ‘verbijsterd’ 
over deze ‘boete’ en stelden Kamervragen. 
Op de EUR bestaat iets soortgelijks, maar 
hier heet het ‘service’. Hoe zit dat?

Waarom betalen late inschrijvers een geld-
bedrag om alsnog te mogen deelnemen aan 
een tentamen?
Een opleiding regelt op basis van het aantal 
deelnemers de tentamens, een zaal, tafels en 
stoelen en surveillanten. Als er op het laatste 
moment nog (veel) studenten bijkomen, zorgt 
dat voor extra administratief werk, en dus ex-
tra kosten voor de onderwijsbureaus. 
Wat zijn precies de regels?
De normale – gratis – inschrijftermijn begint 
zeven weken voor het tentamen en eindigt één 
week voor de datum. Tot twee werkdagen er-
voor kunnen studenten terecht bij het Erasmus 
Student Service Centrum waar ze 13,50 euro 
betalen. Wie nog later is, kan bij drie facultei-
ten alsnog aankloppen tot aan de tentamendag 
zelf, maar dan betaal je 50 euro: bij de Rotter-
dam School of Management (RSM), Erasmus 
School of Economics (ESE) en instituut Beleid & 
Management Gezondheidszorg (iBMG).
Hoeveel studenten hebben dit bedrag be-
taald?
In het huidige collegejaar hebben bij RSM al 
195 studenten gebruikgemaakt van de 50-euro-
regeling, bij iBMG 52. In het jaarverslag On-
derwijs Service Centrum van de ESE staat dat 
in 2012 480 studenten 50 euro hebben gedokt 
voor toegang tot een tentamen.
Mag zo’n bedrag opgelegd worden, juri-
disch gezien?
Nee, vond de politiek. Wel hoor, zegt Jerimi 
van Laar, hoofd Juridische Zaken van de Eras-
mus Universiteit. “Als een student te laat is met 
inschrijven, mag de opleiding hem of haar wei-
geren voor het tentamen. Zo is de regel. De stu-
dent tegen een kleine vergoeding alsnog toela-
ten, mag de faculteit besluiten, zo lang de ver-
goeding in verhouding staat tot de extra kosten 
die de student veroorzaakt. Het mag dus niet 
gaan dienen als boete.” LJ

VRIJWILLIGERSWERK

Erasmus4Rotterdam: een voorzichtige balans
Erasmus4Rotterdam, het cadeau van de universiteit aan de stad ter ere van het 
eeuwfeest, is vijf maanden onderweg. Halverwege het collegejaar is het tijd om 
voorzichtig de balans op te maken.  

Bijna negenhonderd studenten, dertig me-
dewerkers, en één alumnus hebben geza-
menlijk ruim 25 duizend uur aan vrijwilli-
gerswerk gedaan. Dat is behoorlijk veel, 
maar pas een kwart van de symbolische 
100 duizend uur die bij aanvang van het 
project werd genoemd als streefcijfer.
Vincent Vergeer, projectleider van Eras-
mus4Rotterdam: “We willen dit college-
jaar in ieder geval 50 duizend uur aan vrij-
willigerswerk halen.” Dat wil overigens 
niet zeggen dat het symbolische getal van 
100 duizend overboord is. “Dat is op zich 
ook wel een realistisch streven. Maar het 
gaat meer om de impact die wordt gecre-
eerd en de maatschappelijke betrokken-
heid van de deelnemers”, zegt Vergeer. “We 
bekijken het nu in stappen. Richting de 25 
duizend uur hadden we een enorme sprint. 
Als we dat bij deze norm weer hebben, 
kunnen we de 100 duizend misschien wel 
halen.”
Ondertussen doet de organisatie er alles 
aan om het voor de deelnemende vrijwilli-
gers zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 
Zo kunnen medewerkers van de universi-

teit bijvoorbeeld acht uur vrijwilligerswerk 
doen onder werktijd. Die mogelijkheid be-
stond al, maar nu is besloten dat die uren 
wel via Erasmus4Rotterdam moeten lopen. 
Daarnaast kunnen ze nu zestien uur extra 
vrijwilligerswerk onder werktijd doen. 
Daarvoor moet je echter wel aantonen dat 
het nuttig is voor je werk. “Dat kan om uit-
eenlopende redenen: van het opdoen van 
bepaalde vaardigheden tot Rotterdam be-
ter leren kennen”, aldus Vergeer.
Bovendien is Erasmus4Rotterdam de eer-
ste organisatie in Nederland die een Euro-
pass Mobiliteit gaat uitreiken. Dat is een 
door de Europese Unie erkend certificaat 
dat dient als kwaliteitswaarborg voor het 
vrijwilligerswerk dat iemand op zijn cv zet. 
“Vrijwilligerswerk en de competenties die 
iemand daarbij opdoet zijn vaak moeilijk te 
verifiëren voor werkgevers”, legt Vergeer 
uit. “Studenten moeten onderbouwen waar-
om ze bepaalde competenties hebben ont-
wikkeld en wij kunnen dat goedkeuren. Zo 
kunnen studenten bewijzen dat ze nuttig 
vrijwilligerswerk hebben gedaan tijdens 
hun studie.” TF (foto: Max van Oirschot)

> Leden van studentenvereniging Laurentius deden onlangs vrijwilligers-
werk toen ze een diner voor daklozen in Rotterdam bereidden. 
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Afzwaaiend campusdichter Umeu Bartelds.

De Erasmus Universiteit staat nu niet bepaald 
bekend om haar cultureel engagement. Hoe 
vond je het om hier campusdichter te zijn?  
“Dat was wel lastig, Rotterdamse studenten 
zijn moeilijk te bereiken. In Nederland heeft 
poëzie nog een beetje een stoffig imago, in 
andere landen genieten dichters veel meer 
aanzien. Die Hollandse nuchterheid is hier 
op de campus misschien wel nog sterker aan-
wezig. Maar de stad Rotterdam heeft wel een 
heel gezond poëzieklimaat. We hebben hier 
natuurlijk het International Poetry Festival en 
de huidige Dichter des Vaderlands is een Rot-
terdamse.”

Ben je vooral een schrijvend dichter of meer 
een podiumbeest?  “Je hoeft niet per se goed 
te kunnen schrijven om boeiende slam poetry 
te maken. Op een podium kun je veel meer 
met pauzes en gebaren werken, dat werkt op 
schrift niet. Er zijn niet zoveel dichters die het 
allebei kunnen, dat is slechts weggelegd voor 
de hele goede. Mijn persoonlijke voorkeur 
gaat toch wel uit naar schrijven.”

Je bent twee jaar campusdichter geweest. Heb 
je er alles uitgehaald?  “Nee, dat denk ik niet. 
Ik had niet altijd genoeg tijd om veel te doen. 
Eerst was ik voorzitter van studievereniging 
ERA, van Filosofie, en bezig met het organise-
ren van een internationale conferentie. Later 
moest ik afstuderen. Wel heb ik op het Smitse 
Fest en het HeartBeat Festival gestaan, gedich-
ten geschreven voor Erasmus Magazine, en de 
Faculty of Poetry opgezet: bijeenkomsten om 
studenten met elkaar over poëzie te laten pra-
ten en gedichten voor te dragen.”

Wanneer ben je een goede campusdich-
ter?  “Voor een campusdichter geldt eigen-
lijk hetzelfde als voor een stadsdichter of een 
Dichter des Vaderlands. Je moet proberen 
mensen te bereiken die normaal niet met 
poëzie in aanraking komen.” TF

> Het laatste gedicht dat Umeu schreef als campusdichter 
is te lezen op www.erasmusmagazine.nl. Op woensdag 5 
februari is de bekendmaking van de nieuwe campusdichter, 
in het Erasmus Paviljoen.

  

Erasmus Shop sluit de deuren
De Erasmus Shop in het V-gebouw gaat 
dicht per 1 maart. De stichting was in 
het leven geroepen om faculteiten van 
readers en syllabi te voorzien. Docen-
ten konden de winkel opdracht geven 
om een reader te produceren en te 
drukken, maar daar is steeds minder 
vraag naar. Daarom heeft de stichting 

Erasmus Shop besloten om ermee te 
stoppen. In de winkel zijn ook truien, T-
shirts en samenvattingen te koop en er 
wordt gezocht naar een nieuwe manier 
om producten te blijven aanbieden. Zo 
is er bijvoorbeeld overleg met de Study 
Store om de productie van readers over 
te nemen. TF (foto: RvdH)
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Europese hartpatiënten zijn jarenlang in 
gevaar gebracht doordat ze onterecht 
bètablokkers kregen voor een operatie, 
schreven twee vooraanstaande Britse 
cardiologen eerder deze maand in het 
European Heart Journal. 

Artsen volgden de Europese richtlijn die 
mede gebaseerd is op frauduleus onder-
zoek van Don Poldermans, voormalig 
hoogleraar en internist van het Erasmus 
MC. Het volgen van de richtlijn zou in de 
afgelopen vijf jaar in heel Europa aan maar 
liefst 800 duizend hartpatiënten het le-
ven hebben gekost. Of die aantallen echt 
zo hoog liggen is echter nog onduidelijk, 
want amper twee dagen later verdween dit 
artikel weer van de website van het weten-
schappelijke tijdschrift. Het artikel bleek 
gepubliceerd te zijn, terwijl er nog niet door 

collega’s naar gekeken was. De cardiologen 
lieten weten alleen maar de bestaande cij-
fers vermenigvuldigd te hebben.
Poldermans was voorzitter van de werk-
groep die de omstreden richtlijn opstelde 
en gold als autoriteit op het gebied, tot eind 
2011 bleek dat hij in een aantal wetenschap-
pelijke publicaties fraude heeft gepleegd. 
Uit het onderzoek van het Erasmus MC van 
oktober 2012 bleek dat nog onduidelijk was 
in hoeverre er met Poldermans’ onderzoe-
ken naar bètablokkers ook wat mis was. 
Maar nu blijken ook die onderzoeken geba-
seerd op ondeugdelijke patiëntengegevens, 
schrijft de Volkskrant. Het Erasmus MC 
is bezig met een derde onderzoek naar de 
fraude van Poldermans, dat halverwege dit 
jaar af moet zijn. 
De Europese richtlijn voor het gebruik van 
bètablokkers wordt dit jaar aangepast. TL

Hartpatiënten in gevaar door fraude Poldermans
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BRIEF 

ABP: stop met de investeringen in het 
Israëlische apartheidsregime
Tot een aantal weken geleden wist ik niets 
over pensioenfondsen. Ik ben me erin gaan 
verdiepen toen ik hoorde dat de pensioenpre-
mies van ons –werknemers van universitei-
ten, scholen en overheidsinstellingen– ver-
plicht belegd wordt door het ABP. Dit pensi-
oenfonds investeert in banken die actief mee-
werken aan het Israëlische regime van segre-
gatie en bezetting. Hoewel ik niet veel weet 
van pensioenfondsen, ben ik al jaren boos 
over de manier waarop de Palestijnse bevol-
king uitgesloten, bezet en onderdrukt wordt 
en hoe die als tweederangs- en non-burger 
wordt behandeld. Het idee dat wij daar ge-
dwongen aan bijdragen is onacceptabel! De 
gedeelde woede en pijn leidde al snel tot een 
actiegroep. Mijn medeactievoerders werken 
al jaren samen de Palestijnse maatschappelij-
ke beweging voor Boycot, Desinvestering en 
Sancties (BDS). 
De eerste stap van onze actiegroep: een peti-
tie tegen de investeringen van het ons ver-
plicht gestelde pensioenfonds ABP. Inmiddels 
hebben 581 mensen – veelal medewerkers van 
universiteiten – de petitie ondertekend. 
In 2005 initieerden meer dan honderd 
Palestijnse civiele organisaties, zoals vak-
bonden, vrouwenrechtengroepen, en intellec-
tuelen de campagne voor Boycot, 
Desinvestering en Sancties tegen Israël (de 
BDS-campagne). Ze roepen op producten en 

bedrijven die investeren in de illegale bezet-
ting van Palestijns gebied te boycotten. Ze 
promoten desinvestering, gericht op 
Israëlische bedrijven en banken. En ze roe-
pen op tot sancties tegen de staat Israël. 
In navolging van de richtlijnen voor BDS, op-
gezet door de Palestijnse bevolking, eisen wij 
– medewerkers van overheid en onderwijs - 
dat het ABP stopt met het investeren van tien-
tallen miljoenen in Israëlische banken en be-
drijven (Hapoalim, Le’oemi, Mizrachi 
Tefachot, G4S) die medeplichtig zijn aan de 
bezetting. Deze banken en bedrijven leveren 
diensten aan nederzettingen in de bezette ge-
bieden. Via de leningen, privileges en finan-
cieringen die ze in Israëlische (bouw-)bedrij-
ven pompen, vormen ze het financiële funda-
ment van de bezetting. Deze banken zijn me-
deplichtig aan racisme en geweld, en elke ma-
nier om hier tegenin te gaan moet aangegre-
pen worden. 
De investeringen van het ABP werken mee 
aan dat Israëlische geweld, en zo draagt ons 
werk bij aan het financiële fundament van be-
zetting en segregatie. BDS is een waardevolle 
strategie, maar in ‘democratisch’ Israël is het 
inmiddels gecriminaliseerd om je publiek uit 
te spreken voor de geweldloze strategie van 
BDS. We – de initiatiefnemers van de petitie - 
eisen dat het ABP stopt met haar investerin-
gen, zo snel mogelijk. Net als pensioenfonds 

PGGM dat na jaren van onderhandelingen en 
overleg inzag dat deze banken hun betrok-
kenheid niet kunnen of willen veranderen. 
Hierbij maken we wel de kanttekening dat 
ook PGGM nog steeds in bedrijven als G4S 
investeert. 
Daarom roepen we ABP op te stoppen met in-
vesteren in Israël: ABP, jaren van illegale be-
zetting en zogenaamde “vredesbesprekingen” 
tonen aan dat overleg geen zin meer heeft en 
andere pressiemiddelen moeten worden aan-
gedragen. Maak een rechtvaardige keuze, en 
sta verandering niet langer in de weg. 
Om dit stuk met de grote, alom gevierde, 
Nelson Mandela te eindigen: 

“The United Nations took a strong stand 
against apartheid; and over the years, an in-
ternational consensus was built, which hel-
ped to bring an end to this iniquitous system...
but we know too well that our freedom is in-
complete without the freedom of the 
Palestinians” 
Nelson Mandela, 1997. 

Maja Hertoghs, PhD student Sociologie, Erasmus 
Universiteit en initiatiefnemer van de petitie: www.
petities24.com/abp_stop_funding_israeli_apart-
heid
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> Weten wat studenten willen
De mannen van Spar University weten 
wat studenten willen. Op 20 januari 
werd, behalve de foodcourt, ook ein-de-
lijk een supermarkt op de campus ge-
opend. Man, man, man, wat keken we 
dáár al lang naar uit. En wat zijn we bij 
EDDN blij verrast: het is zoveel meer dan 
een AH to go, waarvan eerst sprake was. 
Je kunt er echt een karretje vullen met 
boodschappen voor de hele week (als 
ze karretjes zouden hebben, maar die 
hebben ze niet; het blijft wel een super-
markt voor studenten, en die maken van 
karretjes graag plantenbakken, lege-
flessen-verzamelplaatsen en stuntkar-
ren). 
Zoals gezegd: de mannen (en vrouw) 

achter Spar University weten wat stu-
denten willen. Zo is, blijkt uit een rond-
leiding door de winkel door Erwin 
Binneveld (directeur Nieuwe klanten) en 
Patrick Kockx (directeur Tevreden klan-
ten), er, in verhouding tot de oppervlak-
te van de winkel, een ‘bizar assortiment’ 
buitenlands bier aanwezig te zijn. “Wij 
weten door onze studentensupermark-
ten in Utrecht en Amsterdam, dat de 
student graag buitenlands bier drinkt, 
vandaar”, licht Kockx toe. 
Getuige bijgaande foto gaat hun kennis 
van wat studenten willen soms ook nog 
een stapje verder, of zou het een type-
fout zijn? De winkel stuntte op de ope-
ningsdag met een ‘Cokedeal’, wat niets 
met wit poeder of cola te maken had, 
maar met een handige verzameling van 
bij elkaar passende ingrediënten in één 
schap. Want dát willen studenten blijk-
baar ook graag: makkelijk.
En hoe wéten die mannen eigenlijk wat 
studenten willen? Doordat ze zelf ooit 
student waren. Aan de Erasmus 
Universiteit nota bene. Vandaar die ge-
lukkige gezichten tijdens de rondleiding: 
eindelijk terug op het nest.

> Studeren tijdens lunchtijd 
verboden
Lieve studentenkindertjes, als hoogop-
geleide wezens ligt de wereld aan jullie 
voeten. Niet voor niets zijn jullie de be-
loftevolle toekomst voor de wereld, en 
om je te ontplooien moet je alle ruimte 
krijgen. Maar EDDN bedoelt niet létterlijk 
alle ruimte. Hoewel studeren kei- en kei-
hard werken is, hebben jullie niet het al-
leenrecht op die mooie pastelkleurige 
banken in het nieuwe Erasmus Food 
Plaza. 
Het is begrijpelijk dat jullie je kontjes 
daar graag neervlijen om in de vette sa-
télucht eens lekker een groepsopdracht 
te maken, maar hé, liever niet tijdens 
lunchtijd. Dan zijn er medestudenten, 

maar ook veel medewerkers die op de 
zachte banken willen neerploffen. En 
die werken óók hard! 
Bovendien – de naam zegt het eigenlijk 
al - is de Food Plaza in de eerste plaats 
bedoeld om ter plekke te genieten van 
je bakje noodles, frappuccino of sand-
wich, toch? Die uitbaters willen wat 
verdienen, zij werken óók hard. En on-
derin het G-gebouw is het heerlijk toe-
ven hoor, als het om studeren gaat: plek 
zat. 
Dus lieve studenten, het zou fantas-
tisch zijn als jullie tijdens lunchtijd je 
warme plekje afstaan aan hongerige 
klanten die wel euro’s overhebben voor 
een luxe lunch. Want eerlijk is eerlijk, 
dat kunnen jullie toch niet betalen? 

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl

ZIHNI ÖZDIL

‘Doorlopen!’
In de hele stad Rotterdam geldt al jarenlang een samenscho-
lingsverbod. Dat betekent dat als u met meer dan twee per-
sonen ergens staat, u door de politie kan worden wegge-
stuurd. Maar in de wat minder melaninerijke wijken is dit sa-
menscholingsverbod nauwelijks van kracht. Daarom bent u 
nu verbaasd, want dat wist u niet. 
Ik kwam er zelf een paar jaar geleden toevallig achter. Ik liep 
in Spangen en kwam een jeugdvriend tegen. Een hardwer-
kende jongen van Marokkaanse afkomst die geen vlieg 
kwaad doet. Hij was met zijn broer, een rechtenstudent, en 
we raakten in gesprek. Binnen tien minuten kwam er een 
agent op een fiets op ons af en snauwde: ‘Doorlopen!’. Ik wist 
niet wat ik meemaakte en ging verontwaardigd in discussie. 
Mijn vrienden pakten me subiet bij de arm en zeiden: ‘Kom 
Zihni, we gaan. Straks krijg je een boete.’ 
Ze sleurden me naar de dichtstbijzijnde tramhalte: ‘Hier kun-
nen we verder kletsen zonder gezeik van de politie.’ Alsof het 
de normaalste zaak van de wereld was dat je niet vrij kan 
staan in de publieke ruimte. Collectief straffen – het samen-
scholingsverbod is slechts één voorbeeld – en bij voorbaat 
criminaliseren heeft een hele generatie jonge Rotterdam-
mers aldus hoogst cynisch gemaakt.
Tegenwoordig debatteer ik vaak over maatschappelijke 
kwesties. Ik merk dat over de gehele breedte – bedrijfsleven, 
universiteiten en vooral de politiek – de koppen in het zand 
gaan als ik het over het probleem van collectief straffen van 
‘allochtone’ (wanneer gaan we die bizarre term nu eens af-
schaffen?) jongeren heb. Als de burger maar het idee heeft 
dat ‘ze’ keihard worden aangepakt. De jeugdwerkloosheid in 
zwarte wijken is ondertussen schrikbarend hoog, soms 80 
procent. Maar zodra ik het over de structurele en zeer scha-
delijke discriminatie op de arbeidsmarkt heb, gaan de koppen 
nog dieper in het zand (Niet helemaal waar trouwens. Zo 
heeft de Nederlandse Bond van Uitzendondernemingen on-
langs een app ontwikkeld die ‘werkgevers bewuster maakt 
van discriminatie’). Wat de langetermijnschade is van dit be-
leid van collectief straffen van jongeren wiens enige mis-
daad is dat ze arm en gekleurd zijn, zal politici een worst we-
zen. Ik waarschuw diezelfde politici al jaren voor de tikkende 
tijdbom in Rotterdam. Vroeg of laat zal deze gevaarlijke mix 
van structurele werkloosheid, uitzichtloosheid en opgejaagd-
heid exploderen. Figuurlijk dan.
Er komen nu al steeds meer lokale islamitische partijen in de 
Randstad. In Rotterdam is er onlangs ook een opgericht, met 
de naam Nida. Deze nieuwe partijen zijn relatief jong en mul-
ti-etnisch. En hun partijprogramma’s zijn gebaseerd op de 
maatschappelijke problemen van stedelijke jongeren.
Nu heb ik als hardcore seculier weinig op met religieus geori-
enteerde politieke partijen. Ik zal bij de komende verkiezingen 
zeker niet op Nida stemmen. Maar ik begrijp wel hoe het 
werkt. Als je als ‘allochtone’ jongere ziet dat er één politieke 
partij jouw belangen in de stad behartigt en je niet bij voor-
baat wegzet als probleemgeval, is de keus makkelijk. U moet 
dus niet verbaasd opkijken als over vijf tot tien jaar dergelijke 
partijen een factor van belang zijn geworden.

Zihni Özdil is wetenschappelijk docent Wereldgeschiedenis en 

promovendus aan de ESHCC



30 januari 2014 | 14COVERVERHAAL

Alcohol speelt een centrale rol binnen de 
studentencultuur, dat valt niet te ontken-
nen. Toch is er maar weinig onderzoek 
gedaan naar de betekenis die studenten 
aan hun drinkgedrag geven. Hoe ziet jouw 
alcoholgebruik eruit? Doe de zelftest.
tekst Tim Ficheroux fotografie Levien Willemse



30 januari 2014 | 15COVERVERHAAL

Z
uipende lamballen die in het holst 
van de nacht brallend over straat 
zwalken en nauwelijks verantwoor-
delijkheidsgevoel hebben. Iedereen 
kent die stereotypering van studen-

ten. Maar opvallend is dat dit een beeld is dat 
vooral door de buitenwereld wordt geschetst 
en er maar weinig onderzoek gedaan is naar 
hoe studenten hun eigen drinkgedrag typeren. 
Afgestudeerd criminoloog Julien Geschiere 
schreef zijn masterscriptie – Drink met 
mate(n) – vanuit dat perspectief. Hij dook een 
half jaar lang iedere week de Oude Haven in 
om het drinkgedrag van zijn medestudenten te 
observeren en te onderzoeken welke betekenis 
ze daaraan geven.
“Tijdens mijn studie kwam ik wekelijks in de 
Oude Haven”, zegt Geschiere. “Het was voor 
mij doodnormaal om op donderdagavond te 
drinken en af en toe op vrijdagochtend een 
college te skippen. Dat is voor vrijwel iedere 
student herkenbaar.” 
In onderzoek naar alcoholgebruik blijft het 
perspectief van de student volgens Geschiere 
onderbelicht. “Er wordt wel veel onderzoek ge-
daan, maar dat richt zich meestal op minder-
jarigen. Ik was benieuwd naar hoe studenten 
zelf hun alcoholgebruik zien.” Erasmus Maga-
zine sprak Geschiere over zijn scriptie en 
maakte op basis daarvan een test waarmee jij 
je eigen drinkgedrag kunt typeren.

Drink met mate(n)

Foto: De indrinker “Soms heb je ook dat je 
denkt: we gaan ons naar de tering zuipen en 
dan daar niets meer uitgeven. Dat heb je soms.” 
(Stefan, 20 jaar)

Test je alcoholgebruik

1. Hoeveel drink je op een avondje uit?
a) Een paar frisjes
b) Een paar biertjes of wijntjes
c) Een paar biertjes of wijntjes per uur
d) Soms wel vier of vijf bier of wijntjes per uur

2. Hoe vaak ben je in de kroeg, op een borrel, of een feestje te vinden?
a) Minstens drie keer in de week
b) Twee keer in de week
c) Een keer in de week
d) Minder dan een keer in de week

3. Hoe lang blijf je in de kroeg hangen?
a) Ik ga meestal als eerste naar huis
b) Vaak merk ik pas hoe laat het is als de lichten aangaan
c) Ik probeer op tijd naar huis te gaan, maar er zit wel eens een uitschieter tussen
d) Net zo lang als mijn vrienden

4. Weet je wanneer je moet stoppen?
a) Nee, want ik heb nog nooit te veel gedronken
b) Nee, daar kom ik altijd achteraf pas achter
c) Ja, maar ik verlies m’n grens wel eens uit het oog
d) Ja! dat was één keer en nooit meer!

5. Waar drink je vooral?
a) Soms een wijntje bij het eten of een biertje voor de tv
b) Eerst thuis en daarna in de kroeg
c) Alleen in de kroeg
d) Thuis en in de kroeg

6. Wat bestel je in de kroeg?
a) Meerdere rondjes op een avond, vooral bier of wijn
b) Bier, shotjes. Alles door elkaar eigenlijk
c) Niet zoveel, ik drink meestal van tevoren
d) Een paar glazen alcohol, met af en toe een cola of een glas water

7. Waarom drink je?
a) Omdat ik het af en toe wel lekker vind
b) Puur uit gewoonte
c) Omdat het gezellig is
d) Om dronken te worden

8. Heeft je studie weleens te lijden onder je drinkgedrag?
a) Ik skip heel soms een college na een stapavond
b) Regelmatig mis ik deadlines of ga ik voor de herkansing van een tentamen, 
 omdat ik teveel in de kroeg heb gehangen
c) Ik heb weleens een deadline gemist en skip af en toe colleges
d) Nee nooit

9. Zie je jezelf als het stereotype van de student?
a) Ja. Mooi man, dat lallen en brallen
b) Ja, ik hou wel van regelmatig borrelen, maar ben niet zo van dat gebral
c) Weet ik niet zo goed. Ik drink meestal thuis met vrienden van de voetbal of de hockey 
d) Nee, absoluut niet. Ik moet niets hebben van al dat gezuip

Score:

1 a=1, b=2, c=3, d=4; 

2 a=4, b=3, c=2, d=1; 

3 a=1, b=4, c=2, d=3; 

4 a=1, b=4, c=3, d=2;

5 a=1, b=3, c=2, d=4;

6 a=2, b=4, c=3, d=1;

7 a=1, b=4, c=2, d=3;

8 a=2, b=4, c=3, d=2;

9 a=4, b=2, c=3, d=1.
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De thuisdrinker (10 tot 15 punten)
“Als ik met m’n ouders op een terrasje zou zit-
ten, zou ik veel sneller cola nemen. Het is een 
ander soort gezelligheid” (Jara, 20 jaar)
Die enkele keer dat je een biertje of wijntje 
drinkt doe je dat puur omdat je het lekker 
vindt. Je ervaart geen enkele sociale druk om 
te drinken en houdt er eigenlijk niet zo van om 
een avond in de kroeg door te brengen. Je past 
ook niet echt in het stereotiepe beeld van de 
zuipende student en wordt door anderen ook 
niet zo gezien. 

De gezellige borrelaar (16 tot 22 punten)
“Ik denk dat het voor ons na de training ook 
gewoon een moment van ontspanning is. Je 
gaat met elkaar ouwehoeren en je drinkt bier.” 
(Michel, Ferdi en Maarten, 24, 25 en 23 jaar). 

Drinken is genormaliseerd en iedereen om je 
heen doet het. Toch weet je vrij goed wanneer 
je moet stoppen en hou je het meestal bij een 
gezellige borrelavond. Je drinkt bijvoorbeeld 
met vrienden, na het sporten of op een feestje 
van je studievereniging. Maar niet te vaak, 
niet al te veel, en je kater is zeker niet weke-
lijks. 

De indrinker (23 tot 28 punten)
“Soms heb je ook dat je denkt: we gaan ons 
naar de tering zuipen en dan daar niets meer 
uitgeven. Dat heb je soms.” (Stefan, 20 jaar)
Jouw drinkgedrag is vrij rationeel. Je drinkt 
wel veel, maar bent je daar bewust van. Vaak 
doe je het om in de stemming te komen, soms 
al thuis om een goedkopere avond te hebben 
en toch dronken te worden. Je gaat stappen 

om te stappen en denkt met alcohol een leuke-
re avond te hebben. De vraag is of je het ook 
zonder kan.

De binge drinker (29 of meer punten)
“Ik heb wel heel vaak, dat als ik mijn bier niet 
weg krijg, dat ik een colaatje vieux neem, of 
een bacardi-cola.” (Maarten, 23 jaar)
Je bent regelmatig katje lam of van het padje. 
Je drinkgedrag lijkt het meest op binge drin-
king. De kans is groot dat je weleens over de 
schreef gaat en je grens uit het oog verliest. Je 
bent regelmatig in de kroeg te vinden, drinkt 
veel en gaat nooit als eerste naar huis. Drin-
ken is zo’n gewoonte dat je niet nadenkt over 
hoeveel en waarom je drinkt.

Geschiere over het drinkgedrag van studenten:

“Het gedrag van een binge drinker en dat van iemand die thuis 

indrinkt lijkt erg op elkaar, maar de indrinker is iets rationeler. Die 

drinkt om in de stemming te komen of niet te duur uit te zijn, terwijl 

een binge drinker er eigenlijk helemaal niet bij nadenkt en al snel de 

verantwoordelijkheid verliest. Een gezellige borrelaar heeft zichzelf 

vaak goed in de hand, maar wil nog wel eens over de schreef gaan. 

Dit type vaart wel bij een soort thuissituatie die wordt gecreëerd in 

een kroeg. Daardoor wordt drinkgedrag gestimuleerd, maar vaak wel in 

een rustig tempo. Een borrelaar wordt liever langzaam aangeschoten 

of dronken van een paar biertjes of wijntjes dan van allerlei shotjes 

en sterke drank. Iemand die af en toe een biertje of wijntje drinkt 

en nauwelijks naar de kroeg gaat, drinkt vooral voor zijn eigen 

genot. Interessant is dat zo iemand door andere studenten niet als 

stereotiepe student wordt gezien. Toch voelt hij geen enkele druk uit 

zijn omgeving, terwijl dat voor de andere types wel geldt.”

“Sociale druk speelt een grote rol in het drinkgedrag van studenten. 

Alcoholgebruik is zo normaal dat er eigenlijk geen excuus is om 

iets anders te bestellen, tenzij iemand nog moet rijden. Het komt 

grotendeels voort uit een soort onzekerheid, vooral bij jongere 

studenten. Die komen net van de middelbare school en weten zich 

niet echt een houding te geven. Daarom gaan ze mee in het gedrag 

van anderen. Zo had je in Villa Kakelbont, een van de kroegen uit 

mijn onderzoek, een rad waar je voor € 2,50 aan kon draaien en 

bijvoorbeeld tien bier kon winnen. Dan denk je al gauw: ‘Dat wil ik ook.’ 

Dat versterkt die sociale druk vanuit de omgeving.”

“Het is niet te ontkennen dat alcoholgebruik een centrale rol speelt in 

het leven van studenten, maar hun drinkgedrag kent een wisselend 

patroon. De ene keer gaan ze meerdere keren per week over de grens, 

maar bijvoorbeeld in een tentamenweek wordt het alcoholgebruik 

drastisch teruggeschroefd. Op het moment dat de tentamens 

voorbij zijn gaan ze weer volledig los. Veel studenten gaan toch 

wel verantwoordelijk om met alcohol, vandaar ook de titel van mijn 

scriptie: Drink met mate(n). Ze zorgen dat het geen of nauwelijks 

effect heeft op hun studie en kennen hun grens meestal vrij goed. 

Vaak zijn ze zich ook wel bewust van het feit dat het nuttigen van 

alcohol voor je 24ste schadelijk kan zijn voor de hersenen. Hoewel ze 

daar niet altijd naar handelen.” 

> De citaten bij de verschillende types zijn afkomstig van respondenten die Geschiere 

interviewde voor zijn onderzoek. De bijbehorende foto’s zijn geënsceneerd.
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Krijg je toch gewoon een nieuwe
Waar: Starbucks
Wat: Vanilla Spice Latte 

Prijs-kwaliteitverhouding: espressokoffie met vers ge-
stoomde melk, vanillesiroop, afgetopt met slagroom en 
kardemom. De Starbuckswebsite meldt: ‘Vanilla is the 
world’s second most expensive spice by weight. Carda-
mom is number 3’. Zo bezien valt de prijs – 3,65 euro – 
enorm mee. 

Wachttijd: normaliter zijn de rijen met armlastige stu-
denten bij de campus-Starbucks ellenlang, maar deze 
donderdagmiddag rond half 4 ben ik meteen aan de 
beurt.  

Smaak: absoluut eens wat anders dan gewone koffie, 
cappuccino, espresso of caffé misto. Dit natuurlijk dank-
zij de vanille en kardemom. De vanilla spice latte is wel 
wat aan de zoete kant – de website spreekt eufemis-
tisch van a touch of sugar –  en hij wordt zoeter naar-
mate de bodem in zicht komt. De latte vult als een dolle.

Bediening: absoluut voorkomend en efficiënt. En het sy-
steem van je naam op je beker laten zetten, en wachten 
tot je naam klinkt, werkt altijd goed – okay, er moet 
geen rij van een man of tien staan met dezelfde naam, 
maar die kans lijkt verwaarloosbaar klein. 

Bijzonderheden: gevraagd naar de ingrediënten, neemt 
de jongen die zojuist mijn drank in elkaar gesleuteld 
heeft, ruim de tijd om een en ander toe te lichten. Als hij 
hoort dat ik het iets te zoet vind (dat komt door de 
vanillesiroop) krijg ik – ondanks mijn tegenwerpingen – 
een bon voor een gratis koffie mee met de tekst: if we 
didn’t make your day better, we hope this helps.

Zitplaatsen: best veel, maar gezien de populariteit van 
de koffieketen nooit genoeg. GvdE

                                    Food Plaza geopend

EM proeft en oordeelt
Vorige week opende het foodcourt zijn deuren.  In de opgepimpte voormalige mensa 
van het L-gebouw kunnen medewerkers en studenten terecht voor een breed scala 
aan eet- en drinkwaar: van bevroren yoghurt tot sateetjes; van geitenkaastosti’s tot 
noedelsoep. Voor de redactie van EM reden om eens te gaan proeven en te oordelen.                          
fotografie Ronald van der Heerik

Eindoordeel:

7,5 
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Bevroren yoghurt voor een absurde prijs
Waar: frozz
Wat: een regular frozen yoghurt  (yoghurt 
met drie fruit-toppings naar keuze)

Prijs-kwaliteitverhouding: 4 euro voor een scheut 
yoghurt met drie framboosjes, twee aardbeien en 
een handjevol bosbessen is tamelijk belachelijk.

Wachttijd: Ik was de eerste klant na de opening, en 
het duurde even voordat de yoghurtmeisjes door-
hadden dat er überhaupt een klant was. 

Smaak: met de yoghurt is niets mis, al blijft het na-
tuurlijk de vraag waarom je als het geen vakantie is 
en de zon niet schijnt liever yoghurt in bevroren 
vorm dan in vloeibare toestand zou willen eten. Het 
zorgvuldig rond de yoghurt gedrapeerde fruit is 
prima van smaak en dat terwijl het in januari toch 
echt niet het frambozenseizoen is. 

Bijzonderheden: er is volop keuze uit diverse soor-
ten fruit. En wie liever het fruit door de yoghurt wil 
in plaats van ernaast, kan gewoon een shake be-
stellen. GvdE 

Noedels met veel knoflook
Waar: Oodlz
Wat: een kleine Vega-tastic; boekweitnoedels 
met tofu, spinazie, Chinese kool, knoflook en 
koriander in een vegetarische bouillon.

Prijs-kwaliteitverhouding: de kleine porties noedels 
kosten 5 euro en de normale 8 euro. Vrij duur, aange-
zien een grote eter de middag niet doorkomt op een 
kleine portie.

Wachttijd: hoewel nagenoeg alle tafels bezet waren 
en er bij andere aanbieders rijen stonden, werd ik bij 
Oodlz direct geholpen. Twee minuten wachten tot je 
beker noedelsoep klaar is valt wel mee.

Smaak: de producten zijn vers, en dat proef je. Ik 
houd wel van een flinke lading knoflook, maar als je 
hier gegeten hebt, kun je beter  je afspraken afzeg-
gen en ver achterin de collegezaal gaan zitten. 

Bediening: vriendelijk en snel, niets op aan te mer-
ken.

Bijzonderheden: vers, verser, verst. En er is volop 
keuze uit allerlei extra’s. Naast de vijf standaard-
combinaties kun je zelf de ingrediënten kiezen.

Zitplaatsen: een paar tafeltjes, maar helaas alle-
maal bezet. TF

Eindoordeel:

6 

Eindoordeel:

7 

Sateetje voor de lunch vult goed
Waar: Satebar
Wat: Saté Ayam (kipsaté) met gebakken rijst

Prijs-kwaliteitverhouding: 4,50 euro voor een aardig 
volle bak pittig gebakken rijst, wat friemels komkom-
mer en rauwe ui, twee gevulde stokjes kippenvlees 
met pindasaus én een stuk kroepoek. Qua hoeveelheid 
en prijs niet gek in vergelijking met andere happen op 
het foodcourt; de maag is voldoende gevuld voor de 
uurtjes na de lunch.

Wachttijd: een minuut of vijf tijdens de lunchspits.

Smaak: de gebakken rijst is goed pittig en het kippen-
vlees mals. De pindasaus is zacht, misschien wat aan 
de flauwe kant. 

Bediening: vriendelijk, nog een beetje nerveus, maar de 
satébar was op het moment van bestellen pas één uur 
open. Het systeem met het afroepen van namen als de 
bestelling gereed is, is een aanslag op de stem van de 
kleine dame achter de toonbank; hou je oren goed open.

Bijzonderheden: je kunt ook ketjapsaus nemen in 
plaats van pindasaus, en witte rijst of brood in plaats 
van gebakken rijst. Verder is de saté er ook van var-
kens- en lamsvlees en vegetarisch, en zijn er hele 
maaltijden verkrijgbaar voor een redelijke prijs. Ben wel 
benieuwd of de afzuigkappen de roosterdampen goed 
kunnen wegwerken. En je kunt van je placemat een 
kraanvogel vouwen – als je handig bent tenminste. 

Zitplaatsen: mooie bamboetafels en lampen geheel in 
oosterse stijl. WG 

Eindoordeel:

8 
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Prima salade en een medicijnflesje
Waar: New Fork
Wat: een organic pasta deluxe salad, en een 
Royal jelly shot

Prijs-kwaliteitverhouding: 4,99 euro voor de maal-
tijdsalade is aan de prijzige kant, maar hij vult pri-
ma. De prijzen van de drankjes zijn vrij standaard.  

Wachttijd: ik was direct aan de beurt en werd snel 
en vriendelijk geholpen. 

Smaak: lekker, maar niet heel bijzonder. Rocket let-
tuce, real Parmasan cheese en organic fusilli pasta 
klinkt beter dan het is, maar toegegeven: het is 
verser en smaakvoller dan de Albert Heijn-salades; 
en beter dan het aanbod van de oude cateraar Al-
bron. De sneetjes brood waren wel wat droog. De 
Royal jelly shot zit in een eng, medicijnachtig flesje 
en smaakt naar vloeibare bijenpollen. Vast wel ge-
zond, maar de beloofde energie ‘for both the queen 
bee and you’ krijg je er helaas niet van. 

Bijzonderheden: grote keuze aan broodjes, soep-
jes, salades, drankjes en zoetigheden, en allemaal 
enorm organic, natural en fair trade. 

Zitplaatsen: helaas: de comfortabele bank en ook 
de paar andere plekken zijn al bezet. TL 

Eindoordeel:

7 
Beleg mag royaler
Waar: Tosti World
Wat: Ontbijtspecial met tosti ham-kaas en 
een kop koffie (ook om mee te nemen)

Prijs-kwaliteitverhouding: 3,75 euro – goede deal 
voor een snel ontbijt, maar ik betwijfel of je het er-
mee redt tot de lunch (ook al kun je kiezen voor bruin 
brood).

Wachttijd: om half twaalf was ik meteen aan de 
beurt en in twee minuten was mijn bestelling klaar.

Smaak: krokante boterhammen en prima smaak, al 
zou een extra plak kaas niet gek zijn. Twee dunne 
plakjes kaas en één plak ham voor drie boterham-
men is wel aan de zuinige kant.

Bediening: aardig en snel. Bij uitzondering kreeg ik 
een cappuccino in plaats van normale koffie – da’s 
nou service.

Bijzonderheden: eet je je tosti ter plekke, dan krijg je 
’m mee in een aluminium cakeblik. Dat ziet er leuk 
uit, maar het neemt (te) veel plek in op de kleine ta-
feltjes. Bovendien weet ik niet waar ik mijn curry of 
ketchup moet laten, in het blik? Niet zo handig om in 
te dopen, een bordje is praktischer.

Zitplaatsen: echt lang zul je niet zitten op de vrij 
harde krukjes en bankjes van steigerhout met oran-
je kussens, maar voor een snelle lunch is het een 
gezellige hoek. LJ

Eindoordeel:

7 
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D
e film ‘Thank you for smoking’, waarin een sluwe en gladde 
lobbyist de tabaksbranche zo goed mogelijk probeert te 
verkopen, versterkt het beeld dat veel mensen van lob-
byisten hebben: onbetrouwbaar. Eelco Dubbeling, plaats-
vervangend directeur van de Nederlandse Vereniging van 

Banken, is ook werkzaam in een branche die tegenwoordig op weinig 
sympathie en vertrouwen van het volk kan rekenen. Dubbeling – voor-
malig bestuurskundestudent en bestuurslid van studievereniging 
Cedo Nulli – brengt ieder jaar veertien FSW-studenten de fijne kneep-
jes van de diplomatie bij, overigens zonder daarbij de nare trekjes van 
hoofdpersoon Nick Naylor uit bovengenoemde film te propageren. 
“Ik probeer juist het slechte imago van lobbyisten en diplomaten te 
ontkrachten door integer en transparant te werk te gaan. Daarnaast 
ga ik nooit in zee met dubieuze personen of organisaties. Voor jullie is 
dat ook belangrijk”, vertelt Dubbeling de studenten, die dit jaar zullen 
kennismaken met het internationale diplomatieke toneel. 

LSD-techniek
Door middel van trainingen, die een half jaar lang elke dinsdagavond 
plaatsvinden, worden de studenten voorbereid op de jaarlijkse Na-
tional Model United Nations-conferentie (NMUN) in New York. Op 
de NMUN-conferentie komen in maart en april zo’n 5000 studenten 
uit de hele wereld bijeen voor een VN-simulatie. Dat doen ze in het 
Sheraton Hotel op Times Square, niet bepaald de locatie om in je ouwe 
kloffie rond te lopen. Ook tijdens de gasttraining van Dubbeling blijkt 
nette kledij een must, want bij een beetje lobbyist is naast de inhoude-
lijke kennis ook de presentatie tiptop in orde.
Als je er eenmaal representatief en verzorgd uitziet, kan het onder-
handelen beginnen. “Mensen zijn sneller bereid naar je te luisteren 
en met je mee te denken als ze niet het gevoel hebben gemanipuleerd 
te worden”, vertelt Dubbeling. Als je iets van een ander gedaan wilt 
krijgen, moet je dat voorzichtig en discreet brengen, zo luidt de bood-
schap.
De onder diplomaten gebruikelijke gesprekstechniek doet de wenk-
brauwen in eerste instantie flink fronsen. “In gesprek met een diplo-
maat gebruik je de LSD-techniek: Luisteren, Samenvatten en Door-
vragen.” Door het antwoord van je gesprekspartner kort en bondig te 
herhalen en er vervolgens gerichte vragen over te stellen, voelt hij of 
zij zich gehoord, en kun je achter de belangen van je gesprekspartner 
komen, waardoor de onderlinge band sterker wordt en je kunt zoeken 
naar een win-winuitkomst. 

Klompjes
Het onderhouden van een band is volgens Dubbeling van enorm be-
lang voor succesvolle lobbyisten. “Zorg ervoor dat je een goede relatie 
hebt met  je gesprekspartner. Dat kan op allerlei manieren: een ty-
pisch Nederlands cadeautje meenemen voor een buitenlander, klomp-
jes bijvoorbeeld. Benadruk ook altijd hoe blij je bent dat hij of zij jou 
wil ontmoeten, en vraag bijvoorbeeld hoe de vlucht was.” 
Om een persoonlijke klik teweeg te brengen zoekt Dubbeling altijd 
naar een gemeenschappelijke interesse. “Als ik met koningin Máxima 
zou praten, zou ik niet direct beginnen over ingewikkelde legale of 
economische vraagstukken, maar over mijn drie dochters. Ze ziet dan 
dat we iets gemeen hebben, waardoor onze band sterker wordt”, ont-
hult Dubbeling, die zijn training – naar goed NMUN-gebruik – in het 
Engels geeft. 
Ondanks het belang van beleefdheid, vriendelijkheid en binding, is 
ook  ‘je huiswerk doen’ essentieel: zorg dat je zoveel mogelijk weet van 
het onderwerp en de persoon met wie je praat. “Wie van jullie heeft 
voor deze training mijn LinkedIn-profiel bekeken?”, vraagt hij. Enigs-

Nuschka Holtkamp en Xander Japin

Luisteren, 
samenvatten 
& doorvragen
Voor ’s werelds grootste simulatie van de Verenigde Na-
ties, reist dit voorjaar een groep studenten van de Facul-
teit der Sociale Wetenschappen (FSW) naar de Verenigde 
Staten. Om daar geen modderfiguur te slaan, moeten ze 
het spel van lobbyen en onderhandelen tot in de puntjes 
beheersen. En dus krijgen ze training.
tekst Matthijs van Schie fotografie Ronald van den Heerik
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zins gegeneerd zien de deelnemers dat slechts één van hen zijn hand 
opsteekt. “Zorg dat je voor de NMUN-conferentie al met delegates uit 
de andere landen contact hebt  via sociale media”, luidt Dubbelings 
advies.

Simulatie van een simulatie
Na een waslijst aan tips en trucs (zie kader) om het onderhandelen 
soepeler te laten verlopen, is het tijd voor een ‘echte’ sessie. Boy Noor-
dijk is voor even de president van Sri Lanka, het door de deelnemers 
‘gespeelde’ land straks tijdens de conferentie; Hilde Santegoeds is 
voor even de vrouwelijke versie van Mark Rutte. De twee moeten het 
eens zien te worden over het te bespreken onderwerp bij de volgende 
VN-top. In vloeiend Engels voeren ze de discussie, waarbij Hilde de 
nadruk legt op de mensenrechten in Sri Lanka. Boy erkent het belang 
daarvan, maar geeft – vanuit Sri Lankaans perspectief niet geheel 
verrassend - de voorkeur aan de economische positie van Sri Lanka 
als voornaamste discussiepunt. Hoewel beiden toenadering zoeken, 
worden ze het na twee discussierondes niet eens. “Vertel dat maar 
aan de verwachtingsvolle journalisten buiten”, zegt Dubbeling tegen 
de deelnemers. Het onderhandelen verloopt dus nog niet geheel naar 
wens, maar gelukkig was het maar een simulatie van een simulatie. De 
groep heeft nog een kleine drie maanden om alles volledig vlekkeloos 
te laten verlopen; wanhopen hoeft dus nog niet.
Voor het klaarstomen van de deelnemers zijn bestuurskundestuden-

ten Xander Japin (22) en Nuschka Holtkamp (20) verantwoordelijk. 
Zij waren vorig jaar deelnemers toen de EUR-delegatie de Outstandig 
Delegate Award won, en weten dus precies hoe de vork in de steel zit.  
“Omdat er bij een internationale conferentie mensen uit veel verschil-
lende culturen aanwezig zijn, moet je weten hoe je het beste met be-
paalde groepen kunt praten”, zegt Japin. “Zuid-Amerikanen reageren 
meestal sneller emotioneel, terwijl Aziaten zich wat gereserveerder 
opstellen; die vinden ons Nederlanders al gauw erg direct. Dat zijn al-
lemaal zaken waarmee je rekening moet houden.” 
Volgens Holtkamp moeten de andere delegaties niet als tegenstanders 
worden gezien. “Belangrijk is dat we altijd de VN-spirit in het oog 
houden: niet het eigen belang, maar het gemeenschappelijke belang 
staat voorop. Een oplossing bereiken die voor alle partijen het beste is, 
is het doel van de VN en dus ook van deze conferentie.” Als de EUR-
delegatie – die de trans-Atlantische trip mede dankzij Cedo Nulli kan 
maken – net als vorig jaar een award wint is dat een mooie bekroning 
van het werk, maar volgens beide trainers is het niet het hoofddoel. 
“De conferentie wordt georganiseerd om studenten kennis te laten ma-
ken met internationale problematiek en de werking van de Verenigde 
Naties. Ze leren daarbij ook hoe het diplomatieke spel werkt, en dat 
is heel waardevol voor de toekomst. Maar de EUR heeft een reputatie 
hoog te houden, dus we willen uiteraard wel zo goed mogelijk preste-
ren.”          

Tien lobbytips
Wil je lobbyist of diplomaat worden? Houd je dan in elk geval aan 

deze tien tips van Eelco Dubbeling, Nuschka Holtkamp en Xander 

Japin.

> 1 Geef je gesprekspartner bij de eerste ontmoeting een   

 cadeautje, bij voorkeur iets typisch Nederlands. Daarmee   

 kweek je sympathie, wat uiteindelijk de doorslag kan geven.

> 2 Hou het principe van dienst en wederdienst aan: als je een   

 ander om een gunst vraagt, geef daar dan ook iets voor terug.

> 3 Ga niet te snel over op de inhoudelijke kant van de   

 ontmoeting, maar neem de tijd om een goede    

 verstandhouding met je gesprekspartner op te bouwen.

> 4 Zoek naar een win-winsituatie, of geef de ander in elk geval   

 het idee dat hij of zij ook beter van je voorstel wordt.

> 5 Probeer je boodschap te formuleren in drie zinnen; korte   

 boodschappen blijven beter hangen en vervelen minder snel.

> 6 Als je op het voorstel van de tegenpartij ingaat, vermijd dan het  

 woordje ‘maar’ zoveel mogelijk, en gebruik liever het woord ‘en’.  

 In plaats van je gesprekspartner tegen te spreken, vul je hem  

 of haar aan.

> 7 Hou rekening met de culturele achtergrond van je    

 gesprekspartner. Nederlanders zijn erg direct. Wees je   

 daarvan bewust. Gebruik nooit  krachttermen, vloeken of   

 scheldwoorden. 

> 8 Laat je gezicht zien op bijeenkomsten.  Het lijkt misschien   

 kinderachtig, maar zaken als vooraan zitten en ruim van   

 tevoren aanwezig zijn zorgen ervoor dat je positief opvalt.

> 9 Zorg dat je in het openbaar, ook met je Nederlandse collega’s,  

 Engels spreekt. Mensen vinden het fijn om te kunnen begrijpen  

 waar de anderen het over hebben. 

> 10 Wed nooit op één paard. Als de tegenpartij zich niet kan vinden  

 in jouw voorstel, moet je niet met de mond vol tanden staan.  

 Het is dus belangrijk om een alternatief paraat te hebben.   

Eelco Dubbeling brengt FSW-studenten de fijne kneepjes van de diplomatie bij

‘Als je iets van een ander 
gedaan wilt krijgen, moet je 
dat voorzichtig en discreet 
brengen’ > Eelco Dubbeling



E
en veelgehoorde klacht onder 
wetenschappers is vooral dat 
de balans tussen onderzoek 
en onderwijs zoek is. Alleen 
als je zoveel mogelijk publi-

ceert in toptijdschriften, vaak geciteerd 
wordt en ook nog eens zo nu een dan 
een flinke smak geld aan subsidie bin-
nensleept, mag je blijven of kun je zelfs 
carrière maken. Of je nu een goede do-
cent bent of niet, veel aandacht aan je 
colleges besteedt of het snel even tus-
sendoor doet: het wordt nauwelijks 
meegenomen in de beoordeling. Maar 
er is nog meer aan de hand volgens de 
ontevreden wetenschappers. Wat wil-
len ze precies en hoe?

Platform Hervorming Neder-
landse Universiteiten (H.NU)
Manifest: ‘Naar een andere universi-

teit!’

Wie: 25 initiatiefnemers staan onder 

het manifest, wetenschappers van 

alle Nederlandse universiteiten. Van de 

EUR zijn dat Willem Schinkel en Johan 

Heilbron (beiden van de Faculteit der 

Sociale Wetenschappen).

Doelen: 

• Het centraal stellen van inhoudelijke 

criteria voor het uitvoeren en de be-

oordeling van onderzoek, meer ruimte 

voor fundamenteel onderzoek en de 

erkenning van de verschillende 

maatschappelijke rollen van de alfa-, 

bèta- en gammawetenschappen.

• Het opleiden van studenten tot des-

kundige en kritische werknemers en 

burgers.

• Het doorbreken van de huidige hiërar-

chische en bureaucratische structuur 

en het toewerken naar een bestuurs-

vorm waarin (vaste èn tijdelijke) weten-

schappers, studenten en ondersteu-

nend personeel mee kunnen spreken 

en besluiten over die zaken waarvan zij 

het meeste verstand hebben.

• Institutioneel gegarandeerde ruimte 

voor het deelnemen van wetenschap-

pers aan maatschappelijke debatten 

in uiteenlopende media.

Plannen: Een interactieve website ma-

ken waarop discussies plaatsvinden; 

een petitie aan het parlement aanbie-

den; de organisatie of ondersteuning 

van symposia; het opzetten van een 

meldpunt voor specifieke problemen 

en misstanden.

Science in Transition (SiT)
Manifest: ‘Waarom de wetenschap 

niet werkt zoals het moet, en wat 

daaraan te doen is’

Wie: de oprichters zijn vijf weten-

schappers van de Universiteit van 

Amsterdam, de Universiteit Utrecht, 

de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid en de University of 

Oxford. Daarnaast staan op de website 

enkele ‘deelnemende wetenschappers’ 

vermeld, die in workshops bijdroegen 

aan de visie. Van de EUR zijn dat Wil-

lem Schinkel en Teun Zuiderent Jerak 

(van iBMG, maar sinds kort werkzaam 

in het buitenland).

Doelen:

• Nieuwe maatstaven formuleren 

waarlangs wetenschappers en we-

tenschappelijke resultaten beoordeeld 

worden, en waarin de maatschappelij-

ke waarde van het onderzoek nadruk-

kelijk meeweegt. 

• Zowel bij fundamenteel als toege-

past onderzoek de maatschappij laten 

meehelpen bij het vaststellen van on-

derzoeksprioriteiten, omdat de agenda 

van de wetenschap een zaak van de 

samenleving is.

• De studie geesteswetenschappen 

en sociale wetenschappen opnieuw 

inrichten, met minder focus op onder-

zoek en meer op onderwijs. 

• Het publiek informeren over hoe 

de wetenschap écht werkt, over de 

onzekerheid van wetenschappelijke 

resultaten en hoe die tot stand komen, 

en over de alledaagse motieven van 

wetenschappers.

• Het publiek laten zien hoe weten-

schappelijke besluiten over maat-

schappelijke kwesties genomen 

worden. 

Plannen: Op de agenda op de website 

staan allerlei gesprekken en debat-

ten gepland, onder andere met het 

ministerie van Economische Zaken, de 

KNAW en de VSNU. Ook zijn er plannen 

om langs universiteiten, Colleges van 

Bestuur en wetenschappers te gaan.

Occupy de 
wetenschap
Al jaren wordt aan de Nederlandse universiteiten 
geklaagd over allerlei misstanden. Een aantal on-
tevreden wetenschappers richtte onlangs Scien-
ce in Transition en het Platform Hervorming Neder-
landse Universiteiten op. Aan goede voornemens 
geen gebrek, maar gaat er nu daadwerkelijk wat 
veranderen?
tekst Thessa Lageman illustratie Bas van der Schot
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Socioloog Willem Schinkel is 
als enige EUR-wetenschapper 
bij beide initiatieven betrok-
ken. EM vroeg hem wat we er-
van kunnen verwachten.

Waarom doet u mee? “Ik ben het 
eens met de meeste punten en ik denk 
graag mee over wetenschapsbeleid. Ik 
ben overigens slechts zijdelings be-
trokken bij beide initiatieven en doe 
vooral vanuit mijn lidmaatschap van 
De Jonge Akademie van de KNAW 
mee aan debatten over deze onder-
werpen; daar zijn we al veel langer 
met deze ideeën bezig. Goede punten 
van Science in Transition en het 
Platform Hervorming Nederlandse 
Universiteiten vind ik vooral dat de or-
ganisatie van universiteiten democra-
tischer zou moeten worden, en dat het 
publiek meer betrokken wordt bij de 
wetenschap. Ik vind overigens niet dat 
de politiek meer invloed moet hebben, 
en ben dan ook geen voorstander van 
het topsectorenbeleid.”

Waarom zijn er twee aparte clubs 
opgericht? “Het gaat erom dat er ein-
delijk over deze problemen gepraat 
wordt. Er zijn belangrijke verschillen 
tussen beide initiatieven en ook daar 
binnen zijn we het lang niet in alles 
met elkaar eens. Dat hoort ook bij een 
goed debat.”

Zijn de initiatieven onderwerp van 
gesprek onder uw collega’s? “Nog 
veel te weinig. Het moet echt nog op 
gang gebracht worden hier. Buiten de 
EUR is er meer discussie. Ja, ook hier 
is veel onvrede, maar veel weten-
schappers zijn er toch nog steeds wel 
van overtuigd dat het systeem goed 
werkt zo en hebben er belang bij dat 
het zo blijft.”

Hoe voorkom je dat het een soort 
‘Occupy de wetenschap’ wordt: goe-
de ideeën die niet uitvoerbaar zijn? 
“Volgens mij gaat dat niet gebeuren. 
Er is nu echt een momentum. Bij men-

sen op belangrijke posities is nu een 
bewustzijn ontstaan dat het anders en 
beter moet.”

De situatie is niet uniek voor 
Nederland. Kunnen we hier wel wat 
doen? “Een groot deel van de organi-
satie van de wetenschap is nationaal, 
dus we kunnen best afwijken. Een 
prettig wetenschappelijk klimaat kan 
ook goede wetenschappers uit het bui-
tenland trekken. Nederland loopt wat 
dit betreft overigens zo’n tien jaar ach-
ter op Groot-Brittannië, maar is er 
weer eerder mee dan Frankrijk en 
Duitsland.”

Wat doet u zelf om de situatie te ver-
anderen? “Ik publiceer bijvoorbeeld 
niet alleen in Engelstalige tijdschrif-
ten, maar ook in Nederlandse. Daar 
word je niet op afgerekend bij je be-
oordeling en ze tellen ook niet mee bij 
subsidieaanvragen, maar ik vind het 
belangrijk om wat terug te doen voor 
de maatschappij, die mijn onderzoek 
gefinancierd heeft. Als wetenschapper 
heb je ook een publieke taak, vind ik. 
Verder zijn we samen met Studium 
Generale bezig om een debat te orga-
niseren hier op de universiteit met 
mensen van Science in Transition en 
het Platform Hervorming Neder-
landse Universiteiten.”

Wat kan het College van Bestuur 
doen? “Het zou goed zijn als het CvB 
zich in de discussie mengt. Het zou 
mooi zijn als we dit debat als eerste 
universiteit omarmen. Het bestuur 

zou verder eens goed naar de loop-
baan- en evaluatiecriteria kunnen kij-
ken. Het is krankzinnig hoeveel publi-
caties wetenschappers af moeten leve-
ren en hoeveel geld ze binnen moeten 
halen. De eisen waaraan wetenschap-
pers tegenwoordig moeten voldoen 
zijn belachelijk. En al die tijdelijke 
medewerkers hebben niet de geestelij-
ke rust om goed te kunnen werken.”

Wat kun je als individuele weten-
schapper doen, als je mee wilt hel-
pen? “Je kunt de discussie over het 
onderwerp in je eigen omgeving op-
starten.”

We staan ‘aan de vooravond van 
een grote verandering’, volgens het  
manifest van Science in Transition. 
“Dat is natuurlijk vooral retoriek. De 
minister van Onderwijs heeft welis-
waar gezegd dat er niet echt proble-
men zijn of dat die al opgelost zijn, en 
misschien dat er nog meer onder-
zoeksgeld van de eerste naar de twee-
de geldstroom zal gaan. Toch zie je 
dat dingen in beweging zijn. Op 
Emory University in de Verenigde 
Staten wordt al gezegd: publiceer 
maar wat minder. In de VS wordt ook 
al meer naar de waarde van boekpu-
blicaties gekeken, in plaats van alleen 
maar naar artikelen in tijdschriften. 
Een aantal van dit soort thema’s wordt 
inmiddels ook in Nederland opge-
pakt. Zo heeft de afrekening op de 
kwantiteit van het aantal artikelen wel 
zijn grootste piek gehad, denk ik.”

WETENSCHAP 17 januari 2013 | 2130 januari 2014 | 23

‘Zo heeft de afrekening op de 
kwantiteit van het aantal artikelen 
wel zijn grootste piek gehad, 
denk ik.’  > Socioloog Willem Schinkel
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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: Jan Fransen (48), Institute for Housing 
and Urban Development Studies (IHS), on-
derdeel van de Erasmus School of Econo-
mics en de Faculteit der Sociale Weten-
schappen.
Onderzoekt: innovatie van kleine bedrijven 
in drie snelgroeiende economieën.
Klaar: eind dit jaar.

Waar gaat je onderzoek over? “Ik bekijk hoe 
kleine bedrijven in Yogyakarta, Kaapstad en 
Shanghai aan hun kennis komen; van grote 
internationale bedrijven of door samenwer-
king met lokale bedrijven en universiteiten? 
Zijn ze nog steeds afhankelijk van kennis uit 
het westen, vindt daar de productie en uit-
voering plaats en stromen de winsten hier-
heen of is dat niet meer het geval?”

Hoe blijf je gemotiveerd? “Het scheelt dat 
mijn proefschrift uit artikelen zal bestaan – 
hapklare brokken dus. Ik vind het ook erg 
motiverend om mijn onderzoek te gebruiken 
in mijn lessen en advieswerk. Daarnaast ben 
ik adjunct-directeur van het IHS, dus ik ben 
niet alleen maar met mijn proefschrift bezig.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Niet echt, 
hoewel het moeilijk is genoeg tijd vrij te ma-
ken. Het hielp dat ik een cursus voor buiten-
promovendi heb gevolgd. Ik heb trouwens 
wel lang gedaan over het formuleren van 
mijn onderzoeksvraag; dat viel me tegen. Ik 
liep ook een paar keer vertraging op, omdat 
het minstens vier maanden duurt voordat je 
een reactie krijgt als je een artikel indient. 
Dat moet je dus wel goed plannen, heb ik 
gaandeweg gemerkt.”

Is het einde in zicht? “Ik heb mezelf een 
mooie deadline gesteld en hoop dat mijn pro-
motie begin 2015 plaats kan vinden. Dan heb 
ik er vijf jaar over gedaan. Maar het is moei-
lijk in te schatten; er kunnen nog allerlei on-
verwachte dingen gebeuren.”  TL

> HALVERWEGE > TOPPUBLICATIE

Eshuis baalt net als veel andere wetenschap-
pers ook weleens van het systeem waarin je 
voor een goede beoordeling en om carrière te 
kunnen maken, afgerekend wordt op het aantal 
publicaties. De artikelen dienen te verschijnen 
in wetenschappelijke tijdschriften met een zo’n 
hoog mogelijke impactfactor, een maat voor 
aantallen citaties in andere tijdschriften, en de 
tijdschriften staan bij voorkeur in de top 10 van 
de Thomson Reutersranglijst van tijdschriften 
per vakgebied. De eisen verschillen per vakge-
bied, en soms ook per positie. Zo moet Eshuis 
binnen zes jaar dertien artikelen in internatio-
nale wetenschappelijke tijdschriften publice-
ren. 

Gelukkig ligt Eshuis op schema. Vorig jaar had 
hij twee publicaties over citymarketing waar-
van een in Urban Studies, dat aanvankelijk afge-
wezen werd bij Governance, een vergelijkbaar 
blad. Urban Studies heeft een impactfactor van 
1,5 en staat op nummer 9 in de Thomson 
Reutersranglijst. Goed voor zijn carrière dus en 
leuk dat hij met dit blad niet alleen bestuurs-
kundigen, maar ook planologen bereikt. 
Het andere artikel, dat binnenkort in de 
International Review of Administrative Sciences 
verschijnt, werd direct bij de eerste poging ge-
accepteerd. Hij stuurde het expres naar een 

wat minder hoog aangeschreven tijdschrift – 
impactfactor 0,6 en plaats 31 in de Thomson 
Reutersranglijst. Ter vergelijking: het toptijd-
schrift Science heeft een impactfactor van 31, 
maar in de harde wetenschappen zit je dan ook 
veel sneller aan hoge impactfactors. 
“We wilden dit verhaal graag snel de wereld in 
hebben, voordat anderen ermee komen”, legt hij 
uit. “Het gaat over het beïnvloeden van emoties 
en dat is een redelijk nieuw terrein in de be-
stuurskunde.” Bij bladen met een hoge impact-
factor is de kans dat je artikel wordt afgewe-
zen groter, dus een wetenschapper die zich 
moet haasten om het vereiste aantal publica-
ties te halen, kiest soms voor een wat ‘minder 

goed’ blad. Beide artikelen gaan over de invloed 
van burgers op citymarketing. Het ene artikel 
laat zien dat bedrijven en ambtenaren meer in-
vloed op citymarketing hebben dan burgers. 
Het andere artikel belicht het feit dat burgers in 
Katendrecht meer invloed hadden op het imago 
van de wijk dan in Nieuw Crooswijk. En dat is 
belangrijk voor de democratie, legt Eshuis uit. 
Citymarketing bepaalt namelijk voor een deel 
hoe een wijk er fysiek uitziet. Zo wordt in 
Katendrecht de havenidentiteit benadrukt en 
daar zou bijvoorbeeld McDonalds niet in passen 
en Tattoo Bob of het SS Rotterdam wel.  TL

Onderzoekers van de EUR publiceren wat af. Zo nu en dan zit er een toppublicatie 
tussen. Bestuurskundige Jasper Eshuis publiceert binnenkort een artikel in Inter-
national Review of Administrative Sciences, dat minder hoog aangeschreven staat 
dan Urban Studies, waarin hij vorig jaar publiceerde, maar hij is misschien wel 
trotser op deze publicatie. 

‘We wilden dit verhaal graag snel de wereld 
in hebben, voordat anderen ermee komen’ 
>  Jasper Eshuis

Citymarketing en de impactfactor



LIFESTYLE

H
alf a World Away heet het 
nummer dat begin februari 
het licht zal zien.  Gebaseerd 
op een gebeurtenis uit haar 
eigen leven, zoals de meeste 

nummers  die Siegerist schrijft uit haar ei-
gen leven gegrepen zijn.  Ze ziet het com-
poneren en schrijven als een ambacht, 
dat je pas goed onder de knie krijgt als je 
continu wilt blijven leren. Lessen volgen, 
cursussen, workshops. Zoeken naar een 
goede invalshoek, naar de boodschap die 
je wilt uitdragen.
Van de zomer was Siegerist nog in Schot-
land. Zat ze een week in een landhuis sa-
men met andere muzikanten, her en der 
vandaan. Elke dag moest iedereen een 
song schrijven en voor de groep optreden, 

waarna erover werd gepraat. Daar zag ook 
Half a World Away het licht, dat ze samen 
met een Schotse songwriter schreef. “Ik 
voelde me een halve hippie toen ik er 
wegging: een geweldige tijd met allemaal 
mensen die liefde voor de muziek hadden 
en enorm inspirerend en supportive wa-
ren.”
Terug in Rotterdam, richtte ze een soort-
gelijke groep op van gelijkgestemde song-
crafters. En Siegerist heeft ook al weer les: 
in Rotterdam-Noord bij Mark Lotterman. 
Solo zingt ze eigen nummers, onder bege-
leiding van een contrabassist, en stee-
vast in het Engels. Ook maakt Siegerist 
deel uit van een trio, Daisy Enjazzed, dat 
zowel eigen nummers als covers speelt. 
In te huren voor allerhande feesten, par-
tijen en evenementen. Van Frank Sinatra 
tot Queen, het kan allemaal. 
Al als klein kind mocht ze op de camping 
en op school graag meedoen aan play-
backshows. Ze was dertien toen ze met 
gitaarles begon, waarna niet veel later 
ook zangles volgde. Siegerist ontwikkelde 
–  met tussendoor een uitstapje van een 
paar jaar naar de metal - een voorliefde 
voor jazz, met name de Amerikaanse van 
de jaren twintig tot zestig in de vorige 
eeuw.  Die voorliefde is goed terug te ho-
ren in  haar eigen werk, al zijn daar ook 
Latijns-Amerikaanse invloeden in terug te 
vinden. Ze houdt van sferen en metafo-
ren, zegt ze.
Muziek is een moeilijke business, vindt 
Siegerist. “Er zijn zoveel mensen die mu-
ziek maken; je moet je best doen om eruit 
te springen,” zegt Siegerist. “Daarom ben 
ik bezig met mijn profilering als artiest en 
treed ik zo vaak mogelijk op om mijn lied-
jes te laten horen. Maar ik blijf muziek ma-
ken die ik zelf goed vind. Het is gewoon 
een kwestie van volhouden en doorgaan.” 

> Muziek van Maaike Siegerist kun je be-

luisteren via www.erasmusmagazine.nl/

EMuziek

> EMuziek

Een kwestie van volhouden en doorgaan

Op 9 februari komt de eerste single uit van 

singer/songwriter Maaike Siegerist (29). Een 

voorlopig hoogtepunt in de muzikale carrière 

van de parttime webmanager bij het Erasmus 

Research Institute of Management (ERIM).
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot

30 januari 2014  | 25



30 januari 2014 | 26LIFESTYLE

Drakendans
Een maand na Oud en Nieuw doen de Chinezen 
het feest nog eens dunnetjes over. Op 31 janu-
ari start het jaar van het paard en dat begint in 
Chinatown Rotterdam met de traditionele ope-
ningsceremonie, waar leeuwen- en draken-
dansers met een knetterend vuurwerk tot le-
ven worden gewekt. De draak en het vuurwerk 
verdrijven de boze geesten. De leeuwendans 
laat zien dat je zelf wel iets moet doen voor 
geluk en voorspoed. In een optocht trekken ze 
door de West-Kruiskade om de winkeliers 
voorspoed voor het nieuwe jaar te brengen. 
Het spektakel eindigt natuurlijk met prachtig 
siervuurwerk. 
> Waar: West-Kruiskade, Rotterdam. Toegang: gratis.

Duke Dumont
De late uurtjes kun je deze maand het best door-
brengen in Perron. Zaterdag 8 februari staat Duke 
Dumont hier in de dj-booth. Deze Britse dj kent 
iedereen van het nummer ‘Need U (100%).’ Maar 
het beste van het verhaal is, dat de toegangs-
kaarten maar vijf euro kosten in de voorverkoop. 
Dus haal snel je ticket, want dit is waarschijnlijk 
de laatste keer dat je hem van zo dichtbij kunt 
bewonderen. Daarnaast voor iedereen die nog 
geen liefje heeft voor Valentijn: kom er een uit-
zoeken op Discoflamingo- de Valentijneditie. Het 
feest begint op donderdag 13 februari en om 
twaalf uur wordt er gekust en gedronken op de 
liefde. Naast fijne dansplaatjes is er ook een pho-
towall< en deelt Cupido rozen en kaarten uit.
> Wanneer: zaterdag 8 en vrijdag 14 februari. 

Toegang: € 5,- Info: zie Facebook Perron.

Lichte Zeden
Route du Nord is een kunstroute door het Zomer-
hofkwartier, en speciaal voor de Artweek is er nu 
ook een wintereditie. Het thema van de route is 
‘lichtjes’, en tal van kunstenaars zullen experi-
menteren met lichtinstallaties. BIRD en Roodkapje 
programmeren voor deze week eigenzinnige Rot-
terdamse artiesten. Maar de enige, echte reden 
waarom ik in Céline’s Choice hier aandacht aan 
besteed, is het besmuikte feestje in BAR. Op vrij-
dag 7 februari presenteert Route du Nord een ob-
scuur feest, genaamd Nacht Van Lichte Zeden: 
een nacht in obscure nachtclubsferen. Er is 
hoogpolig tapijt, er zijn pin-upgirls, er is een poe-
delshow en een podium waar om middernacht 
precies een nog geheime act zal plaatsvinden. 
> Wanneer: 5 tot 9 februari. 

Toegang: feest € 10,- Info: www.routedunord.nl 

> CÉLINE’S CHOICE

Arty Farty
De eerste week van februari staat 
geheel in het teken van kunst tijdens 
de Art Rotterdam Week van 5 t/m 9 
februari in de Van Nellefabriek. Er zijn  
overigens door heel de stad exposi-
ties en kunstbeurzen. In de Fenix-
loods is er dit jaar voor de tweede 
maal de kunstbeurs Art at the Ware-
house. De bovenste verdieping is ge-
heel ingericht met grote kunstobjec-
ten van bekende kunstenaars. Bene-
den vindt de kunstbeurs plaats met 
tal van kleine galeries met werken 
op het gebied van hedendaagse 
kunst. Een stuk verderop in de Cruise 
Terminal Rotterdam vindt de RAW Art 
Fair plaats: eveneens een beurs met 
galeries met werken variërend van 

foto’s tot keramiek. Alle nieuwe uit-
vindingen op het gebied van design 

zijn te zien bij Object Rotterdam in het 
nieuwe gebouw van Rotterdams be-

kendste architect Rem Koolhaas. Wil 
je deze week op een wel heel speci-
ale manier beleven, dan kun je een 
nacht in het huis of atelier van een 
Rotterdamse kunstenaar boeken. 
Kunstenaars als Hester Scheurwa-
ter, vooral bekend door de selfies van 
haar poes – en dan bedoel ik niet 
haar huisdier – en Olaf Mooij laten je 
slapen op een plek die speciaal voor 
je is ingericht met hun werk, en ze 
verzorgen ’s ochtends je ontbijt. Ex-
tra spannend: het blijft tot na het 
boeken een verrassing met welke 
kunstenaar je een beschuitje gaat 
eten.
> Wanneer: 5 t/m 9 februari. 

Toegang: € 17,50 passe-partout. 

Info: www.artrotterdam.com 

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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Jazzcafé Dizzy
’s Gravendijkwal 127

Sfeer 8
Studentikoosheid 6

Sjanskansen 6
Biertje € 2,40

> UIT/GAAN

Al dik 36 jaar staat Dizzy, genoemd naar beboplegende Dizzy Gillespie, be-
kend als dé plek om de echte jazzsfeer te proeven. Grote namen als Candy 
Dulfer en Sonny Rollins stonden er op het podium, maar waar Dizzy het 
meest om bekendstaat, is het feit dat de heroïneverslaafde beroemdheid 
Chet Baker hier zijn laatste optreden gaf. Kort nadat hij in 1988 de Rotter-
damse jazzliefhebbers – onder wie vaste klant Jules Deelder – op een 
optreden trakteerde, stortte hij ter aarde vanuit zijn hotelkamer in Am-
sterdam. Een tragisch en roemloos einde van een legende. Even dreigde 
het met Dizzy  dezelfde kant op te gaan. Eind 2011 was het doorleefde en 
uitgewoonde pand dringend toe aan een adempauze, waarna het een op-
frisbeurt kreeg en enkele maanden later weer openging. Helaas bleek de 
opleving van korte duur. Het tweede faillissement in juli vorig jaar maakte 
pijnlijk duidelijk dat een kroeg, net als pakweg een voetbalclub, niet 
slechts op zijn roemruchte verleden kan teren. Dizzy leek definitief ten 
dode opgeschreven, maar dankzij gulle giften van Rotterdammers, een 
nieuwe eigenaar en programmeur Marguerite Melchers (die werkte voor 
onder meer Rotown en het Metropolis Festival) kwam het toch nog goed. 
Het blijft natuurlijk gissen of Dizzy een succesvolle comeback kan maken. 
Met de uitstraling is in elk geval niks mis. Een chique lange bar, het knusse 
podiumpje en de frivole jazzklanken doen in de verte denken aan de stijl-
volle New Yorkse jaren zestig. De oplettende lezer vermoedde ongetwij-
feld al dat het in Dizzy vooral om de muziek draait, maar je kunt er ook een 
lekkere en betaalbare burger of biefstuk eten. Na het uitbuiken kunnen de 
voetjes al snel van de vloer. Rond negen uur worden namelijk de saxo-
foons en trompetten van stal gehaald, waardoor het eetcafé transfor-
meert in een swingend geheel. Vooral de Dizzy Dinsdag is al jarenlang een 
begrip in de stad; dan staat er steevast een live optreden van een veelbe-
lovende artiest op het programma. Genoeg redenen om een kijkje te ne-
men dus, ook als je geen echte jazzliefhebber bent. MvS (foto: MB)

Comeback van een jazzlegende
In september werd het met een mix van blijdschap en 
opluchting gemeld in de Rotterdamse media: Dizzy, het 
oudste jazzcafé van Nederland, gaat weer open. Goed 
nieuws voor liefhebbers van muziek, een lekkere hap 
en gezelligheid.

DE ONBEKENDE KRACHTEN 
ACHTER SOTSJI
Brown Bag Lecture aan de ‘voor-
avond’ van de Winterspelen. Hoe & 
waarom is Rusland geselecteerd 

als gastland? Nog belangrijker, wat is er gaande in 
Rusland en wat kan er gedaan worden om vergelijk-
bare omstandigheden in de toekomst te voorkomen? 
Met Ryan Gauthier.
Woensdag 5 februari van 12:30 tot 13:30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

NIEUWE CAMPUSDICHTER 
Bekendmaking van de nieuwe 
campusdichter. Met optredens van 
Tsead Bruinja, Daniel Dee, campus-
dichter Umeu Bartelds en uiteraard 
de nieuwe campusdichter. Met mu-
ziek van de Rotterdamse band Half 
Way Station. Opening door rector 

magnificus Huib Pols.
Programma georganiseerd i.s.m. Poetry International
Woensdag 5 februari vanaf 17.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein

FILM SPECIALS
CLASSICS: 12 ANGRY MEN 

Samen met ESN-Rotterdam orga-
niseert SG Erasmus maandelijkse 
film specials. De ideale avond om 
een must-see film te zien, met een 

introductie door een expert op het onderwerp of het 
land waar de film vandaan komt. Deze editie vertonen 
we een echte klassieker: 12 Angry Men (1957) 
Woensdag 5 februari vanaf 20.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein, toegang € 2,-

STUDIO ERASMUS 
De maandelijkse talkshow over we-
tenschap en actualiteit. De weten-
schap op zijn kant. Met interviews, 
minicolleges en livemuziek. Te gast 

zijn onder meer de initiatiefnemers van Kromkommer 
en de clubarts van Feyenoord. 
Dinsdag 11 februari van 20.30 tot 21.45 uur
Rotterdamse Schouwburg. Rotterdam 

EP SESSIONS | MUZIEK 
Nieuw! Maandelijks podium voor 
studenten en medewerkers. Spring 
op het podium en laat je kunsten 
zien. Deze eerste editie is gewijd 

aan singer/songwriters. Wil je optreden? Schrijf je 
dan in op onze website! Geen zin om te spelen maar 
wel om te kijken? Kom langs om iedereen aan te 
moedigen.
Donderdag 13 februari vanaf 20.00 uur
Erasmus Paviljoen, Grand Café, Woudestein 

 > Meer informatie? www.eur.nl/sgec of www.facebook.

com/studiumgeneralerotterdam. 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.

Balazs Boross, ERMeCC PhD 

candidate at the Erasmus 

School of History, Culture and 

Communication has been 

awarded with the Best Paper 

Award of the annual UK Media, 

Communication and Cultural 

Studies Association (MeCCSA) 

Conference in January 2014 

with the paper, titled “Coming 

out with the media: the ritua-

lization of self-disclosure in 

the Dutch television program 

Uit de Kast”.

Bas Donkers, hoogleraar Mar-

keting Research aan de Eras-

mus School of Economics 

(ESE) is met ingang van 1 janu-

ari 2014 benoemd tot direc-

teur van de Capaciteitsgroep 

Bedrijfseconomie. Hij volgt 

hiermee Benedict Dellaert op, 

die sinds het vertrek van Wil-

lem Verschoor waarnemend 

directeur was.

Dr. Bregje van Eekelen, as-

sistant professor Historical 

Culture and Cultural Differen-

ce at the Erasmus School of 

History, Culture and Communi-

cation, has been selected as 

member of Young Erasmus 

2014-2019, the network of 

young talented researchers 

from the Erasmus University 

Rotterdam.

Professor P.W.J. (Patrick) Ser-

ruys, interventiecardioloog 

van het Erasmus MC, heeft in 

Spanje een eredoctoraat ont-

vangen. De doctorate honoris 

causa is hem toegekend door 

de Universidad de Compluten-

se, ofwel UCM (de universiteit 

van Madrid). Overigens gaat 

Serruys per 1 april 2014 offici-

eel met emeritaat.

Prof.dr. Han van Ruler, hoogle-

raar Intellectuele geschiede-

nis van de Renaissance en de 

Barok, wordt op 1 februari 2014 

de nieuwe directeur van de 

Onderzoekschool Wijsbegeer-

te (OZSW), waarvan de Facul-

teit der Wijsbegeerte van de 

EUR de thuisbasis is. Hij volgt 

prof.dr. Ingrid Robeyns, die bij 

de Universiteit van Utrecht 

gaat werken, op. Daarnaast 

zal Van Ruler ook Paul Ziche 

opvolgen als voorzitter van de 

Section Committee History of 

Philosophy, omdat Ziche af-

treedt als voorzitter.

Dr. Marco Varkevisser, univer-

sitair hoofddocent bij het in-

stituut Beleid & Management 

Gezondheidszorg (iBMG) van 

de Erasmus Universiteit Rot-

terdam, is door het College 

van Bestuur gehonoreerd met 

een EUR Fellowship. Als kers-

verse EUR-fellow ontvangt 

Varkevisser 135.000 euro om 

de komende twee jaar onder-

zoek te doen naar de vraag 

wanneer concentratie van 

complexe ziekenhuiszorg gun-

stig is voor patiënten.
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For ages, companies and associations 
have been advertising for their events 
with enormous amounts of flyers. That 
requires a lot of paper, ink and effort, and 
so, four students of Rotterdam School of 
Management (RSM) decided to make a 
dedicated flyer-app. 

What started as an assignment for the 
minor Entrepreneurship & New Business 
Venturing, eventually became a serious 
company. On February 1st, the app called 
StuDo (students + ‘something to do’) will 
come out, slowly making it possible for the 
campus to be flyer free. Companies and as-

sociations can upload their ads via the site 
in the StuDo-app, after which they will be 
available for students. In the app, you can 
pick your areas of interest, so you will only 
see parties, drinks and events that fit you 
preferences. Digital distribution of flyers 
is supposed to be much cheaper and more 
friendly for the environment than handing 
out paper folders and cards. “This app fits 
perfectly in innovation, entrepreneurship 
and sustainability, core values of both RSM 
and the Erasmus University”, according to 
Business Administration student Richard 
van Baarlen (22), one of the developers of 
the app. MvS    

 In the first half of this course year, Eras-
mus Sport for the first time offered a sport 
card especially for international students. 
The duration of the ESN Sports deal was 
based on the stay of exchange students, 
who wouldn’t want to pay full price for a 
sports card which they would be able to use 
for only half a year or even less. Due to the 
success of the offer - more than 300 interna-
tionals bought the card – the two organisa-
tions will cooperate on a structural basis.
According to Yoshimitsu De Swaan Arons, 
president of ESN, both organisations can 
better gear themselves towards the desires 
of internationals. The cooperation goes be-
yond a mere altered sports card. “Think for 

example of the renovation of the S-building. 
Collective showering after sports is a 
typical Dutch thing. International students 
aren’t used to that and feel uncomfortable 
with it. That is why separate showers have 
been put in place.” In addition, Erasmus 
Sport provides support with the sports 
competitions of ESN and the sport café 
takes care of a lunch for some of the activi-
ties of internationals.
De Swaan Arons thinks that the cooperation 
fits the changing role of ESN. “We are be-
coming less and less of a party organisation 
and focus more on services for international 
students. In that light we also offer Public 
Transit chip cards and Dutch SIM cards.” TF

With an app on the way to a flyer free campus

Erasmus Sport and ESN will cooperate
Erasmus Students Network (ESN) and Erasmus Sport have signed an agreement of 
cooperation. In that way they hope to better serve the international students of the EUR.

IBA ‘excellent’ in 
internationalisation
International Business Administration 
(IBA) is getting the predicate ‘excellent’ 
in the area of internationalisation. That 
has been decided by the Dutch-Flamish 
Accreditation Organisation (NVAO) re-
cently.  

Since 2010, studies can request a test for 
extraordinary aspects at the education 
judge, among others for internationalisa-
tion. In that year, the internationalisation 
of IBA was judged to be ‘good’. Now it is 
the first education in The Netherlands 
which gets the mark ‘excellent’. The 
NVAO is particularly happy with the di-
versity in students and faculty, the small 
scale of education, and the international 
and intercultural learning goals of the 
curriculum. 
Adri Meijdam, Executive Director of the 
bachelor in International Business Ad-
ministration at the Rotterdam School of 
Management (RSM), is happy with the 
rating of the NVAO. “This means that we 
have chosen the right path”, says 
Meijdam. “We have chosen for an inte-
grated approach of internationalisation. 
The NVAO rewards this now.” Because 
international rankings of bachelor pro-
grams are only slowly starting to mat-
ter, Meijdam ascribes great value to the 
accreditation. “For MBA’s, for example, 
there are important international rank-
ings, but for  bachelor education they 
aren’t really there. In this way we can 
still demonstrate the quality of IBA.”
What is the secret of ‘excellent’ interna-
tionalisation? The diversity of students 
plays a large part, according to Meijdam. 
“An important condition is the interna-
tional character of the student popula-
tion. We have set a limit on the number 
of Dutch students and try to preclude 
large numbers of students from the same 
country. But that will not get you there. 
One of the pitfalls of internationalisation 
is thinking that you are an international 
education if your students come from dif-
ferent countries.” Also the quality of the 
English education, the diversity of staff 
and subjects with a clear international 
orientation are indispensable. And, so 
relates Meijdam, there must be enough 
room for students to go abroad for a pe-
riod of time. “It is important that you can 
motivate Dutch students to do so. Perhaps 
there is room for improvement there.” TF

Flyers will be history soon
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In the second week of January, Rotterdam was crowned 
8th in the Rough Guide top-10 cities to visit in 2014. Two 
days later The New York Times put Rotterdam on 10th 
place on their top 52 of places to go in 2014. A little journal-
istic coincidence, or did Rotterdam give its coolness a 
boost? 

A matter of marketing
Timo Stöttner (25) a German Master student in Media, Cul-
ture and Society, is a little surprised by the rankings: “I 
guess I like Rotterdam, but if I would have to choose be-
tween for instance the Uruguayan Riviera, the Highlands 
of Iceland and Rotterdam from the New York Times rank-
ing, Rotterdam wouldn’t be it.”
According to Frank Go, Professor in Tourism Management 
at RSM, it’s all about good marketing: “Rotterdam has suc-
cessfully presented its brand identity in a new and seem-
ingly original way, in contrast to many other cities who 
produce more ‘mainstream’ images of themselves”. Are a 
few clever marketing professionals really the secret be-
hind the sudden popularity of Rotterdam among travel 
journalists? What are their reasons for putting Rotterdam 
on their rankings?

‘Italian and Spanish tourists like architecture’
Both the New York Times and the Rough Guide mainly cel-
ebrate Rotterdam, or ‘Manhattan on the Maas’ for its mod-
ern architecture. You might have noticed the Siamese tri-
plet of huge building blocks on the south side of the Eras-
mus Bridge, creatively named ‘De Rotterdam’. The build-
ing was completed at the end of 2013, and is currently being 
filled with restaurants, hotels, offices and apartments. The 
new market hall on Blaak presents another sizeable addi-
tion to the city’s collection of architecture, and should 
open its doors this October.  
Judith Boer, Press Officer for Rotterdam Partners (city 

marketing), says that the unique look of Rotterdam is a 
boost for the city’s tourism: “Especially Italian and Span-
ish tourists often come to Rotterdam for its architecture, 
and 2014 is definitely a special year due to the completion 
of several big building projects.” Sheelagh Bouvier (22), 
RSM Master student from Belgium, thinks the appeal of 
Rotterdam to tourists remains a matter of taste: “If you are 
in the Netherlands to see ‘Dutch’ culture from the bro-
chures, Rotterdam might disappoint you.”

Not just bricks and mortar
A successful city consists of more than just bricks and 
mortar, according to Gino van Weenen. He works in the 
city’s arts and culture industry, and is editor of the ‘I know 
this great little place in Rotterdam’ Facebook page.  Ac-
cording to Van Weenen, ‘great little places’ are not difficult 
to find in Rotterdam: all you have to do is take a side alley 
of the main shopping streets. Van Weenen: “The entrepre-
neurial vibe which characterizes Rotterdam is stronger 
than ever. People are opening their own little restaurants 
or shops all over the city.”
Examples? Van Weenen pauzes. “There are so many to 
mention, every neighbourhood has its own highlights.” ‘Ap 
Halen’ is one of his personal favourites: a little Indonesian 
take-away in Delfshaven, situated in the owner’s living 
room. Madly Simba (23), a Belgian Master student in Me-
dia, Culture and Society, also loves to explore these kind of 
special places away from the big chain shops and restau-
rants, for instance in the Witte de Withstraat and the 
Nieuwe Binnenweg.

Booming 2014?
So, is 2014 going to be a big year for the Rotterdam tourism 
industry? Boer hopes so, and says the extra attention to 
the city’s unique architecture this year will only help to 
attract more tourists than before. Still, the presence of all 
these visitors remains quite unnoticed, according to Mar-
garita Kovalchuk (18), first-year IBCoM student: “You don’t 
see tourists with city maps all over the place. I think Rot-
terdam just embraces you with this peaceful atmosphere 
so untypical for mainstream tourist destinations.” 

Rotterdam: coolest place to be?
Don’t move; stay here. According to the Rough Guide 
and the New York Times, Rotterdam is where you want 
to be in 2014.   text Ir is Segers photography Ronald van den Heerik
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

Rotterdam: coolest place to be?

CHINESE NEW YEAR
The large Chinese community in 
Chinatown around West-Kruiskade 
certainly had an impact on the 
face of the street. Nowadays, you 
can buy anything from your daily 
groceries to extraordinary Chinese 
delicacies in the different Chinese 
shops located at West-Kruiskade. 
It should not come as a surprise 
then, that the celebrations for the 
Chinese New Year are held here, at 
the heart of Rotterdam Chinatown. 
The year of the horse, starting at 
January 31st, will be celebrated 
with a parade including traditional 
dragon and lion dances and fire-
works on February 5th, starting at 
West-Kruiskade at 1pm.
www.chinafestivalrotterdam.nl

CROSS-LINX FESTIVAL
The Cross-linx festival showcases 
a unique mix of different music 
styles, including pop, rock, indie, 
classical music, and jazz. The cara-
van of artists travels around differ-
ent cities of The Netherlands, and 
will visit De Doelen, Rotterdam on 
February 5th. The main acts per-
forming at the festival this year 
are Ólafur Arnalds from Iceland 
and José González from Sweden. In 
addition, supporting acts such as 
Patrick Wolf, My Brightest Diamond 
and Philharmonie Zuid-Nederland 
complete the program. Make sure 
to get your tickets in time, as the 
festival is quite popular.
www.cross-linx.nl

ART ROTTERDAM WEEK
This five-day Rotterdam art festi-
val is the opportunity to observe 
the works of new and upcoming 
artists, mainly active in the fine 
arts. Though the exhibition loca-

tions are spread throughout the 
entire city, the monumental Van 
Nelle factory functions as the cen-
tral exhibition site. The factory was 
officially nominated last year by 
the Dutch government to be listed 
as a UNESCO world heritage site. In 
addition to this location, the Muse-
umkwartier and the Wilheminapier 
also feature many on-site fairs, 
pop-up shows, open studios, and 
museum exhibitions. The shuttle 
busses connecting the locations 
are free of charge. Order your tick-
ets online through the website be-
low and you will get a 4 euro dis-
count on the entrance fee.
www.artrotterdam.com

OFF LEASH FILM FEAST
Organizers of the Off Leash Film 
Feast (OLFF) imagined that sched-
uling a film festival right after the 
International Film Festival Rotter-
dam would be a good way to at-

tract an audience warmed up for 
movies. However, the cinematic 
focus on OLFF is somewhat dif-
ferent: online cinema and movies 
free of copyright. Three different 
locations take part in the festival: 
Kriterion Rotterdam, BAR, and Ani 
& Haakien. The latter two provide 
the opportunity to have a cheap 
meal with the movie. In some in-
stances, stand-up comedy and 
an afterparty are organized after 
movie watching.
www.offleashfilmfeast.nl

Irish beer, bands and bingo
Rotterdam has two famous Irish pubs. By far the most popular one is 
Paddy Murphy’s, that due to the combination of bingo, live music, sports 
and general cheer is crowded the entire week.

Paddy Murphy’s Irish 
Pub 

Rodezand 15

Atmosphere 9
Flirt Factor 7

Studentism 7
Beer € 2,50

GOING 
OUT 

At the Rodezand, near the Koopgoot, 
one can entertain oneself: there’s 
the hip and popular ‘giants’ like Ci-
néma, Sorbonne and wine bar 1NUL8, 
where it’s mostly about seeing and 
being seen. Fortunately, if you’re into 
cheerily and relaxedly drinking a beer 
without too much pretences, there’s 
the Irish Pub, as Paddy Murphy’s is col-
loquially called. Contrary to the other 
side of the street, people here are in-
different to luxe, glitter and glamour. 
Nice and cosy drinking and talking is 
the main ingredient of a night on the 
sawdust-covered floor. 
At first sight, Paddy Murphy’s seems 
a typical guys’ pub: it features large 
screens on which soccer and rugby 
games are shown and it is a true par-
adise for the ones into heavy beers. 
Especially the Irish Stout, thick, black 
and free of carbon dioxide, is, for un-
known reasons, being valued highly. 
Yet the pub is about more than the 
hanging around sports games for 

beer drinking guys.   The traditional 
atmosphere and the large repertoire 
of live acts attracts the female popu-
lation in great numbers as well. The.     
As has become widely known 
amongst the studentic part of Rot-
terdam, the most fun nights out are 
not in the weekend anymore, but on 
week nights. Paddy Murhpy’s offers 
an excellent opportunity to leave the 
books of the arduously started Mon-
day behind and to enjoy a night of 
speed bingo. This tradition has been a 
brand name in the city for years. Due 
to the large pints of beer the amount 
of false bingo’s increases rapidly, a 
fact which quickly turns the some-
what dusty game into a hilarious 
happening. The one staying sober and 
alert, could, by the end of the night, 
claim a sizeable bottle of booze. This 
is a sideshow obviously, for if you’re 
not the winner, you will want to come 
back for an atmospheric Irish night 
out. MvS (foto: MB)



Remco van der Matten, Master student BIM 
(Business Information Management) 
“De ex-CEO van Shell, Jeroen van der Veer, is een 
rolmodel voor mij. In mijn bachelor heb ik een 
aantal keer een college van hem bijgewoond, 
en het is erg bijzonder om te zien hoe goed hij 
sociaal is en hoe intelligent hij tegelijkertijd is. 
Het is mijn ambitie ooit in zijn voetsporen bij 
Shell te treden.”  

ERNST
Op de universiteit is het voor de meeste studenten tegen-
woordig louter bittere ernst. Behalve dat ze elke week wel 
een deadline hebben voor een of andere opdracht of casus, 
hebben ze te maken met de verplichte werkgroepen, de 
harde knip, Nominaal=Normaal en nog een hele rits verplich-
tingen. Dachten ze vervolgens tijd over te hebben, dan moe-
ten ze  de werkvloer op om in hun primaire levensbehoeften 
(onderdak, eten, bier) te kunnen voorzien. Of ze moeten 
alvast onwijs netwerken voor later en zorgen dat er niet al-
leen ‘vakkenvuller bij de buurtsuper’ op hun cv prijkt. 
Je zou bijna gaan denken dat het het niet waard is om 
überhaupt nog te overwegen aan een universitaire studie te 
beginnen. Gelukkig weet de echte student dat het zo’n vaart 
niet loopt. De echte student weet op slinkse wijze voldoen-
de tijd te vinden om aan de academische ernst te ontkomen 
en zich bij tijd en wijle over te geven aan de enorme vrijheid, 
spontaniteit en bewegingsvrijheid die óók bij het studenten-
leven horen. Ik ben zo’n echte student.
De hoeveelheid borrels en feestjes die in mijn agenda geno-
teerd staan, overstijgt  regelmatig de hoeveelheid onder-
wijs. Ook heb ik meer van Nederland en Europa gezien in de 
korte tijd dat ik studeer, dan in alle jaren daarvoor: dankzij 
impulsieve weekendjes weg en talloze midweekjes, die me 
hebben doen kennismaken met interessante nieuwe cultuur, 
maar vooral de lokale horeca. Als ik thuis ben, kijk ik naar 
films, de laatste tv-series, of surf ik het web af – een en an-
der uiteraard puur vanuit het perspectief van zelfontplooiing, 
en niet als dwangmatig studieontwijkend gedrag. 
Ergens in mij schuilt een eeuwige student, die nu al bang is 
voor wat er komen gaat als de felbegeerde mastertitel een-
maal daadwerkelijk is binnengekopt. De constante dreiging 
van een grijs en burgerlijk bestaan, dát is pas bittere ernst.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Ook al train ik niet 

meer zo vaak per 

week, ik zal net zo 

lang blijven voetballen 

totdat mijn knieën het 

begeven.”

“Ik ben gek op 

Italiaans eten, een 

simpel broodje 

verse tomaat met 

mozzarella vind ik al 

lekker. Het liefst eet 

ik ook iedere dag 

pasta.” 

“Ik ga graag met mijn 

vriendengroep naar 

het feest Dirty Dutch, 

want ik houd van 

house en latinhouse.”

Vinnie Struijk (19)
Student Rechten

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl. “Ik vind het leuk om samen met mijn 
vriendin te winkelen. Ik ben denk ik een van 
de weinige mannen die dat echt leuk vind. 
Maar ik vind het belangrijk om er goed-
gekleed bij te lopen. Ik ben gedeeltelijk Itali-
aans: mijn moeder komt uit Palermo in 
Sicilië en daar gaan we vaak naartoe. Ik ben 
in alle steden geweest van Turijn tot Rome, 
maar de relaxte sfeer van het zuiden van 
Italië vind ik heerlijk. Lekker een maaltijd 
van zes gangen met familie en niemand let 
daar op de tijd.”

Sportman. “Ik voetbal al sinds mijn zesde bij 
Concordia in Delft. Vroeger speelde ik in de 
selectie en dan trainden we drie keer 
in de week en speelden we een 
wedstrijd. Maar nu ik studeer, heb ik 
me aangesloten bij een vrienden-
team waarmee ik één keer in de 
week train. Dat betekent niet dat ik 
minder fanatiek ben dan 
vroeger; ik wil nog steeds 
elke wedstrijd winnen. 
Daarnaast geef ik elke 
week training aan de C'tjes. 
Ik ga ook nog vier keer per 
week naar de sport-
school. Als ik de hele dag 
geleerd heb voor een 
tentamen, vind ik het 
lekker om het luie zweet 
eruit te sporten. Het geeft 
me meer energie dan dat het 
me kost.”

Mensenmens. “Ik werk al drie 
jaar op zondagochtend in een 
verzorgingshuis. Ik heb daar al 
verschillende dingen gedaan; 
van mensen uit bed halen tot 
eten rondbrengen. Ook heb ik 
op meerdere afdelingen 
gewerkt. Op dit moment 

werk ik met demente bejaarden; dat is wel 
een uitdaging, want sommigen kunnen 
agressief worden en bijvoorbeeld iemand 
aanvallen. Toch is het heel dankbaar werk. 
En je maakt ook gekke dingen mee: dat ze 
voor de deur zitten te wachten omdat ze 
denken dat de trein er zo aankomt. Ik heb 
ook op de afdeling gewerkt met terminaal 
zieken. Dat was wel vreemd: dan kwam je 
soms op je werk en dan was er een aantal 
mensen niet meer.”

House. “Als ik in het weekend niet vroeg 
moet opstaan om te werken, ga ik graag 
naar grote housefeesten in de Heineken 

Music Hall of de Ziggo Dome. Ik wil heel 
graag naar Tomorrowland, maar de 
kaarten zijn zo snel weg; dan moet je 
echt met tien man achter een 
computer gaan zitten in de hoop dat 

je er doorheen komt. Ik wil ook 
graag naar Miami. Als ik twintig ben, 

ga ik sparen en naar Amerika. Ik 
ga ook weleens met vrienden 
mee naar Hardstylefeesten. Dat 
is niet mijn muziek, maar zij 
gaan ook mee met mij naar 
housefeesten, dus dat is wel 
zo eerlijk.” 
CM (fotografie: RvdH)

Vest: America Today
T-shirt: G-star
Riem: Chasin Score
Broek: PME Pall Mall Legend
Schoenen: Lacoste

DE INSPIRATOR VAN 

“In de avond me 

helemaal uitleven 

in de sportschool 

is één van de 

fijnste dingen die 

er bestaan.”


