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ZIJ IS ALLES 
KWIJT! 
HELP NU!
Nadia uit Syrië moest vluchten voor oorlog 
en geweld. Na alles wat ze al heeft meege-
maakt, is honger nu haar grootste angst. 
Nadia is één van de 1 miljoen kinderen die 
Syrië ontvlucht is en de situatie wordt met 
de dag slechter. Save the Children biedt 
noodhulp aan de vluchtelingen, maar kan dit 
niet alleen.

We hebben uw steun keihard nodig. 

 Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu! Doneer nu!

Bel 0800 1747 of stort op giro 809.
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Tweetaligheid
Ik moet het hier toch nog een keer over internationalisering hebben. De universiteit moet in 
2018 tweetalig zijn: Nederlands- en Engelstalig om precies te zijn. Dat staat in het nieuwe 
strategisch plan dat gaat over de periode 2014-2018. 
Daarom moeten de ondersteunende medewerkers op cursus. Want hoe goed wij als 
Nederlanders ook denken dat ons Engels is, je werk doen in een andere taal dan je eigen, 
valt in de praktijk nog niet mee. 
Overigens betekent de gewenste tweetaligheid niet alleen dat de Nederlanders hun Engels 
moeten opvijzelen waar nodig, maar ook dat het niet-Nederlandstalig ondersteunend 
personeel Nederlands moet leren. Dat zijn overigens niet zo veel mensen; de meesten zijn 
te vinden bij RSM en het ISS.
De keus voor tweetaligheid lijkt een mooi compromis tussen behoud van eigen taal – ook 
omdat sommige opleidingen niet in het Engels gegeven kunnen worden – en meegaan met 
de toenemende internationalisering van wetenschap en samenleving.
Maar is tweetaligheid realistisch? Zal Engels niet de belangrijkste taal zijn over een paar 
jaar op een universiteit die inzet op internationalisering (het nieuwe strategisch plan heeft 
zelfs een Engelstalige titel: Impact & Relevance)? 
In de praktijk is tweetaligheid niet altijd praktisch, en er wordt vaak voor één taal gekozen, 
wat dan bijna altijd het Engels is. Je ziet het nu al in de faculteitsraden en Universiteitsraad; 
eigenlijk overal waar één niet-Nederlandstalige student of medewerker aanschuift, gaat 
men over op het Engels. Dan kun je in een strategisch plan stellen dat tweetaligheid de 
norm is, maar kan het zomaar zijn dat in 2018 ééntaligheid de realiteit is.

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

GEVLUCHT
Indrukwekkend, indringend en hart-
verscheurend. Dat was het toneel-
stuk ‘As I Left My Father’s House’, 
dat woensdagavond in het Erasmus 
Paviljoen werd opgevoerd door de 
stichting New Dutch Connections. 
Het stuk verweeft drie op waarheid 
gebaseerde vluchtelingenverhalen 
met elkaar, waaronder dat van de 
oprichter van de stichting Bright 
Richards (op de voorgrond), die zijn 
vaderland Liberia moest ontvluch-
ten. Na afloop was er een discussie 
met het in groten getale opgeko-
men publiek. De uitvoering stond in 
het kader van het 65-jarig bestaan 
van het UAF, de stichting die vluch-
telingstudenten helpt. GvdE 

(foto: Ronald van den Heerik)



28 november 2013 | 05



28 november 2013 | 06DE KWESTIE

    Beter zuur-rechts 
dan zuur-links

Het politieke klimaat in Nederland is discriminatoir en racistisch, zo 
concludeert de Raad van Europa in een recent rapport. ‘Eindelijk ie-
mand die het zegt’, was de eerste reactie van EUR-maatschappij-
historicus Zihni Özdil. Toch gaan we volgens hem de goede kant op. 
‘Het zuur-linkse maaiveld is ingeruild voor een zuur-rechts maaiveld 
en daarmee zijn we beter af.’                                  tekst Sanne van der Most

Waarom zijn we nu beter af?  “Wat links 
deed, was eigenlijk pure betutteling: ‘Ach, het 
is hun cultuur, het hoort er gewoon bij, laat die 
zielige allochtonen maar’... en maar subsidië-
ren. Rechts is wat dat betreft veel meer open 
en oprecht. Juist door direct te zijn en door ‘de 
ander’ min of meer als tegenstander te zien, 
neem je hem serieus. Alleen dán kan er een 
wezenlijk debat ontstaat en kunnen dingen 
veranderen. En dat is hard nodig.”

Ook Nationale ombudsman Alex Brennink-
meijer noemde in een reactie op het rapport, 
in het tv-programma Buitenhof van 20 okto-
ber, het politieke klimaat in Nederland ra-
cistisch. Heeft hij gelijk? “In de kern ben ik 
het zeker met hem eens. Maar hij gebruikt wél 
de verkeerde terminologie. Ik zie mezelf hele-
maal niet als vreemdeling. Wat is dat nou voor 
een woord? En dat is eigenlijk de kern van het 
probleem. De termen allochtoon en autoch-
toon werden in 1971 door Hilda Verwey-Jonker 
geïntroduceerd. Een progressieve, socialisti-
sche vrouw die met de beste bedoelingen zocht 
naar neutrale termen om de twee groepen te 
onderscheiden. Maar zo neutraal is dat na-
tuurlijk niet. Die termen kregen al vrij snel een 
behoorlijk negatieve connotatie. Want aan wie 

denk je bij het woord allochtoon? Niet aan 
Beatrix –  de grootste allochtone bijstandsmoe-
der van het land. Nee, dan denkt iedereen aan 
mensen met een kleurtje en een bijbehorende 
problematiek.”

Hoe moet je ze dán noemen?  “Mensen heb-
ben gewoon een naam. Ik ben Zihni, jij bent 
Sanne. En onze afkomst is verschillend. Dat is 
helemaal niet raar. Sterker nog, meer dan 
tachtig procent van de Nederlanders komt van 
oorsprong ergens anders vandaan. Maar op de 
een of andere manier vinden wij het moeilijk 
om daar mee om te gaan. En dat is echt niet 
iets van de laatste jaren. Racisme begon in de 
zeventiende eeuw met de nieuwe calvinistische 
machthebbers. Zo werden ‘ingeboren Hollan-
ders’ als superieur neergezet in politieke pam-
fletten. Andere groepen – katholieken, joden 
maar ook deviante protestanten – werden ge-
doogd maar niet geaccepteerd. Ze mochten 
hun religie wel belijden als het maar niet te 
zichtbaar was. Dat mondde uiteindelijk uit in 
de verzuiling. Tot in de jaren vijftig van de vo-
rige eeuw waren katholieken een soort tweede-
rangsburgers. Dat zijn we al lang vergeten, 
maar zo was het wel. Op die manier werd di-
versiteit gemanaged. Nederland heeft al eeu-
wenlang een cultuur van gedogen. Vanuit dat-
zelfde culturele DNA voeren we al decennia 
lang integratiebeleid.”

Hoe verklaar je de autochtone stress rond-
om Zwarte Piet? “Toen Zwarte Piet in de jaren 
zestig van zijn roe werd ontdaan omdat dat te 
eng zou zijn voor kinderen, vond iedereen dat 
prima. Maar nu een andere bevolkingsgroep 
zich gekwetst voelt, pikken we dat niet, want 
het is ‘ónze’ nationale traditie. Natuurlijk is het 
ook die van hen, want Nederland is ook hún 
land, maar dat beseffen we niet. Autochtone 
Nederlanders hebben jarenlang al die alloch-
tonen en hun hobby’s gedoogd. Als iemand 
dan aan ‘onze’ cultuur komt, zal die het weten 
ook. De openlijke uitlatingen die je in de socia-
le media ziet, liegen er niet om. Alles en ieder-
een wordt erbij gehaald. Onzin, want halal 
slachten heeft natuurlijk niks met Zwarte Piet 

‘Kijk eens in de kantine tijdens 
de lunch. Alleen maar etnische 
enclaves’  >  Zihni Özdil



28 november 2013 | 07

Zihni Özdil is maatschap-
pijhistoricus en werkt sinds 
2010 als wetenschappelijk 
docent en promovendus 
bij de Erasmus School of 
History, Culture and Com-
munication. Hij doceert 
niet-westerse geschiedenis 
en doet onderzoek naar de 
secularisering in de vroege 
Turkse Republiek. Daarnaast 
schrijft Özdil, onder andere 
als columnist bij Erasmus 
Magazine, artikelen met cul-
turele, politieke en econo-
mische thema’s.

Onlangs zorgde Gordon voor ophef omdat hij tijdens 
Holland’s got Talent een Chinese kandidaat schoffeerde

te maken. Het zijn geen racistische mensen, 
begrijp me goed, maar ze zijn gewoon onder-
deel van een racistische cultuur die langzaam-
aan gegroeid is.” 

Brenninkmeijer wil racistische motieven bij 
een misdaad zwaarder laten wegen. Helpt 
dat? “Nee, dat denk ik niet. Sterker nog, ik ben 
zelfs tegen het strafbaar stellen of vervolgen 
van racistische uitlatingen of motieven. Je kunt 
gedachten niet afdwingen. Er wordt zo veel 
subsidiegeld verspild aan dure campagnes, 
maar het helpt allemaal niks. Maar wat betreft 
discriminatoire daden moet de overheid wél 
handhaven en ingrijpen. Maar Rutte wil daar 
niet aan. “Daar kunnen we als overheid niks 
aan doen”, zei hij in een gesprek dat ik vorig 
jaar met hem had. “Dat is nu eenmaal de vrije 
marktwerking.” Bullshit, denk ik dan. Laat de 
overheid maar eens in kaart brengen welke be-
drijven structureel discrimineren, maak de re-
sultaten openbaar en geef de bedrijven die 
zich er schuldig aan maken een boete. Straf-
rechtelijk aanpakken dus.” 

Maar dan leg je het nog steeds van bovenaf 
op. “Dat kan zijn. Maar als je dat jarenlang 
structureel volhoudt, zoals ze in de Verenigde 
Staten hebben gedaan, dan verandert er echt 
wel iets. In het dagelijks leven mengt iedereen 
zich veel meer. De meeste witte Amerikanen 
zijn tegenwoordig oprecht beledigd als iemand 

het ‘N-woord’ gebruikt. Zo ontstaat er na ver-
loop van tijd tóch een cultuurverandering. Dan 
vinden we het met z’n allen normaal dat som-
mige baliemedewerkers een hoofddoek dra-
gen. Onbekend maakt onbemind. We leven 
momenteel echt langs elkaar heen. Het is een 
cliché maar het is absoluut waar.” 

Is dat bij de jongeren van nu niet anders? 
“Bij een klein deel van de jongeren misschien 
wel. Maar dan toch vooral onder lager opgelei-
de jongeren die elkaar op straat zien of op het 
werk. Zeker niet bij studenten. Kijk eens in de 
kantine tijdens de lunch. Alleen maar etnische 
enclaves. Ze mengen zich gewoon niet. En dat 
wordt alleen maar meer aangezwengeld door 
de antimoslimtendens van de laatste jaren. Ik 
geef er ook college over. Dan merk ik dat au-
tochtone studenten de islam vaak echt als ‘evil’ 
zien.  En dat zijn niet allemaal PVV-stemmers 
hoor. Veel moslimstudenten, vooral Turkse, 
trekken zich op hun beurt terug en zeggen: die 
Nederlanders moeten ons toch niet. Vervol-
gens worden ze lid van een of andere etnische 
club die vooral gericht is op het land van hun 
grootouders of gaan zich verstoppen achter 
een lange baard of hoofddoek. Wat dat betreft 
heerst er in Nederland echt een cultuur van 
apartheid. Als je dat zegt, schrikken mensen, 
maar het is wel waar. Als we daar geen breed 
maatschappelijk debat over voeren, zal dat 
nooit veranderen.”  



is het bedrag dat de Europese Unie uit gaat geven aan 

wetenschappelijk onderzoek in het programma Horizon 

2020. Bijna 30 procent meer dan in de afgelopen zeven 

jaar. HOP
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INTERNATIONALISERING

Universiteit kiest 
voor tweetaligheid
In 2018 moet tweetaligheid aan deze uni-
versiteit ‘de norm’ zijn. Zo staat te lezen in 
het nieuwe Strategisch plan 2014-2018. In 
2018 vindt ‘de interne en externe commu-
nicatie plaats in de Engelse en Nederland-
se taal’.

Dat betekent dat al het Nederlandstalig on-
dersteunend personeel komend half jaar ge-
toetst gaat worden op Engelse taalvaardig-
heid. Aan de hand van de uitkomst wordt dan 
bepaald of medewerkers een Engelse cursus 
op hun niveau en passend bij hun functie 
moeten volgen. Andersom geldt voor het 
niet-Nederlandstalig ondersteunend perso-
neel dat ze hun Nederlandse taalvaardigheid 
waar nodig moeten bijspijkeren. Dit betreft 
vooral medewerkers van ISS en RSM.
Dit laatste geldt niet voor niet-Nederlandsta-
lig wetenschappelijk personeel. Onderzoe-
kers worden niet verplicht om Nederlands te 
leren, maar zullen wel gestimuleerd worden 
dit te doen om integratie te bevorderen, al-
dus de universiteit. WG

CIJFER

80.000.000.000

KUNST

Glazen Erasmus 
op nieuwe stek
He, is dat een nieuw kunstwerk voor de 
hoofdingang van het E-gebouw? Nee, weet 
de oplettende student of medewerker; ‘De 
Civilitate’ uit 1996 van kunstenaar Ad Ha-
ring heeft alleen een nieuwe plek gekregen. 
Voor de bouw van de ondergrondse par-
keergarage stond het portret van Erasmus 
op de rotonde van de hoofdingang van de 
campus aan de Burgemeester Oudlaan. Het 
is een van de werken die door de vele ver-
bouwingen een andere plek heeft gekregen. 
Carmen Heijmerink van Kunstzaken is te-
vreden met de nieuwe locatie, ook omdat nu 
duidelijker is wat de voor- en achterkant is. 
Het glasreliëf wordt nog verfraaid met ver-
lichting. En daarmee wordt niet de lan-
taarnpaal bedoeld die wat ongelukkig voor 
het kunstwerk staat. LJ (foto: EM)

STRATEGISCH PLAN

Internationaliseren, internationalise-
ren en nog eens internationaliseren
De EUR heeft een nieuw strategisch plan. Het is weliswaar nog een concept, maar het geeft 
in grote lijnen weer wat de speerpunten zullen zijn en waar de universiteit in 2018 moet 
staan. EM dook in de vage ambtelijke taal en pikte er een aantal opvallende voornemens uit 
waar u wellicht iets van gaat merken.

Het onderwijs zal na Nominaal = Normaal 
geen grote veranderingen tegemoetzien. Wel 
moet het masteraanbod uitgebreider en inter-
nationaler. Meer masters, meer internationale 
masters en meer masterstudenten, de EUR zal 
in 2018 voor 60 procent een masteruniversiteit 
zijn. 
Ook de bacheloropleidingen moeten internati-
onaliseren. Als het aan het College van Be-
stuur ligt, zal iedere studie binnen vijf jaar een 
Engelstalige richting hebben of Engels als 
voertaal in het derde jaar hebben ingevoerd. 
Van de Nederlandse studenten wordt ver-
wacht dat 15 procent een periode in het buiten-
land doorbrengt en het aandeel buitenlandse 
studenten dat aan de EUR studeert zal van 12 
tot 15 procent moeten groeien. 
Volgend jaar komen er plannen voor een her-
structurering van de minor. Het College van 
Bestuur zou graag zien dat deze 30 studiepun-
ten omvat, maar dat komt vooralsnog niet uni-
versiteitsbreed van de grond. 
De universiteit wil zich nog meer profileren 
als ‘full career university’, vooral om studen-
ten aan te trekken. De EUR-student is carriè-
regericht en met een betere aansluiting op de 
arbeidsmarkt zal de universiteit meer in trek 
raken, zo luidt de redenering. Career services 

moeten voor die aansluiting gaan zorgen. 
Enkele wenkbrauwen zullen worden opgetrok-
ken bij een terloopse opmerking over het aan-
bod van bachelors. In het plan is te lezen dat 
het College van Bestuur en de faculteiten geza-
menlijk levensvatbaarheidsnormen voor op-
leidingen zullen opstellen en er de komende 
jaren sprake zal zijn van ‘consolidatie’.
Wat betreft wetenschap is het document hel-
der: minder afhankelijkheid van de eerste 
geldstroom. De focus komt meer te liggen op 
geld van onderzoeksfinancierders, Brussel en 
projectgebonden financiering. De universiteit 
wil wetenschappers beter ondersteunen bij 
subsidieaanvragen en meer aandacht beste-
den aan maatschappelijke relevantie. Voor dat 
laatste is inmiddels een Erasmus Valorization 
Center opgericht. Ook moeten wetenschap-
pers werken aan hun citatie-impact. 15 procent 
van de publicaties moet in 2018 bij de 10 pro-
cent meest geciteerde in het vakgebied horen.
Het document moet nog langs de nodige gre-
mia. Momenteel ligt het strategisch plan voor 
bij de Universiteitsraad, daarna zal het nog 
rondgaan bij de faculteiten. TF



ONDERZOEK NAAR GEBRUIK 
DIGITALE LITERATUUR
Een werkgroep is op verzoek van de 
Universiteitsraad gestart met een on-
derzoek naar het gebruik van digitale 
literatuur in het onderwijs. Vragen die 
de werkgroep onder andere wil beant-
woorden zijn: hoeveel literatuur is er al 
in digitale vorm beschikbaar, hoe ver 
zijn universiteiten in binnen- en bui-
tenland hiermee en hoeveel boeken 
kopen EUR-studenten jaarlijks? Ook 
wil de werkgroep onder leiding van de 
directeur van de universiteitsbiblio-
theek Matthijs van Otegem onderzoe-
ken welke scenario’s er zijn voor het 
invoeren van (meer) digitale literatuur. 
Aanleiding voor het onderzoek is de 
situatie op de Erasmus School of Law. 
Die biedt haar studenten sinds twee 
jaar een digitaal boekenpakket aan 
vanwege het probleemgestuurd leren. 
Begin dit studiejaar bleek echter dat 
niet iedereen dat pakket heeft aange-
schaft. Het digitale pakket zou te duur 
zijn, en bovendien geven studenten de 
voorkeur aan fysieke boeken. LJ

24 UUR COLLEGE VOOR 
SERIOUS REQUEST
sEURious Solutions, een 24-uurscolle-
ge op 19 en 20 december, is geen nor-
maal college, en je komt er ook niet 
zomaar in. De bedoeling is dat deelne-
mers minimaal 50 euro bieden op een 
stoel. Het geld dat de elfkoppige orga-
nisatie (bestaande uit voornamelijk 
ESHCC-studenten) op deze manier op-
haalt, gaat naar Serious Request van 
3FM. Elk jaar zamelt de radiozender in 
de week voor kerst met ‘Het Glazen 
Huis’ geld in voor een ‘stille ramp’. Dit 
jaar staan kinderen die onnodig ster-
ven aan (de gevolgen van) diarree, om-
dat er gebrek is aan hygiënisch drink-
water, zeep en toiletten, centraal.
Het evenement begint op de EUR op 19 
december om 10.00 uur en duurt tot 20 
december 10.00 uur. Tot 7 december 
kun je bieden op een stoel. MvS 

> Meer informatie: http://www.eshcc.eur.nl/

seriousrequest

KORTAF

CAMPUS

Wat: TEDxRSM
Waar: Erasmus Paviljoen
Wanneer: maandag 18 november, 13.00 uur

Colleges op de universiteit zijn niet altijd 
even inspirerend, zo hoor je nog wel eens van 
studenten. Inhoudelijk heeft een docent zijn 
zaakjes vrijwel altijd prima op orde, maar het 
mag wel eens wat vlotter en geïnspireerder 
gebracht worden. Laat dat laatste nou net het 
sterke punt zijn van TED talks, overgewaaid 
uit de Verenigde Staten en vooral de laatste ja-
ren erg in trek bij jonge, snelle ondernemers. 
Op een TED-conferentie komen sprekers aan 
het woord die achttien minuten de tijd krijgen 
om de aanwezigen enthousiast te maken voor 
hun idee. Circa honderd geïnteresseerden, 
grotendeels gelieerd aan de RSM, woonden 
in het Erasmus Paviljoen hun allereerste TED-
conferentie bij.   
Niets dan goeds over de presentatie, verzorgd 
door de wel erg enthousiaste Amerikaan Ed-
die Rodriguez, die publiek spreken tot een 
ware kunst heeft verheven. Naar goed TEDx-
gebruik volgden de sprekers zijn voorbeeld. 
Er werd niet gesjouwd met papieren of kaart-
jes, en niemand had moeite de achttien minu-
ten vol te praten. Maar, hoewel het misschien 
ook helemaal niet de bedoeling is van een 
TED-conferentie, inhoudelijk waren de talks 
niet altijd even sterk.
Een idee dat – zeker in het licht van de ver-
woestende ramp op de Filipijnen – wél veel 
stof tot nadenken gaf, was van marketingpro-
fessor Bram Van den Bergh. Zijn prikkelende 

stelling: alle gulle giften aan Giro 555 of ande-
re noodhulporganisaties hebben vooral duide-
lijk gemaakt dat we meer aan de dood hechten 
dan aan het leven. Hij toonde aan dat mensen 
de neiging hebben om guller te geven als een 
ramp meer doden veroorzaakt. Daarbij wordt 
juist het belangrijkste, het aantal hulpbehoe-
venden, vergeten. Dat komt omdat ‘hulpbe-
hoevend’ nogal onbetrouwbaar en arbitrair 
klinkt, terwijl het aantal doden een vaststaand 
gegeven is. Als de media specifiek en concreet 
gaan vermelden hoeveel dakloze of ondervoe-
de overlevenden er zijn, zal onze noodhulp va-
ker terechtkomen waar het hoort, namelijk bij 
de behoeftigen. Doden wek je met euro’s niet 
tot leven. Zo, steek die maar in je zak.
Het merendeel van de voordrachten riep ech-
ter vooral de vraag op wat de sprekers nou 
precies wilden. Van een onduidelijk pleidooi 
voor duurzaamheid tot een vermakelijk lesje 
in veelgebruikte argumentatiefouten (‘de zon 
komt op als de haan kraait, dus zonder de 
haan hebben we geen zonneschijn’): de praat-
jes waren te zweverig en misten een pointe. 
Gail Whiteman predikte met een cheerleader-
achtige blijheid het nut van colleges in de bui-
tenlucht. Waarom die outdoor lectures dan zo 
belangrijk zijn, kon ze geen moment duidelijk 
maken.
Bij de eerste Rotterdamse TEDx was weinig 
nieuws onder de zon; het ging vooral over 
cliché-onderwerpen en weinig over concrete 
idealen. Jammer dat zulke getalenteerde spre-
kers hun ideeën niet wat helderder uit konden 
drukken.       Matthijs van Schie

TEDx: veel geschreeuw, weinig wol
ACHTERAF
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Wie zoet is krijgt 
een penning…
De universiteit heeft vanwege het honderdja-
rig bestaan een Eeuwfeestpenning uitgege-
ven. Herman Gerritsen, conservator van het 
Nederlands Economisch Penning Kabinet  ver-
bonden aan de universiteit, over het mini-
kunstwerkje van kunstenaar Pier van Leest.

Wat is het? Een penning is een kunstwerkje 
om in de hand te houden. Traditioneel zijn 
ze rond, maar deze is vierkant, net als de 
Umbra Erasmi-penning voor 25 jarig 
dienstverband bij de EUR. 
Waar komt het vandaan? Het maken van een 
penning bij een bijzondere gelegenheid 
stamt uit de Renaissance. Universiteiten 
laten traditioneel een penning maken bij 
een eeuwfeest. 
Hoe kom ik er aan? De eeuwfeestpenning – er 
zijn er ongeveer 70 beschikbaar om uit te 

reiken dit lustrumjaar – krijg je als het 
College van Bestuur meent dat je je bijzon-
der verdienstelijk hebt gemaakt voor de 
universiteit, de wetenschap of de samenle-
ving. Dus niet als je gewoon met pensioen 
gaat.
Wie hebben ‘m al? De eerste penning kreeg 
burgemeester Aboutaleb bij de opening 
van het academisch jaar om de band met 
de stad te bevestigen. Ook vertrekkend 
hoogleraar Sociologie Han Entzinger heeft 
er een, én tijdens de viering van het hon-
derdjarig bestaan van de universiteit in 
De Doelen, heeft prinses Beatrix er een 
gekregen. 
En als ik ‘m niet krijg, waar kan ik ‘m dan toch bekij-
ken? In de penningvitrines van de Erasmusga-
lerij in het A-gebouw. WG (foto: NEPK)
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N=N goed voor allochtone student
Een nieuwe studie van instituut Risbo over cohort 2011-2012 naar de 
effecten van Nominaal is Normaal (N=N) op de doorstroom van stu-
denten bevestigt eerdere resultaten: het percentage studenten dat 
een positief bindend studieadvies haalt na één jaar is ongeveer ge-
lijk aan het percentage dat dit voorheen na twee jaar haalde. 

Dit geldt vooral voor een aantal kleine opleidingen – Fiscale Economie en 
International Bachelor of Communication and Media - en voor grote op-
leidingen waar sprake is van kleinschalig onderwijs, zoals alle rechten-
studies. Als specifiek wordt gekeken naar dit soort opleidingen, scoren 

niet-westerse allochtone studenten met een Nederlandse vooropleiding 
qua doorstroom relatief beter dan autochtone studenten. In absolute cij-
fers doet de laatste groep het nog iets beter, maar het verschil wordt klei-
ner. Dat niet-westerse allochtone studenten beter lijken te gedijen in 
kleinschalig onderwijs en daardoor sneller doorstromen, zoals bij Rechts-
geleerdheid en Psychologie, blijkt ook uit een vergelijking tussen vier stu-
dies waar deze verhoudingsgewijs goed zijn vertegenwoordigd. In het on-
derzoek is de Faculteit der Sociale Wetenschappen niet meegenomen, 
omdat die al een jaar langer werkt met N=N en dat zou de resultaten po-
sitief kunnen beïnvloeden, aldus Risbo-onderzoeker Gerard Baars. De 
geneeskunde- en filosofiefaculteit hebben nog geen N=N, en zijn dus niet 
in het onderzoek meegenomen. LJ

Het is een heel ander boek geworden. Waar 
het universitaire gedenkboek meer the-
matisch de geschiedenis van de instelling 
beschrijft, heeft de ESE-uitgave een chro-
nologische opzet. Dat heeft als voordeel dat 
je per tijdsperiode kunt lezen; bijvoorbeeld 
als je je afvraagt hoe het de faculteit in de 
Tweede Wereldoorlog verging of tijdens de 
roerige jaren zestig.
De geschiedschrijving is gelardeerd met 
biografieën van kopstukken uit de verre en 
recente geschiedenis alsook met feiten en 
cijfers over de ontwikkeling van de oplei-
ding. De auteur schuwt de schaduwkanten 
in de historie niet. In de passages over de 
jaren tachtig en negentig wordt uitgebreid 
ingegaan op de explosieve groei van de op-
leiding, die daardoor te massaal werd en zo 
haar naam als dé economieopleiding van 
het land verloor. Ook noemt hij de vele re-
organisaties die in die tijd nodig waren om 

de inmiddels van Faculteit der Economi-
sche Wetenschappen tot Erasmus School of 
Economics omgedoopte organisatie er weer 
bovenop te helpen.
Een faux pas is wel dat ten onrechte over 
Mohammed Hatta, de eerste vicepresident 
van de Indonesische Republiek, wordt ge-
schreven dat hij zijn doctoraalbul nooit 
haalde, terwijl er net op de campus een ge-
bouw naar deze alumnus is vernoemd.
De karakterisering van de Rotterdamse 
student rond de jaren zestig is nog heel 
actueel. Zo is in die tijd 38 procent werk-
student, zijn er maar weinig lid van een 
studentenvereniging en zijn er twee keer 
zoveel spoorstudenten als aan andere uni-
versiteiten. WG (foto: ESE)

> Erasmus School of Economics – 100 jaar’ is verkrijgbaar 

bij de Study Store op campus Woudestein en via de web-

shop van de EUR, voor € 19,13. Een deel van de opbrengst 

gaat naar het Erasmus Education Fund.

LUSTRUM

ESE geeft eigen gedenkboek uit
De universiteit viert dit jaar haar honderdjarig bestaan, maar eigenlijk is het alleen de 
Erasmus School of Economics die écht honderd jaar geleden werd opgericht. Vandaar 
dat de economen ook hun eigen gedenkboek hebben uitgegeven.

Acteurs van Hofplein 
Rotterdam kropen 
voor de boekpresen-
tatie in de huid van 
de oprichters van de 
Nederlandsche Han-
dels-Hoogeschool, de 
heren Ruys, Van Stolk 
en Mees.

Strijd voor verandering
De academische actiegroep Science in 
Transition (SiT) deed de afgelopen weken 
veel stof opwaaien. De vier initiatiefnemers 
publiceerden in september het manifest 
Waarom de wetenschap niet werkt zoals het 
moet, en wat daar aan te doen is, waarin ze 
hun ontevredenheid uiten over het functio-
neren van de wetenschap, het universitair 
onderwijs en de samenwerking met maat-
schappij en bedrijfsleven. 

Tot nu toe zijn slechts twee wetenschappers 
van de EUR betrokken bij de beweging, als 
onderdeel van de brede ‘denktank’: Teun Zui-
derent-Jerak, die tot eind dit jaar verbonden 
is aan het instituut Beleid & Management Ge-
zondheidszorg (iBMG), en hoogleraar Theo-
retische Sociologie Willem Schinkel, aan wie 
EM de volgende vragen stelde.
Waarom bent u actief bij SiT? “Ten eerste deel ik 
de kritiek op het irrationele evaluatiesys-
teem in de wetenschap, dat kwantiteit boven 
kwaliteit stelt en dat tot gevolg heeft dat we-
tenschappers vooral bezig zijn met publiek 
geld hun cv te verlengen, ongeacht wat het 
bredere belang van hun werk is. Ten tweede 
is het een publiek geheim dat wetenschap-
pers gemiddeld genomen onderwijs niet even 
serieus nemen als onderzoek. Dat is logisch 
gezien het feit dat ze afgerekend worden op 
onderzoek, maar het is een groot probleem, 
omdat studenten het eerste publiek van de 
universiteit zijn. Ten derde wordt er op het 
moment veel te weinig nagedacht over de ma-
nieren waarop wetenschap publieke belan-
gen dient, terwijl het overwegend publiek 
geld is dat de wetenschap financiert.”
In Maastricht en Eindhoven worden lokale groepen 
gevormd. “Ik zie het zo: Science in Transition is 
een ‘beweging’, en een ‘geluid’ dat mensen 
kunnen laten horen, maar het is niet iets 
waar je ‘lid’ van kunt of wilt zijn.”
Hoe gaat SiT nu verder? “Het is zaak het initiatief 
gaande te houden door met NWO, KNAW, 
VSNU en CvB’s in gesprek te zijn en ze te be-
wegen tot een heroverweging op punten die 
volgens velen uitermate irrationeel zijn.” TL



  “Wij zullen geen bsa in het     
      tweede en derde jaar invoeren. 
Daar geloof ik niet in.”

DE QUOTE

> Aldus de kersverse rector magnificus in de maandelijkse talkshow Studio Erasmus. 

 Bekijk de video op www.erasmusmagazine.nl/videos of scan de qr-code.
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Iga Podgorska (19), de eerste voorzitter 
van de nieuwe Erasmus University College 
Student Association.

Wat is het doel van jullie vereniging?
“Alle studenten van het University College 
zijn lid, dat zijn er zo’n 85. Momenteel zijn er 
commissies die zich bezighouden met sport, 
koken, media, muziek en het organiseren van 
evenementen. De vereniging moet een soort 
paraplu vormen voor alle commissies, zodat 
iedere student zich thuisvoelt.”

Dus het draait vooral om de gezelligheid?
“Ja, maar we willen ook lezingen en work-
shops voor onze studenten gaan organiseren. 
Daarnaast overleggen de penningmeester en 
ik iedere twee weken met de decaan over de 
kwaliteit van het academische leven. In de toe-
komst willen we daar wel een onafhankelijke 
studentenvertegenwoordiging voor opzetten.”

De studenten van het University College doen 
al zoveel samen. Waarom is daar ook nog een 
vereniging voor nodig?
“Je ontmoet niet iedereen tijdens colleges, dus 
we willen een soort gemeenschap creëren. 
Maar de belangrijkste reden is toch dat het 
een formele organisatie is. Zo weten studenten 
waar ze moeten zijn als ze extracurriculaire 
activiteiten willen organiseren. En we hebben 
daar ook budget voor gekregen. Dat was zon-
der vereniging niet gelukt.”

Waarom ben je voorzitter geworden?
“Ik vind mezelf vrij georganiseerd en hou er-
van om dingen op te zetten. Ik wilde dit jaar 
per se betrokken zijn bij het studentenleven, 
en het is extra speciaal omdat we de eerste 
lichting zijn. Wij bepalen hoe het er in de toe-
komst uit zal zien voor EUC-studenten. Dit 
zijn de beste drie jaar uit je leven en op deze 
manier kan ik er voor mezelf, en voor andere 
studenten, het beste uit halen.”  TF  

Geneeskunde enige topper
De Keuzegids Universiteiten 2014 geeft een overzicht van de sterke en zwakke 
punten van de Nederlandse bacheloropleidingen. In totaal zijn er 65 ‘topopleidin-
gen’, waarvan één in Rotterdam: Geneeskunde.

De jaarlijkse Keuzegids is bedoeld om 
scholieren te helpen bij hun studiekeuze. 
De bacheloropleidingen krijgen cijfers op 
grond van studentenoordelen, onderwijs-
statistieken en oordelen in visitatierappor-
ten van onderwijskeurmeester NVAO. Ook 
het aantal contacturen telt sinds dit jaar 
weer mee in de beoordeling.
Specifiek wordt er gekeken naar inhoud, 
docenten, wetenschappelijke vorming, 
praktijkgerichtheid, communicatie, facili-
teiten en het oordeel van een expert, waar-
na elke opleiding een cijfer krijgt. Bij een 
76 of hoger wordt een opleiding een ++ toe-
gekend, wat staat voor ‘topopleiding’. Een 
blik op de gids leert dat van alle EUR-oplei-
dingen alleen Geneeskunde, met een cijfer 
van precies 76, ‘top’ genoemd mag worden. 
Vorig jaar was Psychologie de enige Rot-
terdamse topbachelor, maar die is dit jaar 
iets minder beoordeeld. 
Over de gehele linie scoort de EUR redelijk 
gemiddeld, zonder echte uitschieters. De 
opleiding Pedagogie is weliswaar net geen 
topopleiding, maar is met een score van 74 
wel de beste in zijn vakgebied. Dat geldt 
eveneens voor International Business Ad-
ministration (IBA), dat die positie wel moet 
delen met IBA op de Maastrichtse univer-

siteit. Daarnaast zijn onder meer Econome-
trie, Psychologie en International Bachelor 
Communication and Media (IBCoM) in 
Rotterdam volgens de Keuzegids beter dan 
gemiddeld. Rechten (cijfer 46) wordt het 
slechtst beoordeeld van alle studies op de 
EUR, terwijl ook – bijvoorbeeld – Economie 
en Sociologie een minnetje krijgen. 
Interessant is het ook om te kijken op 
welke onderdelen de universiteit over het 
algemeen goed scoort. De EUR is de enige 
Nederlandse universiteit die voor zowel 
‘onderwijs’ als ‘communicatie’ twee plusjes 
krijgt. MvS
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De universiteit is 
blank, besloten en 
ondemocratisch 
Zes jaar studeren aan twee faculteiten, vier bachelor- en 
twee masteropleidingen verder, moet ik jammer genoeg 
constateren dat de Erasmus Universiteit een eenzijdig 
werknemersprofiel hanteert. De universiteit is blank, be-
sloten en ondemocratisch. In de ruim honderd vakken 
die ik gevolgd heb kan ik mij niet één (niet-westerse) al-
lochtone hoogleraar, docent of promovendus voor de 
geest halen. De enige positie op de universiteit die al-
lochtonen in de praktijk toekomt is die van schoonma-
ker, cafetariamedewerker en opvulsel voor de collegeza-
len. Zelfs de posities binnen de besturen van de tiental-
len studieverenigingen, opleidingscommissies en de uni-
versiteitsraad vertonen een exclusief karakter. Uiteraard 
is enige nuancering op zijn plaats; de fictieve tentamen-
casussen voor vakken als formeel- en materieel straf-
recht zijn wel lekker divers en open met namen als  

‘Rachid’, ‘Ahmet’ en ‘Gino’ (geen grap). Hopelijk hebben 
de Colleges van Bestuur door het land het niet al te druk 
met hun voornaamste bezigheden als projectontwikke-
ling, vastgoedbeheer en derivatenportefeuilles, en ma-
ken ze hier ook een agendapunt van. Het vrouwen- en 
homo-emancipatiebeleid heeft in Nederland (waaronder 
universiteiten) zijn vruchten afgeworpen. Nu nog die an-
dere groep tweederangs staatsburgers. Welke kleur en 
etniciteit onze aanstaande rector magnificus niet zal 
hebben is geen weddenschap waard, maar een vast-
staand feit.
Tot slot is mijn tweede constatering dat functies op de 
universiteit (van decaan tot hoogleraar) onderworpen 
zijn aan de wil van enkelen (oldboys network). 
Studenten hebben vrij weinig te zeggen over wie er voor 
de collegezalen mogen staan en wie niet. Het huidige 
universitaire establishment van babyboomers lijkt dan 
ook het voornaamste doel van de 
Maagdenhuisbezetting, namelijk meer zeggenschap in 
het onderwijs en universiteitsbestuur, vergeten te zijn. 

Mehdi el Manouzi
Student Mr.drs.-programma voor economie en rechten

Om de zoveel tijd breekt de discussie weer los 
over de positie van vrouwen in de wetenschap. 
De meest recente aanleiding is de keuze voor 
acht mannelijke eredoctores die tijdens de 
Diesviering door negen mannelijke promoto-
res eredoctoraten toegekend kregen. Dat le-
verde het plaatje op van zeventien heren die 
het gezicht van de top in de wetenschap verte-
genwoordigen. Het contrast met de woorden 
van de afscheidnemende rector, die zei dat de 
meerderheid van de studenten aan onze uni-
versiteit vrouwelijk is, was dan ook groot. 
Dit onderwerp verdient onze aandacht om 
meerdere redenen, waaronder ook beeldvor-
ming en rolmodellen. Maar mij lijkt in de dis-
cussie over vrouwen in de wetenschap, dat de 
meest fundamentele waarde die in het geding 
is gelijke kansen zijn. Iedereen is het er over 
eens dat vrouwen gelijke kansen zouden moe-
ten krijgen om die zaken die waardevol zijn te 
kunnen verwerven: banen, onderzoeksgeld, 
eredoctoraten, aandacht voor hun onderzoek 
(o.a. via citaties), enzovoort. Studenten ver-
wachten bij gelijke prestaties gelijke cijfers, en 
gelijke aanbevelingsbrieven voor stages, pro-
motieplekken of banen. Laten we dit de ‘waar-
devolle goederen’ noemen. Het principe van 
gelijke kansen in de wetenschap betekent dat 
irrelevante factoren, zoals geslacht, huids-
kleur of afkomst, geen invloed zouden mogen 
hebben op het toekennen van deze waardevol-
le goederen. 

Het probleem is, en dat blijkt uit heel wat we-
tenschappelijk onderzoek, dat indien vrouwen 
precies dezelfde prestaties neerzetten, ze sy-
stematisch minder waardevolle goederen krij-
gen – minder beloning, een kleinere kans op 
een baan of onderzoeksbeurs of een publicatie 
– en studenten krijgen lagere cijfers en minder 
enthousiaste aanbevelingsbrieven. Sommige 
van deze verschillen zijn klein, maar we weten 
dat het cumulatieve effect van vele kleine dis-
criminaties over de tijd heen significant is. 
Sommige studies tonen echter ook verrassend 
grote effecten aan. Zo toonde een baanbreken-
de studie uit 1997 over de toekenning van post-
doctorale beurzen in de biomedische weten-
schappen aan, dat de wetenschappelijke pro-
ductiviteit van vrouwen 2,5 keer zo hoog moest 
zijn om dezelfde kans als een man te hebben 
om zo’n beurs te krijgen. Een ander recent 
voorbeeld komt uit het vakgebied van de ecolo-
gie en evolutionaire biologie, waar de intro-
ductie van het zogenaamd ‘double-blind re-
view’-systeem, waarbij de beoordelaars van 
een tekst niet langer de identiteit (en dus ook 
niet het geslacht) van de auteurs kennen, tot 
een toename van vrouwelijke auteurs met 
maar liefst 33 procent leidde. 
Deze vormen van discriminatie zijn hoogst-
waarschijnlijk niet intentioneel, maar gebeu-
ren omdat op een onbewust niveau in onze 
hersenen cognitieve schema’s aan het werk 
zijn die ‘wetenschappelijke excellentie’ associ-

eren met mannen. In de wetenschappelijke li-
teratuur wordt dit ‘impliciete bias’ genoemd. 
Concreet betekent dit dat als we aan kandida-
ten voor een eredoctoraat denken, we onbe-
wust veel sneller denken aan een man dan aan 
een vrouw. En als we de prestaties van een 
mannelijke student of wetenschapper beoorde-
len, zullen we die veel sneller op een onbewust 
niveau verbinden met excellentie dan in het 
geval van dezelfde prestaties van een vrouwe-
lijke student of wetenschapper. Bovendien leidt 
impliciete bias niet alleen tot ongelijke kansen 
voor mannen en vrouwen, maar ook tot subop-
timale allocatie van talent.
Daarnaast blijkt ook dat deze onbewuste dis-
criminatie van vrouwen in de wetenschap door 
zowel mannen als vrouwen gebeurt, want 
vrouwen hebben evenveel last van impliciete 
bias in hun oordelen als mannen. Het is dus 
een probleem dat iedereen treft die vindt dat 
vrouwen en mannen gelijke kansen verdienen 
in de wetenschap. 
Wat kunnen we nu hieraan doen? Recent 
schreef ik een paper* waarin ik zeventien aan-
bevelingen doe over hoe we vrouwen en man-
nen in de wetenschap gelijke kansen kunnen 
geven. Maar de allereerste stap lijkt mij om 
deze discussie te voeren op basis van wat we 
weten uit het wetenschappelijk onderzoek. Het 
lijkt me evident dat we dat onszelf, onze stu-
dentes, collega’s, vrouwen en dochters ver-
schuldigd zijn. 

Ingrid Robeyns, hoogleraar Praktische Filosofie, 
Faculteit der Wijsbegeerte

*De paper ‘Krijgen vrouwen in de wetenschap 
gelijke kansen?’ is op deze titel online te vinden. 

OPINIE

OPINIE 

Onbewuste discriminatie vrouwen in de wetenschap 
Het viel op: tijdens de viering van het eeuwfeest waren alle acht eredoctores én hun negen 
erepromotores man. Hoogleraar Praktische Filosofie Ingrid Robeyns zwengelt de discussie 
over de positie van vrouwen in de wetenschap (weer eens) aan. Maar discussieert wel graag 
op basis van wat we weten uit het wetenschappelijk onderzoek.
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Waarom staat er een artikel in Erasmus Magazine (EM #7, 14 november jl.) over 
de voertaal van de vergaderingen van de Universiteitsraad? Het artikel ver-
raadt ongemak over het feit dat de Universiteitsraad in het Engels vergadert en 
dat naar verwachting zal blijven doen. De Erasmus Universiteit heeft zich ont-
wikkeld tot een omgeving waar zowel Nederlands als Engels wordt gesproken 
en is binnenkort officieel tweetalig. Dit maakt het echter niet vanzelfsprekend 
dat het hoogste medezeggenschapsorgaan in het Engels vergadert. 
Het Europees Parlement kan als voorbeeld dienen hoe men met meertaligheid 
om moet gaan. In het Europees Parlement is het uitgangspunt dat ook een laag 
opgeleide boer uit Roemenië die slechts Roemeens spreekt, als 
Europarlementariër mee moet kunnen doen aan alle vergaderingen, alle stuk-
ken moet kunnen lezen en een volwaardig lid moet kunnen zijn. Het enige pro-
bleem is dat het duur is: er zijn veel tolken nodig om simultaan vergaderingen 
in meerdere talen te vertalen. 
Critici suggereren dat het Europees Parlement beter in het Engels kan verga-
deren. Dat is echter onzinnig omdat een deel van de afgevaardigden geen of 
slecht Engels spreekt. Daarnaast is het Engels vaak beperkt en zou één taal 
dus een enorme inhoudelijke verarming zijn. In Brussel kiest men daarom 
voor een dure, maar ook democratische oplossing: ieder zijn eigen taal. 
Het is duister waarom de Universiteitsraad niet voor Nederlands én Engels 
kiest. Door voor Engels te kiezen ontstaan eerste- en tweederangsleden: de 
Nederlandstaligen zijn tweederangs leden in de vergaderingen waar ze allerlei 
technische punten niet kunnen maken. Maar ook de Engelstaligen zijn soms 
tweederangs leden, zoals bij de voorbereiding van vergaderingen: niet alle 
stukken zijn in het Engels beschikbaar. 
Een tweetalige Universiteitsraad is ideaal, maar de Erasmus Universiteit vindt 
dat kennelijk te duur. In dat geval is er maar één oplossing: de Erasmus 
Universiteit is een Nederlandse instelling, wordt door de Nederlandse belas-
tingbetaler gefinancierd, bedient vooral de Nederlandse maatschappij en 
werkt volgens de Nederlandse wet. Iedereen die hier komt werken of studeren 
zal niet verbaasd zijn dat hier Nederlands wordt gesproken. 
We vragen in Nederland van veel Turken die hier al dertig jaar wonen om als-
nog Nederlands te leren. Met hun vaak beperkte opleidingsachtergrond is dat 
een extreem zware verplichting. Waarom zouden we dat eigenlijk niet van de 
intelligentsia mogen vragen? 

Chris Aalberts is wetenschappelijk docent bij de Erasmus School of History, 
Culture and Communication 

BRIEF

Ongemakkelijkheid over 
Engelstalige U-raad is terecht
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 VAN DER SCHOT 

ZIHNI ÖZDIL

Het Ketelbinkie 
gaat overboord
Als echte Rotterdammer ben ik er trots op dat mijn stad – ook 
al is het soms onzichtbaar voor de rest van het land – in de 
voorhoede loopt op het gebied van kunst en cultuur. 
Denk bijvoorbeeld aan hoe door de geschiedenis heen 
Rotterdamse volksmuziek toonaangevend is geweest. Van 
Ketelbinkie tot Lee Towers; de smart van onze blue collar ha-
venstad vertaalde zich uiteindelijk naar de mainstream. 
Momenteel staat Binnenweg-rap op het punt de Nederlandse 
hiphop op te schudden. Recht van de straat brengen deze 
rappers met meedogenloze elegantie hun emoties, ervaringen 
en passies tot leven.
Rauw doch gelaagd. Keihard doch subtiel. De avant-garde van 
de subcultuur. Dat is voor mij Rotterdam.
Ook de rauwe kunst uit onze voormalige kraakgemeenschap-
pen behoren nu tot de artistieke crème de la crème van 
design-minnend Nederland. 
Maar we lopen in Rotterdam helaas ook in de voorhoede als 
het gaat om het afbreken van onze eigen rauwe elegantie. 
Deels in lijn met de oorlog tegen autonome kunst en cultuur, 
die al vele jaren wordt gevoerd vanuit Den Haag. 
Conform de wensen van de politiek – sinds 2011 is ‘creatieve 
industrie’ onderdeel van de zogenaamde ‘topsectoren’ – wor-
den ook Rotterdamse creatievelingen gemarginaliseerd, tenzij 
ze kunnen aantonen dat hun werk nuttig is voor het bedrijfs-
leven.
Ook is in de afgelopen vijftien jaar de indeling van de publieke 
ruimte in onze stad steeds meer uitverkocht aan de belangen 
van de bouw- en vastgoedsector. Er is nauwelijks echte input 
of inspraak van bewoners, laat staan van arme bewoners.
Kantoorgebouwen en woontorens, de ene nog luxer dan de 
andere, volgen elkaar in hoog tempo op. Ondertussen is hun 
leegstand in de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd. Terwijl 
tegelijkertijd kraken, en daarmee de autonome bolwerken van 
creativiteit in krakerscollectieven, strafbaar is geworden.
De meest recente abominatie is er een van ongekend grotes-
ke vulgariteit. Het belichaamt, zowel in design als in content, 
het volstrekt tegenovergestelde van wat Rotterdam is, maar 
heeft toch de ironische naam ‘De Rotterdam’. In theorie kun je 
je hele leven in deze wanstaltigheid op de Wilhelminapier 
doorbrengen zonder ook maar een stap buiten te zetten. Je 
kunt er werken in een van de kantoren, wonen in een van de 
luxe-flats, boodschappen doen, sporten, restaurants bezoe-
ken en zelfs naar de bioscoop gaan.
Een luxe ‘gated community’ in de hoogte dus. Economische 
apartheid in de wolken. Ondertussen stijgt het tekort aan so-
ciale woningen enorm. En sinds 1 oktober jongstleden mogen 
corporaties sociale huurwoningen zelfs verkopen aan beleg-
gers.
En dit gebeurt allemaal vlak voor onze neus.

Daarom jammer ik soms weemoedig: ‘En met een “Eén-twee-
drie-in-Godsnaam!” ging ’t ketelbinkie overboord…’

Zihni Özdil is wetenschappelijk docent Wereldgeschiedenis en 

promovendus aan de Erasmus School of History, Culture and 

Communication
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 So you 
hope 

                you can 
       dance

Schoon en elegant
Emeritus hoogleraar Harrie de Swart (67) 
danst 11 december met partner Monique 
Broekmeulen een tango. De professor in de 
logica ziet wel overeenkomsten met Plato.

“De dynamiek, de passie, de beweeglijkheid, 
het voetenwerk… De tango is prachtig om te 
zien!” Harrie de Swart is in zijn nopjes. Door-
gaans bekijkt hij een enkele keer per jaar de 
tango vanuit een theaterstoel in de Rotter-
damse Schouwburg, nu mag hij zelf aan de 
bak. Wekelijks oefent hij de Argentijnse dans 
– op ‘Le Tango de Roxane’ uit de film Moulin 
Rouge – met de door de danswol geverfde Mo-
nique Broekmeulen. Geen sinecure. Hij is de 
eerste om dat toe te geven. “De patronen zijn 
het moeilijkst; die moeten aan elkaar worden 

gebreid. De kunst is om alle stappen goed te 
doen, maar ik raak gemakkelijk in de war. We 
moeten straks anderhalve minuut dansen; 
nogal kort, dacht ik aanvankelijk. Maar dat 
betekent dat ik zo’n achttien verschillende 
patronen onder de knie moet zien te krijgen, 
en ik zit pas op zes.” Bij de tango gaat het om 
de details, weet de emeritus hoogleraar Logi-
ca inmiddels: de goede kant opkijken, de ar-
men niet af laten zakken, dat soort dingetjes. 
Maar De Swart heeft er vooral heel veel ple-
zier in. “Ik hoef niet per se te winnen, maar ik 
ben het verplicht aan mijn lerares om een 
goede performance neer te zetten.” Gelukkig 
voor De Swart begint hij niet helemaal vanaf 
scratch; hij werd in zijn jeugd op dansles ge-
stuurd, en ook in zijn latere leven stond hij 
regelmatig met zijn eega op de danslesvloer. 

Hij kent de jive, de Engelse wals, de rumba en 
de samba; hij is geen onbeschreven blad. 
Overeenkomsten met zijn vakgebied, de filo-
sofie, ziet hij ook. “Bij Plato is het schone, het 
goede, het ware, een en hetzelfde. Zo’n dans is 
eveneens schoon en elegant, dus die doet mij 
veelvuldig aan Plato denken.” Toch had De 
Swart aanvankelijk enige aarzeling om op de 
invitatie voor het evenement in te gaan. Het 
viel namelijk samen met een nogal intensieve 
collegeperiode, en aangezien hij in Tilburg 
woont, voorzag hij teveel drukte en gedoe. 
“Maar mijn secretaresse heeft me over de 
streep getrokken, en ik ben nu blij dat ik het 
mag doen; echt, het is een voorrecht om een 
keer in je leven met een professional te dan-
sen! Al is het natuurlijk sneu voor haar om 
met zo’n stijve hark als ik te moeten dansen.”

In het dagelijks leven staan ze voor de klas en doen ze onder-
zoek. Maar op 11 december waagt een elftal EUR-wetenschap-
pers zich eenmalig en plein public op de dansvloer tijdens het 
evenement ‘Dancing with the professors’. Een driekoppige jury 
is er ook, met daarin Euvgenia Parakhina, bekend van het tv-
programma ‘SYTYCD’. EM sprak een kwartet deelnemers tijdens 
de repetities. 
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Macho salsa
Meir Shemla (35) woont en werkt net een 
jaar in Nederland als docent Organisational 
Behavior (voor masterstudenten) aan de 
Rotterdam School of Management. Daarvoor 
verbleef de Israëliër al enkele jaren bij onze 
oosterburen. Daar leerde hij de tango; reden 
om zich aan te melden voor Dancing with the 
professors.

Helaas voor Shemla: de tango werd toegewe-
zen aan een ander. Hijzelf mag proberen de 
salsa onder de knie te krijgen, een en ander on-
der de bezielende leiding van Zoraida Gauri-
sankar, studente Geneeskunde uit Amster-
dam. Nee, echt teleurgesteld is hij natuurlijk 
niet, al is het dansen van de salsa wel een heel 
ander verhaal dan het dansen van de tango. 
“De salsa gaat veel sneller, en je houding is to-
taal verschillend dan die bij een tango; je doet 

veel met je heupen en je borst – de salsa  is 
overly macho. Wat dat betreft is de tango veel 
subtieler.” Vooralsnog gaat het oefenen toch 
vrij aardig, vindt Shemla. Dankzij Gaurisan-
kar is na een paar oefensessies zijn zelfver-
trouwen flink gegroeid. Wat hij niettegen-
staande het meeste vreest, is dat hij zijn part-
ner laat vallen op het moment suprême. “Ze 
heeft er namelijk best wel een ingewikkelde 
choreografie van gemaakt.  Veel springen en 
spagaten, en ik moet haar zo af en toe ook optil-
len.” Shemla wil graag benadrukken dat hij 
vooral veel plezier in het hele dansavontuur 
heeft. “Het is allemaal erg onderhoudend en 
daar gaat het om. Winnen is niet belangrijk, 
dat zou alleen maar een mooie bonus zijn.”
Toch heeft hij – en daarin is hij niet de enige – 
zijn deelname niet wereldkundig gemaakt. Zijn 
partner zal er zijn, wellicht wat collega’s, maar 
zijn studenten weten vooralsnog van niets.      >
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Talk dirty to me
Jacqueline Schenk (47) is universitair hoofddocent en geeft on-
der meer het vak Ontwikkelingspsychologie en Orthopedagogiek 
bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zij zal met dans-
partner Bury Stil een hiphop doen op ‘Talk dirty to me’ van Jason 
Derulo.

“Ik zoek graag de grenzen op, en blijf graag leren”, antwoordt 
Schenk op de vraag waarom ze meedoet. “Bovendien ben ik sportief 
van aard – ik loop hard, doe aan pilates en body work-out – en dans 
sinds een jaar of drie ook.” Dat laatste doet ze klassikaal in het 
sportgebouw – Zumba – dan wel zo’n een keer in de maand recrea-
tief op dansavonden in De Vereeniging in haar woonplaats Nijme-
gen. “Soms eindig ik dan dansend op de bar”, aldus een goedlachse 
Schenk die zegt zelden gehinderd te worden door misplaatste gêne. 
Inmiddels is ze druk doende hardcore hiphop goed onder de knie te 
krijgen. Dat doet ze samen met Bury Stil, in zijn dansschool in Delft. 
“Dat is heel erg leuk, maar ook ontzettend intensief. Na een uur ben 
ik doodop.” Ze heeft nu twee sessies achter de rug; het meeste werk 
gaat zitten in de finishing touches. “Je moet echt overal op letten”, 
weet Schenk. “Je houding, de positie van je handen, dat je je armen 
en benen niet overstrekt…”
Ze is vol vertrouwen over 11 december, waarbij het helpt dat man, 
zoon en dochter (van respectievelijk 15 en 13) nu al trots zijn op haar 
exercitie. “Spannend is het natuurlijk wél. Ik sta vaker op een podi-
um – ik geef les en af en toe geef ik pianoconcertjes – maar nu ga ik 
gebruikmaken van een heel ander instrument, namelijk mijn li-
chaam. Maar ik weet dat ik het kan.” 
Over haar kansen op de overwinning laat Schenk zich niet uit, al 
zegt ze niet mee te doen om te verliezen. “Ik doe primair mee om iets 
moois neer te zetten.”  

Buiten de comfortzone
Wilfred de Koning (57) is huisarts en doceert klinische vaardighe-
den aan het Erasmus MC. Zijn danspartner is Gwyneth van Rijn. Zij 
doet momenteel promotieonderzoek op het gebied van de oog-
heelkunde en start in juni met de opleiding tot oogarts, maar ze is 
natuurlijk vooral ‘ingehuurd’ vanwege het feit dat ze Nederlands 
kampioen Latin-American dansen is.

Een aantal jaren geleden kreeg Van Rijn nog practica van De Koning, 
maar nu zijn de rollen volstrekt omgedraaid: Van Rijn probeert De 
Koning, die vóór dit avontuur nog nooit een stap op de dansvloer had 
gezet, de jive bij te brengen. “We hebben in het begin een aantal dan-
sen de revue laten passeren, waarna Gwyneth vond dat de jive het 
beste bij mij paste. En ik vond dat prima: ik heb een heilig vertrou-
wen in Gwyneth. En ze heeft (natuurlijk) gelijk gekregen; het voelt 
heel goed.” Inmiddels heeft het duo een handvol intensieve trainin-
gen van telkens een uurtje of twee, drie erop zitten. “En die intensiteit 
is nodig ook, want zo’n jive is heel snel en best wel lastig”, vertelt de 
Koning. Het moeilijkst vindt hij de verschillende kicks en flicks, 
maar ook het bewegen als een echte ‘Latin’ gaat niet vanzelf: soepel 
in de heupen zijn en bewegen vanuit de navel.
De Koning neemt zijn missie, ondanks de lol en het plezier, serieus. 
Niet in de laatste plaats, bekent hij lachend, omdat hij slecht tegen 
zijn verlies kan. Maar vooral ook omdat het een kans is die je maar 
eens in je leven krijgt: dansles van de beste en leukste danseres ‘on 
the planet’. “Het is echt hartstikke spannend, maar ook ongelooflijk 
leuk om met Gwyneth te dansen!”
Zijn kansen op een overwinning schat De Koning niet al te hoog in: 
“Tegen de tijd van de voorstelling dans ik pas een week of vijf, dus ik 
hoop dat het vooral een hele leuke ervaring wordt. Daarbij verwacht 
ik dat ik me ver buiten mijn comfortzone zal begeven, en dan ben je 
al snel blij als het geen disaster wordt; het is toch heel anders dan 
college geven.”
De Koning moet het waarschijnlijk dan ook hebben van een eventu-
ele ‘publieksprijs’. Ook daarom hoopt hij dat er veel studenten en col-
lega’s uit het Erasmus MC hem komen supporteren. 

Dancing with the professors
Woensdag 11 december,  van 20.00-22.00 u in het  Erasmus Paviljoen, 
Campus Woudestein. Entree: € 5,- . Kaarten via de webshop van SG 
Erasmus: webshop.essc.eur.nl

Deelnemende ‘professors’:
Henk Volberda (RSM), René de Koster (RSM), Inez de Beaufort (Erasmus 
MC), Harrie de Swart (FWb), Sabine Severiens (FSW), Katinka Dijkstra 
(FSW), Jacqueline Schenk (FSW), Dimitri van der Linden (FSW), Wilfred 
de Koning (Erasmus MC), Anushka Chote (iBMG), Meir Shemla (RSM)
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T
erwijl menig student op maandag-
avond nog aan het bijkomen is van 
een zwaar weekend en blij is dat 
de eerste collegedag er weer opzit, 
wordt er in het T-gebouw druk gede-

batteerd. Voor- en tegenstanders buigen zich 
over de eerste motie van vanavond: ’This house 
regrets the uprising of social media’. “Door 
sociale media heb je geen controle over wat 
andere mensen van je vinden. Ook mensen 
die je helemaal niet kent, kunnen toch van al-
les over je te weten komen”, betoogt de eerste 
spreekster. De tegenpartij schrijft druk mee 
om zo meteen tijdens hun spreektijd de jury te 
kunnen overtuigen van haar ongelijk. 
Elke maandagavond komen leden van de Eras-
mus Debating Society (EDS) bij elkaar om te 
debatteren over een scala aan onderwerpen. 
Vanavond zijn er veel nieuwe leden aanwezig; 
zij ondergaan hun vuurdoop wat betreft debat-
teren ‘British Parlementary style’. Hierin gaan 
vier duo’s met elkaar in debat; twee koppels 
zijn vóór de motie, twee koppels zijn tegen. 
Elke spreker krijgt vijf minuten de tijd om zijn 
of haar argumenten uiteen te zetten en en pas-
sant het ongelijk van de tegenstander te bewij-
zen. Ze worden beoordeeld door een jury die 
meestal uit twee à drie personen bestaat. Net 
als in de Tweede Kamer is het de bedoeling dat 
de sprekers zich tijdens het debatteren richten 
tot de jury, en niet tot elkaar. Maar omdat het 
voor veel studenten de eerste keer is, is de jury 
vanavond nog niet zo streng.
De spreektijd van nummer een zit er op. Ze 
heeft uitgelegd waarom zij de opkomst van 
sociale media betreurt, nu is het de beurt aan 
de tegenpartij. Die benadrukt de kracht van 
Facebook en Twitter aan de hand van hun rol 
tijdens de Arabische Lente. “Sociale media 
hebben vrijheid gegeven aan deze mensen”, 
klinkt het.  
Rechtenstudent Alfredo Fonseco (21) komt uit 
Brazilië en is een van de vele nieuwe leden. Na 
de eerste debatronde heeft hij de smaak met-
een te pakken. “Het geeft een geweldig gevoel 
om onder druk te moeten speechen, terwijl je 
weet dat je beoordeeld wordt”, vindt hij. Maar 
makkelijk is het volgens hem zeker niet. “Als 
je iemand een goed en helder betoog ziet hou-
den, realiseer je je niet hoe moeilijk dat eigen-
lijk is. Totdat je het zelf moet doen. Vooral het 
ordenen van je gedachten is lastig, maar heel 
belangrijk.”
“Het gaat echt om de kracht van je argumen-
ten, niet om welke spreker het best kan vertel-
len of de meeste grapjes maakt”, legt Marike 
Abrahamse, voorzitter van de EDS, uit.

Oudste en grootste
Er zijn vanavond zo’n vijftig studenten aanwe-
zig. De voertaal is Engels en ongeveer de helft 
van de 220 leden komt uit het buitenland. Dit 
collegejaar zijn er al ruim tachtig nieuwe        >

Workshop 
Elke maandagavond kunnen geïnteres-
seerden langskomen om een keer mee te 
debatteren. Voor nieuwe leden organiseert 
de EDS in januari een beginnersworkshop. 
Een lidmaatschap kost € 35,- per jaar. 

> www.debate.nl   

Terwijl de een zijn betoog houdt, staat de 
opponent al klaar om het te weerleggen

Debatteren op hoog niveau 

Van een selecte groep ‘top-debaters’ 
naar een open vereniging waar Ne-
derlandse en internationale studen-
ten samenkomen; de Erasmus Deba-
ting Society heeft sinds haar ont-
staan een flinke verandering doorge-
maakt. Volgend jaar bestaat de ver-
eniging 25 jaar, maar de ambities zijn 
er niet minder om geworden.
tekst Britte Kastelein fotografie Levien Willemse



leden bijgekomen. De EDS is niet alleen de 
grootste, maar ook de oudste debatvereniging 
van Nederland. De vereniging ontstond in 
1989, toen de Leidse studentenvereniging SIB 
topdebaters van Princeton liet overkomen 
om workshops te geven. Omdat Rotterdam 
strategisch gezien een betere locatie was dan 
Leiden, kwamen ze bijeen op de Erasmus Uni-
versiteit. Dat beviel goed, en zo ontstond het 
idee om ook een Rotterdamse debatvereniging 
op te richten. De workshopweek wordt nog 
steeds elke zomer gehouden en is een van de 
paradepaardjes van de EDS. Tegenwoordig 
komen de ervaren debaters over uit Oxford om 
studenten de kneepjes van het vak te leren. “In 
Engeland is debatteren echt een grote sport”, 
vertelt Mark-Jan Versluis (23), die in het dage-
lijks leven een master Accounting and Finance 
volgt. “In het onderwijs ligt daar ook veel meer 
de nadruk op spreekvaardigheid.” 

Interessante mix
De Duitse Simon Wiegrebe (21), IBEB-student, 
en econometriestudent Daniel Fayoyin (20) uit 
Nigeria zijn inmiddels voor het tweede jaar lid 
van de debatclub. Ze merken niet alleen dat 
hun manier van spreken is veranderd sinds 
ze fanatieke debaters zijn. “Vooral de manier 
waarop ik dacht voordat ik lid werd, en de ma-
nier waarop ik nu denk, is compleet anders”, 
vertelt Wiegrebe. “Doordat je tijdens een debat 

snel moet kunnen nadenken en reageren, leer 
je heel duidelijk en gestructureerd te denken.” 
Beiden hebben inmiddels al meegedaan aan 
debatteertoernooien. “Het leuke daarvan is dat 
het je dwingt om te debatteren op het hoogste 
niveau; je moet daar altijd op je best zijn”, 
aldus Fayoyin. “Maar je merkt soms ook dat 
goede debaters, die al veel hebben gewonnen, 
worden geïdealiseerd. Hun meningen worden 
meer gewaardeerd en er wordt beter naar ze 
geluisterd. Het is best een klein wereldje, dus 
bijna iedereen kent elkaar.” 
Het is duidelijk: de studenten die hier van-
avond zijn, komen uit alle hoeken van de 
wereld. Wellicht ligt de oorzaak in het feit 
dat buitenlandse studenten niet zo makkelijk 
lid kunnen worden bij andere verenigingen 
en sowieso weinig ophebben met het traditi-
onele verenigingsleven. Versluis, al drie jaar 
lid, vindt het prachtig. Hij zegt veel geleerd 
te hebben van al die verschillende culturen 
bij elkaar. “Zo weet ik dankzij een meisje uit 
Madagaskar dat daar een dj president is, bizar 
toch?”, vertelt hij enthousiast. “En iemand uit 
Libanon bijvoorbeeld, blijkt hele andere opvat-
tingen en ideeën te hebben dan wij, dat maakt 
die mix interessant.”

Jasje-dasje
De vereniging is niet altijd zo groot en toegan-
kelijk geweest als heden ten dage. Zo’n zeven 

jaar geleden vond er een cultuuromslag plaats, 
daarvoor was de vereniging een stuk exclusie-
ver, volgens Wieger Maris (24), afgestudeerd 
als econometrist en ondernemer. Maris is al 
zeven jaar lid. “Vóór die omslag waren we echt 
een vereniging met topdebaters. Er werd hoog 
gescoord op WK’s en EK’s.”
Zo won EDS in 2006 het WK Debatteren voor 
Universiteiten, en werd in 2001, 2003 en 2005 
Europees Kampioen. Daarnaast werd al tien 
keer het Nederlands Kampioenschap Debat-
teren gewonnen. Maris: “Maar doordat er een 
aantal supergoede mensen waren binnen de 
vereniging, ontstond er een klassenverschil. 
Iemand met veel potentie werd eerder geac-
cepteerd.” 
Hij vindt dat de EDS nog steeds zeer goede 
debaters in huis heeft, “maar het ging er toen 
heel anders aan toe dan nu. Het was meer ‘jas-
je-dasje’, studentikoos en veel prestigieuzer.” 
Op een gegeven moment was – door onder 
meer een slecht functionerend bestuur – het 
ledental dermate drastisch teruggelopen, dat 
er diende te worden ingegrepen. Een nieuw be-
stuur, zo’n tien man sterk, ongeveer het totale 
ledenaantal in die tijd, gooide het roer om. “Zij 
hebben de vereniging weer nieuw leven inge-
blazen”, vertelt Maris. “Ze waren zelf ook veel 
opener dan voorgaande besturen, waardoor 
de vereniging ook veel informeler werd. Sinds-
dien zijn we elk jaar meer gegroeid, dus het 
was eigenlijk een geluk bij een ongeluk.” 
Maar ondanks dat de EDS nu meer leden telt 
dan ooit, is niet iedereen louter positief, weet 
Maris. “Vanuit de oude garde gaan soms nog 
stemmen op om weer kleiner en prestigieuzer 
te worden. Zij zien liever minder focus op het 
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‘In Engeland is debatteren echt een 
grote sport’ > Mark-Jan Versluis, student

Bij debatteren gaat het om de 
kracht van de argumenten, niet 
om wie het best kan vertellen



sociale aspect en meer nadruk op het trainen 
en begeleiden van debaters met veel potentie. 
Daar bereik je volgens hun meer mee, zoals 
weer een grote titel.” 

Op naar het WK
Het huidige bestuur gelooft echter dat het ene 
het andere niet hoeft uit te sluiten. Men denkt 
dat de vereniging nog steeds een goede kans 
maakt op grote toernooien. Eind december 
zal blijken of ze gelijk hebben; dan vindt het 
Wereldkampioenschap Debatteren voor Uni-
versiteiten plaats in India. Voorzitter Marike 
Abrahamse zal  dan samen met haar debat-
partner de eer van EDS hoog moeten houden. 
Ze acht de kans op een finaleplaats best reëel. 
“Vorig jaar stonden we nog samen in de finale 
van de Paris Open, een belangrijk toernooi in 
Parijs.” 
Als team zijn de dames, volgens Abrahamse, 
vooral goed in moties die gaan over GLB’s 
– Gays, Lesbians, and Bisexuals –  en femi-
nisme. Iets wat tijdens het toernooi in India 
weleens van pas zou kunnen komen. “Moties 
kunnen natuurlijk overal over gaan”, weet ze 
uit ervaring. “Over rechtssystemen, internati-
onale conflicten of de economie; elke studie-
richting kan aan bod komen. Op buitenlandse 
toernooien zit er sowieso vaak een motie bij 
die gaat over een landelijk of regionaal con-
flict. Maar de kans dat op het WK in India een 
feministische stelling langskomt is erg groot, 
vanwege de enorme media-aandacht die er 
de laatste tijd voor verkrachtingen in India is 
geweest.” 
Om zich voor te bereiden op het WK hebben 
Abrahamse en haar partner het afgelopen jaar 

aan veel toernooien meegedaan. “Zo’n tien tot 
twaalf per jaar, dat is toch de beste manier om 
te trainen.” 

Over niks praten
Van klamme handjes en een trillende stem 
heeft Abrahamse al lang geen last meer wan-
neer ze voor haar studie een presentatie moet 
geven. “Eigenlijk haal ik altijd een negen of 
een tien. Door het debatteren weet ik heel 
goed hoe ik iets gestructureerd en zelfverze-
kerd kan overbrengen.” Buiten de vereniging 
probeert ze discussies soms wel te vermijden. 
“Vanuit mijn familie ben ik gewend om aan ta-
fel uitgebreid over het nieuws te discussiëren. 
Maar veel van mijn vriendinnen zijn daar niet 
in geïnteresseerd. Die worden soms al moe als 
ik over Mark Rutte begin. Dat is ook weleens 
fijn, om gewoon te kunnen praten zonder 
meteen in discussie te hoeven gaan. Maar de 
meeste EDS-mensen vinden het leuk om ook 
in hun vrije tijd te debatteren, het nieuws te 
volgen en iets bij te leren. Zo wordt The Econo-
mist door bijna iedereen gelezen. Als je naar 
een toernooi gaat, en je ziet op het vliegveld 
iemand met die krant lopen, weet je meteen: 
die gaat ook!. Misschien zijn we toch wel een 
klein beetje nerds.” 
Dat lijkt ook al enigszins op te gaan voor 
sommige nieuwe leden deze maandagavond. 
Nadat de eerste debatronde erop zit en de 
jury de uitslag en nodige verbeterpunten heeft 
besproken, staat een van de studenten uit het 
winnende duo meteen aan hun tafel. “Wat kan 
ik verbeteren?”, vraagt hij enthousiast, terwijl 
de rest de zaal verlaat om bij te komen van 
hun eerste debat.  
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Tien tips 
Wil je zelf beter debatteren, speechen of 
spreken in het openbaar? EDS voorzitter 
Marike Abrahamse helpt je op weg met 
tien tips. 

> 1 

Blijf niet in je eigen kader denken, maar 
luister écht naar de argumenten van je te-
genstander. 

> 2 
Voel je niet persoonlijk aangevallen en val 
iemand zelf ook niet persoonlijk aan.

> 3 
Wees kort maar krachtig. Leg eerst duide-
lijk uit waar je argument over gaat en treed 
daarna pas in detail.

> 4 
Weerleg niet het voorbeeld dat de tegen-
stander geeft, maar de achterliggende ge-
dachte van het argument.

> 5 
Als je niet weet hoe je iets moet uitleggen, 
doe dan net of je het aan een peuter ver-
telt. Houd het zo simpel mogelijk. Lukt dit 
niet? Dan was het waarschijnlijk toch niet 
zo’n goed argument.

> 6 
Praat in je eigen woorden, in plaats van 
academische taal.

> 7 
Ken je publiek en weet wat zij van jou ver-
wachten. Als je als public speaker iets heel 
anders vertelt dan wat mensen van te 
voren hadden verwacht, krijg je ze waar-
schijnlijk lastig overtuigd.

> 8 
Zorg dat je van te voren precies weet wat 
je wilt vertellen, zodat je geen briefjes of 
slides nodig hebt. Je lijkt dan ineens een 
expert. Ook een docent ziet meteen dat je 
het écht goed begrijpt als je die presenta-
tie van tien minuten uit je hoofd doet.

> 9 
Wees niet bang om een fout te maken 
of iets te vergeten. Alleen jíj weet wat je 
wilde vertellen dus je publiek merkt het 
meestal niet eens.

> 10 
En natuurlijk: oefenen. Herhaal je speech 
thuis voor de spiegel twee à drie keer, dan 
gaat het vanzelf steeds beter.



D
e gel voelt koud aan op je hoofd-
huid. Het glibberige spul werkt 
als een geleider voor het te meten 
signaal. Op je hoofd zit een cap, een 
soort badmuts met 32 witte contact-

punten. Daaraan worden allerlei draden vast-
gekoppeld, elektroden, die weer in verbinding 
staan met de computer.
Het is een maf idee dat de computer dadelijk 
in je hersenen kan kijken. Dat hij kan meten 
welk deel van je hersenen actief is. Spannend 
ook. En ja, je ziet er nogal vreemd uit met die 
badmuts op. Even een foto van jezelf maken, 
leuk voor op Facebook.
Je hebt je opgegeven als proefpersoon in 
een EEG-onderzoek, een van de meer uitge-
breide experimenten die worden gehouden 
in het Erasmus Behavioural Lab. Het EEG-lab 

lijkt een beetje op een spreekkamer in een 
ziekenhuis. Er is een keukenblokje waar de 
apparatuur kan worden schoongemaakt, een 
kastje met een keurig stapeltje gekleurde 
handdoeken. Aan de andere kant een bureau 
met verschillende beeldschermen, waarop de 
metingen als gekleurde lijnen op het compu-
terscherm verschijnen, en het aparte kamertje 
waar jij zit.
De voorbereidingen duren even, want de on-
derzoeker moet steeds nakijken of alle elek-
troden wel contact maken. Uiteindelijk gaat de 
deur van het kamertje dicht. Je bent alleen met 
een scherm. Het licht wordt gedimd. Je zakt 
onderuit in de zachte, leren stoel. Het is bijna 
alsof je thuis op de bank tv ligt te kijken. Maar 
dan met draden aan je hoofd, en je hebt niets 
te zeggen over welke zender opstaat.

Hightech
Welkom in het EEG-lab. Het is een van de 
zeven onderzoeksfaciliteiten van het Erasmus 
Behavioral Lab (EBL), een hightech-onder-
zoekslab voor gedragsonderzoek dat op de 
twaalfde etage van gebouw T is gehuisvest. 
Hier doen wetenschappers van allerlei disci-

Proefpersonen gevraagd 
Krap bij kas of gewoon nieuwsgierig? 
Neem dan deel aan een test in het 
Erasmus Behavioural Lab. Daar, op de 
twaalfde etage van het T-gebouw, 
onderzoeken bedrijfskundigen en 
psychologen het menselijk gedrag.  
tekst Mieke Fiers fotografie Levien Willemse

Geld verdienen… 
Even wat geld verdienen, dat kan in het lab. Deelnemers (studenten, medewerkers, mensen 
van buiten de EUR) krijgen namelijk betaald. Meestal gaat het om 5 euro voor een half uur. 
Je kunt gewoon binnenlopen en in de wachtruimte gaan zitten. Beter is om je vooraf in te 
schrijven: > www.erim.nl/euro

WETENSCHAP 17 januari 2013 | 2128 november 2013 | 20



plines, zoals psychologie, marketing, organisa-
tiewetenschappen en management, onderzoek 
naar samenwerking, keuzes, emoties en (onbe-
wuste) reacties. “In het EBL wordt gedrag tot 
in het kleinste facet bestudeerd”, vertelt Sara 
Almeida, onderzoeksassistent bij de vakgroep 
Marketing en adjunct manager van het lab. 
Naast twee EEG-labs telt het EBL een hele 
rits eenpersoonshokjes, zogeheten cubicles. 
Daarnaast zijn er multi-personslabs voor expe-
rimenten waarbij meerdere personen tegelijk 
betrokken zijn, al dan niet met pc’s. Er is een 
videolab, waar de samenwerkingsprocessen 
tot in detail kunnen worden vastgelegd. En de 
nieuwste eye-tracking-apparaten meten tot 
op de milliseconde nauwkeurig waar je naar 

kijkt wanneer een afbeelding op je scherm 
verschijnt. 
Bovendien denken de technici van het lab 
graag mee over de opstelling voor een onder-
zoek. Zo bouwden ze balance boards van de 
Wii-spelcomputers om voor een onderzoek 
naar het verband tussen houding en inschat-
ting. Daar kwam overigens uit dat mensen die 
naar links leunen denken dat de Eiffeltoren 
kleiner is.
“Je kunt in Nederland geen lab vinden zo 
compleet en goed uitgerust als deze”, zegt 
Almeida. “Misschien zelfs niet in heel Europa.” 
Het EBL is dan ook een trekker voor menig 
onderzoeker uit binnen- en buitenland. De 
labs worden intensief gebruikt. Onderzoekers 
moeten ver vooruit plannen om de ruimtes te 
kunnen gebruiken. Zo’n 230 mensen, onder-
zoekers en assistenten, maken er gebruik van, 
vertelt Almeida.
Een van hen is promovendus Neuromarketing 
Esther Eijlers. Ze heeft onlangs haar metingen 

in de EEG-labs afgerond. Vijfendertig deel-
nemers heeft ze in de stoel gehad, ieder twee 
keer drie uur. Ze kregen onder andere plaat-
jes te zien met gezichten die verschillende 
emoties uitdrukken, waarbij Eijlers probeert 
te achterhalen hoe de hersenen emoties ver-
werken. Maar uitkomsten heeft ze nog niet. “Ik 
heb nu heel veel data die ik mag gaan verwer-
ken.”

Leuk en niet moeilijk
In het lab heerst rust en concentratie; gedemp-
te voetstappen op blauwe vloerbedekking. 
Rode lampjes geven aan welke kamers bezet 

zijn. In de wachtruimte zitten verspreid vijf 
studenten. Twee van hen waren net te laat voor 
de afgesproken test en hopen op een volgende, 
vertellen ze. De twee studeren International 
Business Administration en krijgen bonuspun-
ten wanneer ze deelnemen aan een EBL-test. 
Met die punten kunnen ze hun tentamencijfer 
een half puntje opkrikken. De drie anderen 
hebben een flyer vast, gekregen van een 
EBL-medewerker die beneden op de campus 
studenten aan het werven is: ‘Heb je een uurtje 
tijd en wil je wat geld verdienen?’
En zo zijn er twaalfduizend participanten per 
jaar in het EBL. De helft komt voor bonuspun-
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‘Je kunt in Nederland geen lab vinden 
zo compleet en goed uitgerust als deze’   
> Sara Almeida

Geheel links: betaald pikante filmpjes kijken
Linksonder: aan het werk in een 
eenpersoons-cubicle
Rechtsonder: proefpersonen in spe in de 
wachtruimte

…of studiepunten sprokkelen 
Voor studenten Psychologie is het een verplicht onderdeel van de studie om deel te nemen 
aan de onderzoeken in het EBL. Wie Bedrijfskunde of International Business Administration 
studeert kan er bonuspunten mee verdienen.



ten, de rest krijgt er geld voor. Het zijn er veel, 
maar dat aantal moet omhoog, zegt Almeida, 
want er is zóveel onderzoek, dat er een tekort 
is aan deelnemers. De drempel moet lager, de 
bekendheid groter. “Eigenlijk moeten mensen 
het net zo normaal vinden om bij het EBL bin-
nen te lopen, als bij de bieb of de Starbucks.” 
Maar het is wel prettig wanneer deelnemers 
zich vooraf online inschrijven, zegt Almeida. 
Dat is handig voor iedereen: de deelnemer 
weet of er plek is, en de onderzoeker weet dat 
er mensen komen. “Het is gewoon ook heel erg 

leuk om mee te doen in een experiment”, zegt 
ze. “En voor studenten is het een kans om aan 
den lijve te ondervinden wat experimenteel 
onderzoek inhoudt.” 
De vijf uit de wachtkamer kunnen vrijwel 
meteen mee voor een test in de eenpersoons-
hokjes. In de deur zit een raampje. Midden in 
het lab ligt een doorzichtige loge. Het heeft 
wel wat weg van een gevangenis: een centrale 
monitorkamer met heel kleine cellen er om-
heen. Vanuit dat ‘aquarium’ kunnen de EBL-
medewerkers de ruimtes eromheen inderdaad 
in de gaten houden, én de pc’s en camera’s in 
verschillende ruimtes besturen.
De test duurt een half uurtje. Je hoeft alleen 
maar filmpjes te bekijken en vragen te beant-
woorden. De testen in de cubicles zijn vaak 
leuk en bijna nooit moeilijk. Soms bekijk je ad-
vertenties of een stukje tekst, waarna je vragen 
beantwoordt. De ene keer is het duidelijk wat 
de onderzoeker weten wil, en de andere keer 
snap je er niks van. En tja, dat is dan waar-
schijnlijk juist de bedoeling. 
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‘Eigenlijk moeten mensen het net zo 
normaal vinden om bij het lab binnen 
te lopen, als bij de bieb of de Starbucks’  
> Sara Almeida

Supersize 
Een familiezak chips, een XL-cola; de verpak-
kingen worden steeds groter. Tegelijkertijd 
worden op andere plekken porties lang-
zaamaan kleiner, terwijl de prijs gelijkblijft. 
Wij consumenten zijn slecht in het inschat-
ten van hoeveelheden, weet marketingon-
derzoeker Nailya Ordabayeva. “Stel je koopt 
popcorn in de bioscoop. Doe je dat een jaar 
later weer, en de portie is veel groter gewor-
den, dan merken mensen het nauwelijks. 
En omdat we het niet merken, eten we er 
meer van.” Ze heeft daarom onderzoek ge-
daan naar omstandigheden waarin we die 
inschatting wél kunnen maken. Onlangs pu-
bliceerde ze haar resultaten in de Journal of 
Consumer Psychology.
In het EBL deed ze een test met vier zakjes 
snoep, de een steeds iets groter dan de an-
dere. Van het kleinste zakje was het gewicht 

bekend. De deelnemers moesten raden hoe 
zwaar de andere zakjes waren. Nu had een 
deel van hen van tevoren een klein stukje 
snoep mogen proeven. Net genoeg om te 
weten dat het heel lekker was; ze wilden dus 
meer. Sommige deelnemers kregen snoep 
met een label eraan waarop stond dat er 
toegevoegde vitamines inzaten (‘dus minder 
slecht voor je’), bij anderen zat dat kaartje er 
niet aan. Het effect was overduidelijk: dege-
nen die hadden mogen proeven én die dach-
ten dat het slecht voor hen was, schatten 
de porties tot 36 procent groter in dan de 
andere deelnemers. Deze deelnemers had-
den een ‘conflict’ met zichzelf, vertelt Orda-
bayeva: ze wilden het opeten (want het is 
lekker), maar ze willen het ook níet opeten 
(want het is slecht voor je). Maar ze hadden 
wel gelijk: met hun schatting zaten ze dich-
terbij de werkelijkheid dan de anderen.

Linksonder: vanuit het ‘aquarium’ kunnen de medewer-
kers de kamertjes in de gaten houden.
Rechtsonder: gluren in de cubicles.



I
n 1995 kreeg kunst- en fotohisto-
ricus Louis Zweers een telefoontje 
van een medewerker van het 
Nationaal Archief in Den Haag. 
Die wees hem op vijfentwintig 

kartonnen archiefdozen die daar 
al decennia lang diep opgeborgen 
stonden. Er zaten zevenduizend 
niet-geïnventariseerde negatieven 
en documenten in van de ‘politionele 
acties’. De foto’s, die inmiddels te 
bekijken zijn op de website van het 
Nationaal Archief, analyseerde hij in 
zijn proefschrift Doodzwijgen leek de 
beste oplossing. Militairen versus me-
dia in Nederlands-Indië 1945-1949.

Zouden het Nederlandse volk en de 
150.000 uitgezonden militairen zich 
sterker tegen deze oorlog hebben 
gekeerd als er meer persvrijheid 
was geweest? Louis Zweers: “Als jour-
nalisten overal toegelaten waren, zoals 
de Amerikanen deden in Vietnam, was er 
ongetwijfeld meer protest geweest. Het is 
wel de vraag of de politici en de militairen 
dan naar de bevolking geluisterd zouden 
hebben. In ieder geval heeft de oorlog Ne-
derland veel geld gekost en dat had tot ge-
volg dat de wederopbouw vertraagd werd. 
In kritische media zoals Het Parool zijn 
wel brieven gepubliceerd van soldaten die 

verteld hebben wat er werkelijk gebeurde, 
maar dat bracht geen grote verontwaar-
diging teweeg, omdat er geen beelden bij 
waren.” 
Pas met aangrijpende foto’s wordt 
een oorlog tastbaar, schrijft u in uw 
proefschrift. “Zonder beelden bestaat 
een oorlog niet en is er geen impact 
op de publieke opinie. Dat zie je nu 
ook in Syrië. Pas nadat er foto’s van 
de gifgasaanval naar buiten kwamen, 
ging er een schokgolf door de wereld 
en moesten de chemische wapens het 
land uit. De foto’s uit Nederlands-
Indië waren trouwens allemaal nog 
zwart-wit. Bloed ziet er grijs toch 
wat minder ernstig uit. Tijdens de 
Vietnamoorlog kwamen er ook 
kleurenfoto’s en bewegende beelden 
naar buiten. Je hoorde de gewonden 
kermen.”

Het beeld van ‘onze jongens’ in 
Indië was volgens u misleidend? 
“Op de foto’s zag je soldaten snoep en 
sigaretten uitdelen. Dat gebeurde ook, 
maar foto’s van doden en gewonden kwa-
men niet door de censuur. De strijd om 
de publieke opinie was net zo belangrijk 
als de eigenlijke strijd die werd gevoerd. 
De militaire voorlichtingsdienst had 250 
mensen in dienst en was zich er terdege 
van bewust dat het beeld dat naar buiten 
kwam veel invloed had op het moreel van 
het thuisfront. Als duidelijk werd dat er 
een bloedige oorlog aan de gang was, zou 
Nederland nog meer kritiek van de Ameri-
kanen en Britten gekregen hebben.”

De nadruk lag op de ‘opbouwmissie’ 
en veel minder op de ‘vechtmissie’. 
Dat klinkt bekend? “Ja, bij de missie 
naar Uruzgan is dat oude concept weer 
uit de kast gehaald. Het is in feite verslui-
erend taalgebruik. In Nederlands-Indië 
werd gesproken van ‘politionele acties’ in 
plaats van de Indonesische onafhankelijk-
heidsoorlog, om aan te geven dat het om 
een gerechtvaardigde, binnenlandse aan-
gelegenheid ging, om het herstellen van de 
rust en orde.”

De legervoorlichtingsdienst in Bata-
via was een geprofessionaliseerde 
pr-machine die er alles aan deed de 
pers en het publiek te beïnvloeden. 
Werkt dat nog steeds zo? “Jazeker. 
De veldslag bij Chora in Afghanistan in 
2007 bijvoorbeeld, is niet breed in de me-
dia behandeld, terwijl dat wel de grootste 
confrontatie met de Taliban is geweest. 
Er wordt geprobeerd dat soort gebeurte-
nissen ‘low profile’ te houden. Achteraf 
hoor je er vaak wel meer over. En zowel in 
Nederlands-Indië als in Uruzgan werkte 
Defensie met embedded verslaggevers. 
Unembedded journalisten, zoals Arnold 
Karskens, zijn een uitzondering.” 

De gecensureerde oorlog in Indonesië
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Slechts een klein deel van de Indonesiërs wilde onafhankelijkheid van Nederland. Tegen die ‘kwaadwillende 
onruststokers’ moest opgetreden worden, maar om een oorlog ging het niet. Dat beeld kreeg de Nederlandse 
bevolking uit de media door de succesvolle propagandaoorlog van de legervoorlichters. 
tekst Thessa Lageman fotografie Nationaal Archief

Reactie van Defensie 
EM vroeg het ministerie van Defensie te reageren op de wijze waarop 
Defensie destijds omging met de media en of dat tegenwoordig anders 
is. Woordvoerder Klaas Meijer laat weten: “Ik heb het proefschrift van dr. 
Zweers helaas nog niet kunnen lezen. De berichtgeving in de media over het 
proefschrift heb ik wel met belangstelling gelezen. Op basis daarvan kan ik 
concluderen dat er – gelukkig – veel is veranderd en verbeterd. Zowel in de 
rol en houding van de media als in de communicatie van Defensie.”

Malang, Oost-Java, juli 1947. KNIL-soldaten bij gevangengenomen, gewonde en gesneuvelde Indo-
nesische soldaten. Foto’s als deze werden niet vrijgegeven aan de media. 

Louis Zweers werkt bij 
de ESHCC en promo-
veerde 15 november. 
Zijn proefschrift ver-
schijnt als handelsedi-
tie onder de titel De ge-
censureerde oorlog, met 
tachtig, grotendeels 
niet eerder gepubli-
ceerde foto’s. Zweers 
was al eerder geïnte-
resseerd geraakt in de 
Indonesische archipel 
doordat zijn grootvader 
mee had gedaan aan 
de Lombok-expeditie in 
1894 en omdat zijn 
nicht in 1951 voor de 
liefde naar Indonesië 
verhuisde. Eind jaren 
tachtig stelde hij de 
eerste van twintig boe-
ken samen over Neder-
lands-Indië/Indonesië. 
Hij werkte de afgelo-
pen tien jaar als docent 
aan de Master Media-
studies en gaat nu met 
pensioen. Hij gaat wel 
door met onderzoek, 
momenteel naar de 
kunstroof door de Ja-
panners tijdens de be-
zetting van Neder-
lands-Indië.
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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: Arno van der Hoeven (28), Department 
of Media & Communication, Erasmus 
School of History, Culture and Communica-
tion (ESHCC).
Onderzoekt: De relatie tussen popmuziek, 
herinneringen en identiteit.
Klaar: Eind 2014.

Waar gaat jouw onderzoek over? “Ik onder-
zoek hoe popmuziek verbonden is met per-
soonlijke en collectieve herinneringen. 
Popmuziek roept veel herinneringen op en is 
onderdeel van een gedeeld cultureel geheu-
gen. Je ziet dat popmuziek inmiddels cultu-
reel erfgoed is geworden. Zo was er vorig jaar 
in Utrecht een tentoonstelling over punk. Ik 
kijk specifiek naar muziekgenres die verbon-
den zijn met bepaalde plaatsen in Nederland, 
zoals gabber in Rotterdam, blues in Twente 
en palingpop in Volendam.”

Hoe blijf je gemotiveerd? “Ik vind dat niet 
moeilijk, maar het is wel fijn om af en toe van 
de campus te gaan en interviews te doen voor 
mijn onderzoek, met dj’s, verzamelaars en 
artiesten. Verder geef ik ook onderwijs en 
presenteer ik mijn onderzoek graag op con-
gressen. Zo blijft het afwisselend.”

Ben je wel eens vastgelopen? “Nee. 
‘Promoveren is bikkelen’ vind ik dan ook 
overdreven om te zeggen. Ik heb een hele in-
teressante baan; je krijgt de kans je verder in 
onderwerpen te verdiepen, hebt veel vrijheid 
en ontmoet allerlei interessante mensen. Het 
begin is wel wat lastiger. Je moet nog beden-
ken waar je je onderzoek op toe wilt spitsen 
en een balans vinden tussen je onderzoek en 
het onderwijs dat je moet geven.”

Is het einde in zicht? “Volgend collegejaar 
loopt mijn aanstelling af en dan ben ik er ook 
wel weer aan toe om me met andere onder-
werpen bezig te houden. Wat ik dan hoop te 
kunnen onderzoeken, hou ik nog even voor 
mezelf.” TL

> HALVERWEGE > TOPPUBLICATIE

“Dit tijdschrift wordt door veel wetenschappers 
gelezen, het is geen nicheblad”, zegt Van den 
Bergh tevreden. Het is volgens hem puur toeval 
dat zijn artikelen er in dezelfde week in staan. 
Hij stuurde ze namelijk al een jaar geleden in en 
daarna volgde nog de gebruikelijke berg com-
mentaar die verwerkt moest worden. 
Het artikel ‘The Number of Fatalities Drives 
Disaster Aid: Increasing Sensitivity to People in 
Need’ schreef hij samen met promovendus 
Ioannis Evangelidis. Ze onderzochten het feit 
dat mensen meer doneren als er veel doden 
zijn bij een natuurramp. “Als er weinig doden 

zijn, haalt een ramp vaak niet eens het nieuws”, 
legt Van den Bergh uit, “Er zijn veel vergeten 
rampen.” In ieder geval zou volgens de onder-
zoekers de aandacht verschoven moeten wor-
den van het aantal doden naar het aantal over-
levenden dat hulp nodig heeft. Per slot van re-
kening komt het gedoneerde geld terecht bij de 
overlevenden, niet bij de doden. 
Van den Bergh hoopt dat het onderzoek door 
de media opgepikt wordt. Het gaat namelijk 
echt over iets belangrijks, vindt hij. Om die re-
den stuurde hij het eerst naar het topblad 
Science. De kans is echter minimaal dat je arti-

kel daar geaccepteerd wordt en sowieso ko-
men er meer medische en bèta-onderwerpen 
aan bod. Wetenschappers hanteren een soort 
impliciete hiërarchie van wetenschappelijke 
tijdschriften. Bij de volgende poging, bij 
Psychological Science – ook een topblad trou-
wens – was het raak. Het andere artikel, in het-
zelfde blad, ‘Testosterone inhibits trust but 
promotes reciprocity’, schreef hij met zeven 
andere wetenschappers van de EUR en andere 
Nederlandse universiteiten, van neuro-econo-
men tot gedragspsychologen en endocrinolo-
gen. Ze ontdekten dat het beeld dat bestaat 

van testosteron, namelijk dat het agressie en 
antisociaal gedrag veroorzaakt, in werkelijk-
heid genuanceerder is. Ze lieten 54 vrouwelijke 
vrijwilligers, waarvan de helft testosteron toe-
gediend kreeg een investeringsspel spelen. Als 
er geen gevaar voor competitie was, bleek het 
hormoon vrijgevigheid te bevorderen. 
Als de portemonnee nou ook wat meer bij ram-
pen getrokken wordt, hebben de overlevenden 
daar wellicht nog wat aan. De artikelen zijn al-
leen door abonneehouders te lezen; op de 
website van de RSM staat meer informatie. TL

Onderzoekers van de EUR publiceren wat af. Zo nu en dan zit er een toppublicatie 
tussen. Universitair docent Marketing Bram van den Bergh (Rotterdam School of 
Management) had onlangs zelfs twee publicaties binnen een week in het gere-
nommeerde blad Psychological Science.

‘Als er weinig doden zijn, haalt een ramp 
vaak niet eens het nieuws’ >  Bram van den Bergh

Vrijgeviger door testosteron, 
en geef aan overlevenden
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T
oetsenist/pianist Mink Steeke-
lenburg heeft het er druk mee: 
hij speelt in drie bands, die al-
lemaal geregeld optreden, hij 
is bezig met wat hij mysteri-

eus omschrijft als ‘een soloproject’ (iets 
met piano en effecten onder de noemer 
‘winterdagen’), en hij componeert en mu-
siceert voor ad hoc-evenementen; zo ver-
zorgde hij onlangs nog de muzikale om-
lijsting van een filmvertoning van beelden 
van oud-Rotterdam en zal hij in januari 
ook op het Filmfestival te horen zijn. 
Wij zullen ons hier echter beperken tot 
zijn rol in de band Half Way Station. In 2011 

voegde hij zich bij de band, die oorspron-
kelijk een duo was, bestaande uit gitarist 
Rikke Korswagen en zangeres/bassist El-
ma Plaisier. “Ik zag ze een keer optreden, 
en vond dat zo leuk, dat ik voor de grap 
een keer ben gaan meespelen; het klikte 
meteen.” Steekelenburg werd daarna 
meteen meegesleurd in de opnames van 
‘Moonshine’, het tweede album van Half 
Way Station, dat muziek maakt die het 
best kan worden omschreven als psyche-
delische folk. Inmiddels is er al een derde 
plaat – ‘Surface’ – en wordt er gewerkt 
aan een nieuw album. Daarvoor verdween 
het kwartet voor enkele weken naar een 
villa in Zuid-Frankrijk voor de opnames. 
“Een gelukje”, aldus Steekelenburg. “Het 
huis is van een van de ouders van de pro-
ducers. Mooie plek, maar vooral een 
mooie akoestiek, zoals die van het drum-
stel in het trappenhuis. Die akoestiek gaat 
het geluid van de plaat bepalen.”
Hoewel ze pas zo’n vier jaar bestaan, toer-
den ze al door landen als Albanië, Dene-
marken en Italië, en stonden ze in 2011 in 
Paradiso in de finale van de Grote Prijs van 
Nederland, al wonnen ze die niet. “Wij zijn 
niet het soort band dat ze daarvoor zoe-
ken, die moeten meer 3FM-achtig klin-
ken.” En dat doet Half Way Station zeker 
niet, met zijn mix van instrumenten en 
vervreemdende elektronische effecten. 
“Wij willen spanning toevoegen, sfeer. Bij 
voorbeeld door effecten als tape delay, 
waarbij een stukje van een muzieknoot 
continu herhaald wordt.” Steekelenburg 
houdt wel van aan knopjes draaien.
Dat zijn studie niet lijdt onder al het mu-
ziekgeweld, is mooi meegenomen, maar 
deels ook zijn eigen verdienste. “Ik kan na-
melijk best nog even een essay schrijven  
als ik ’s nachts thuiskom van een optre-
den.” Beroepsmuzikant hoeft hij dan ook 
niet per se te worden. “Mijn doel is muziek 
te maken die voor mij interessant is, en 
die vernieuwend is. En als je dan ook nog 
platen kan maken en op kan treden, is het 
helemaal perfect.”  

> Muziek van Half Way Station kun je 

beluisteren op www.erasmusmagazine.nl/

EMuziek

> EMuziek

Mijn muziek moet vernieuwend zijn

Mink Steekelenburg (23) studeert Algemene 

cultuurwetenschappen, en is zo’n dertig uur 

per week met muziek bezig.
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot
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Huisfeest
De Zweedse dj Axel Boman begon zijn partycar-
rière op huisfeesten van zijn vriend. Daarom 
wordt voor de Jägerland Tour in BAR de clubzaal 
omgetoverd tot een intieme huiskamer met 
schemerlampen en kussengevechten. Het grote 
voordeel van dit huisfeest: geen boze buren, of 
de politie die een kijkje komt nemen en je hoeft 
ook niet snel op te ruimen voordat je ouders 
weer thuiskomen. Eigen drank hoef je dit keer 
ook niet mee te nemen en al het meubilair mag 
kapot. Dus nodig je vrienden uit en de vrienden 
van je vrienden en geniet van een huiselijk feest-
je waar je de volgende morgen wakker wordt met 
een tatoeage in je gezicht en een tijger in de toi-
letten. 
> Wanneer: vrijdag 29 november in BAR

Tickets: gratis. Info: www.jagerland.nl 

Oh kom er eens kijken..
Na wekenlang zwoegen op spitsvondige gedich-
ten en slijmerige papier-machésurprises is het 
heerlijk avondje dan eindelijk gekomen. Tijd om 
na al het uitpakplezier wat stoom af te blazen op 
de dansvloer. Kom naar Disco Flamingo Pakjes-
avond in Perron. Naast fijne muziek van Mike 
Mago en Tobias Prins worden ook de tradities 
niet vergeten. Zo is er een scrabblespel met cho-
coladeletters, kun je een ritje maken op Amerigo 
en je mag natuurlijk je schoen zetten. En dan is 
het alleen nog wachten tot de goedheiligman 
zijn entree maakt. Dus ben je ook benieuwd of 
het strooigoed in Perron uit snoepgoed of ande-
re kleine pilletjes bestaat? Schroom dan niet te 
komen, ook stoute kinderen mogen naar binnen.
> Wanneer: donderdag 5 december in Perron

Tickets: € 5,- Info: zie Facebook Discoflamingo 

Klassieke klanken
Ben je meer in de mood voor wat rustigere mu-
ziek dan dreunende beats dan hoef je niet ver te 
gaan. Op 29 november en 2 december kun je in 
het Erasmus Paviljoen genieten van een winter-
concert van het Rotterdams Studenten Orkest. 
Op het programma staan: de Ouvertüre Coriolan 
van Ludwig van Beethoven, het Trumpet Concer-
to van Hummel en Serenade no. 1. van Brahms.
Het symfonieorkest is opgericht in 2011 door een 
aantal enthousiaste studenten van de Erasmus 
Universiteit. Na de nodige audities ging het or-
kest dit jaar van start. Maar er is altijd plek voor 
nieuw talent. Mocht je na het concert zin krijgen 
om je eigen viool weer eens af te stoffen, in janu-
ari zijn er weer nieuwe audities.
> Wanneer: 29 november en 2 december in het Erasmus 

Paviljoen. Tickets: € 8,- Info: www.nu-rso.nl  

> CÉLINE’S CHOICE

Toffler
Dat december een feestmaand is 
met Sinterklaas, Kerstmis en oud en 
nieuw is natuurlijk al heel gezellig, 
maar wat zijn er ook veel toffe fees-
ten deze maand. Helemaal prijs is 
het bij Toffler! Op vrijdag 13 december 
draait hier Todd Edwards, en bij wie 
er nu nog geen lampje gaat branden: 
hij werkte samen met Daft Punk. Het 
nummer ‘Face to Face’ van het al-
bum Discovery en ‘Fragments of 
Time’ van het nieuwe album zijn van 
deze dj. Naast eigen producties 
maakte hij remixes van onder ande-
ren: Justice, Phoenix, Klaxons, Hot 
Chip en Robin S. Altijd met een eigen 
house en UK-garagesound. 
Maar Toffler heeft meer te vieren: in 

het weekend van 20 en 21 december 
bestaat de club twee jaar en dat 

wordt gevierd met een weekender. 
Met het boeken van twee van de 

beste UK house-dj’s van dit moment 
kan er eigenlijk niks meer misgaan. 
Vrijdag staat Hot Since 82 achter de 
tafels. Hij is bekend van zijn remix 
voor Green Velvet’s ‘Bigger Than 
Prince’ één van de grootste housen-
ummers van het afgelopen jaar. Za-
terdag komt UK-held Skream naar de 
ondergrondse club. Veel mensen 
zullen hem vooral kennen uit het 
dubstepcircuit, maar speciaal voor 
deze gelegenheid doet hij voor 
Toffler een exclusieve house-set. 
Helemaal naar de klote, en dan moe-
ten de feestdagen nog beginnen. 
Succes!
 > Wanneer: vrijdag 13 december / 20 & 21 

december in Toffler. Tickets: € 10,- /  € 15,- 

passe-partout. Info: www.toffler.nl 

Céline studeerde in Amsterdam, maar kwam zeven jaar geleden 

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

Voor elke EM selecteert ze voor jullie de mooiste voorstellingen, 

de leukste exposities en de tofste party’s in de stad.
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De Pijp
Gaffelstraat 90

Sfeer 8
Studentikoosheid 10

Sjanskansen 3

Biertje € 2,40

> UIT/GAAN

Een verweerd uithangbord, een donkere deur en een raam dat zo volge-
bouwd is met kruidenpotten en flessen drank, dat je er met geen mogelijk-
heid doorheen kunt kijken. Een argeloze voorbijganger – waarvan er in 
deze zijstraat van de Nieuwe Binnenweg niet veel zijn – zou niet kunnen 
bevroeden dat deze  openbare sociëteit de spil is in het Rotterdamse old 
boys network,  waar politici als Ruud Lubbers en Frans Weisglas in hun 
hoogtijdagen de drempel platliepen.
De Pijp is een instituut in Rotterdam. Opgericht als bierhandel in 1898, ge-
sneuveld bij het bombardement van 1940, en tijdens de oorlog aan een 
tweede jeugd begonnen als ondergrondse sociëteit van het RSC. Sinds die 
tijd lijkt er niet veel veranderd. De zaak hangt vol met oude stropdassen, 
de muren zijn behangen met stickers en de keuken staat middenin het 
restaurant. Men eet aan lange tafels, en de vloer – stoeptegels en beton 
– is bezaaid met pindadoppen en zaagsel. De bediening (volledig bestaan-
de uit RSC-jongens die hiervoor gevraagd moeten worden) is voortreffelijk 
gekleed in witte jasjes en het menu staat op krijtborden aan de muur.
We eten vooraf een Assiette Norvégienne, bestaande uit heerlijk gemari-
neerde zalm, moddervette paling en prima Hollandse garnaaltjes (€ 12,80). 
We krijgen er een bordje bij met toast en voorverpakte roomboter. Als 
hoofdgerecht gaan we, op advies van de gastvrije en correcte ober, voor 
de tournedos (€ 24,80). Die wordt geserveerd met een klassieke saus naar 
keuze, en geflankeerd door aardappeltjes, groente en sla.
En hier wringt het een beetje. Het eten is goed, maar het wordt opgediend 
op zo’n manier dat je je zou kunnen afvragen of er een verschil is tussen 
klassiek en oubollig. Mag je voor zo’n prijs een betere garnituur bij je eten 
verwachten? Wij vinden van wel. Hetzelfde geldt voor de koffie. Dat die 
geserveerd wordt in een ouderwets kantinekopje met verpakte klontjes 
suiker is nog wel een ludiek gebaar. Maar echt goede koffie is het niet. 
Dit is trouwens maar een voetnoot, want eten bij De Pijp is vooral een er-
varing. Het is een van de zeldzame plekken in Rotterdam die nog niet op 
hardnekkige wijze afscheid genomen heeft van zijn geschiedenis. Dat is 
op zich al de moeite waard om een keer langs te gaan. GM (foto: MB)

Klassieke keuken in een oude fietsenstalling
In het oudste restaurant van Rotterdam, verbonden 
aan het Rotterdams Studenten Corps (RSC), word je 
omringd door historische relikwieën en tradities. Maar 
een beetje met zijn tijd meegaan zou voor De Pijp geen 
overbodige luxe zijn.

BOEKENRUILMARKT 
+ LEZING RONALD GIPHART
SG Erasmus en het Rotterdamsch Leeskabinet slaan 
de handen ineen voor een speciale lustrumeditie van 
de halfjaarlijkse boekenruilmarkt op de EUR. Dit keer 
niet alleen boeken ruilen, maar ook een lezing van 
Ronald Giphart. 
Donderdag 28 november van 14.30 to 18.00 uur
Lezing om 16.00 uur. Erasmus Paviljoen, Woudestein  

SUIKERVERSLAVING | 
BROWN BAG LECTURE

Wat is er zo lekker aan een stroop-
wafel? Hoe komt het dat je wel een 
pak koekjes kunt leegeten, maar 
hetzelfde met een bos wortelen 

nooit voorkomt? En waarom wordt de een sneller dik 
dan de ander? Door prof. Aart Jan van der Lelij. 
Woensdag 4 december van 12.30 tot 13.30 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein  

IFFR SPECIALS: 
RIGHT MOVIE NIGHT | FILM

Kom vast in de festivalstemming 
voor de 43ste editie van het IFFR. 
Deze editie is een samenwerking 
met de JFR’s Right Movie Night en we 

vertonen Sightseeers, ingeleid door een professor van 
de ESL.
Woensdag 4 december van 20.00 tot 23.00 uur 
€ 2,-. Erasmus Paviljoen, Woudestein  

STUDIO ERASMUS | TALKSHOW
De maandelijkse talkshow met o.a.: 
waarom zijn alle proefpersonen 
mannelijk? Cardioloog Jolien Roos-
Hesselink over man/vrouw-verschil-

len in de geneeskunde. Hoe zorg je dat mensen hun 
vuilnis wél in de container gooien? Verder: econoom 
Robert Dur over het Rotterdamse afvalbeleid (en de 
boetes!).
Dinsdag 10 december vanaf 20.30 uur
Rotterdamse Schouwburg

DANCING WITH THE PROFESSORS
SG Erasmus organiseert een 
spannende danswedstrijd waarbij 
docenten en professoren zich voor 
één keer van een geheel andere 

kant laten zien. Professionele dansers dansen met 
professoren, variërend van hiphop tot flamenco en 
van jive tot latin.
Woensdag 11 december van 20.00 tot 22.30 uur, € 5,-        
Erasmus Paviljoen, Woudestein  

GROOT ERASMUS DICTEE DER 
NEDERLANDSE TAAL
Wil je alvast oefenen voor het nationale Groot Dictee 
der Nederlandse Taal van 18 december? Of ben jij hét 
grammaticatalent van de EUR? Doe dan mee met 
het Groot Erasmus Dictee en wie weet ga jij met een 
E-reader naar huis.
Maandag 16 december van 19.00 tot 21.00 uur
Erasmus Paviljoen, Woudestein    

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

studiumgeneralerotterdam. Alle programma’s zijn 

gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld.

SG ERASMUS AGENDA
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Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Volker Beckers, former ener-

gy boss, has been appointed 

as Chairman of the Advisory 

Board of the Erasmus Centre 

for Future Energy Business 

(ECFEB) of RSM Erasmus Uni-

versity, for a three-year term.

Dr. Mijke Lambregtse-Van 

den Berg, psychiater bij het 

Erasmus MC, heeft van 

ZonMw een subsidie ontvan-

gen van € 500.000. Lambregt-

se-Van den Berg gaat samen 

met de afdeling Verloskunde 

onderzoek doen naar het ge-

bruik van antidepressiva tij-

dens de zwangerschap.

Mr. R.A.A. Duk (1947) wordt 

benoemd tot bijzonder hoog-

leraar Bijzondere Arbeidsver-

houdingen in de Erasmus 

School of Law (ESL) vanwege 

het Erasmus Trustfonds. Bin-

nen- en buitenstaanders be-

schouwen hem als het boeg-

beeld van het Nederlandse 

arbeidsrecht.

Xandra Kramer, hoogleraar 

Private Law aan de Erasmus 

School of Law, is voor het 

academisch jaar 2013-2014 

benoemd als Visititing Pro-

fessor - Global Law School 

aan de Universiteit Leuven. 

Aan dezelfde universiteit be-

kleedt zij dit jaar ook de TPR-

wisselleerstoel, ingesteld 

door het Tijdschrift voor Pri-

vaatrecht.

Ilias Pyrnokokis (Grieken-

land) heeft, naar onlangs is 

gebleken, op 6 augustus jl. 

als 100e internationale stu-

dent de master Health Eco-

nomics, Policy and Law 

(HEPL) succesvol afgerond.

Prof.dr. F.H. Schröder, emeri-

tus hoogleraar Urologie van 

het Erasmus MC, is in Wa-

shington, tijdens de jaarlijkse 

plenaire vergadering van het 

Institute of Medicine, Ameri-

can Academy of Sciences, 

benoemd tot lid van dit insti-

tuut, vanwege zijn bijdrage 

aan de kliniek en onderzoek.

Finn Wynstra, Professor at 

RSM Erasmus University,  

received the IFPSM Hans Ovel-

gönne Award 2013. The prize is 

awarded by the International 

Federation of Purchasing and 

Supply Management (IFPSM). 

Wynstra is one of the world’s 

leading professors in re-

search and education devo-

ted to Purchasing and Supply 

Management.
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IN MEMORIAM

 

Carol Pieck
Stafafdeling Marketing & Communicatie

“Always look on the bright side of life”

Op 14 november kregen wij het verdrietige bericht dat onze collega Carol Pieck 

die nacht in de leeftijd van 56 jaar was overleden. Carol was ernstig ziek en 

we wisten dat haar niet veel tijd meer was gegeven, maar het nieuws komt 

toch als een grote schok voor haar collega’s.

Carol heeft lang bij de Erasmus Universiteit gewerkt. Ze begon in 1976 als 

telefoniste en werkte sinds de jaren negentig voor het Studie Informatie 

Centrum. Ze vond het heerlijk om in haar “eigen toko” scholieren te helpen met 

het vinden van de juiste informatie. Carol was van aanpakken en niet zeuren. 

Ze was altijd als eerste op kantoor en ook in het weekeinde beantwoordde ze 

nog vragen.

We verliezen met Carol een lieve, vrolijke en openhartige collega die altijd voor 

anderen klaarstond. De laatste maanden hebben we haar bewonderd om haar 

kracht en doorzettingsvermogen, ook toen het eigenlijk te zwaar was. We 

zullen haar missen en blijven herinneren door haar nuchterheid, 

hulpvaardigheid en onvervalste Rotterdamse humor. 

Wij wensen haar man Jan, naaste familieleden en vrienden heel veel sterkte 

toe in deze moeilijke periode.

Pieter Kuijt

Directeur Stafafdeling Marketing & Communicatie

Carina de Walle

Teamhoofd Onderwijsmarketing en -communicatie

®

SMS* WENS NAAR 4333 EN
DONEER EENMALIG 2 EURO
SMS* WENS NAAR 4333 EN
DONEER EENMALIG 2 EURO
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Therefore all Dutch staff will be tested on 
their English skills in the coming six months. 
Depending on the result they may or may 
not have to follow an English language 
course relevant for their function and 
desired level. Likewise, international staff 
may have to take Dutch courses to improve 

their language skills where necessary. This 
primarily concerns ISS and RSM staff. 
Non-Dutch scientists are exempt from the 
mandated Dutch courses. Researchers will 
not be obligated to learn Dutch, but they will 
be motivated to do so in order to improve 
integration, according to the university. WG

After the flurry of complaints about the 
newly built Hatta building (see pages 29 
and 30 of EM #7), two spokeswomen for 
the EUR and the responsible housing 
organizations met with Henrik Schoch, the 
spokesman for the dissatisfied residents. 
The housing organizations acknowledged 
that the residents have not been informed 
correctly, and that their complaints are 
taken very seriously. Some of the defects, 
like insufficient cleaning and the absence of 
common rooms, have definitely improved 
since Schoch and his fellow residents sent 
SSH their letter of complaint. A lot more 
is still in need of improvement, but due to 
complicated communication, the wait for 
solutions is still taking some time. “Your 
frustrations are just, but other companies 
like Eneco - for the water problems - and 
TNT- for the mail delivery - are also partly 
responsible for fixing the problems. But I 

understand that’s none of your concern, so 
it’s our responsibility to sort that out”, the 
spokeswoman from Vestia/SSH explained to 
Henrik. 
The 28-year old German agreed, and added 
that the creation of false expectations is the 
biggest disappointment among the residents. 
“On the website, the EUR advertised the 
Hatta building as the place to be, completely 
furnished and carefree. Whoever’s fault it 
may be, the owners of the building obviously 
couldn’t live up to that promise.” 
In their letter, the residents demanded 
compensation for the defects, but SSH/Vestia 
cannot promise financial compensation at 
the moment.
SSH/Vestia and Campus in Construction 
planned a meeting on Thursday November 
28th in the Sports Centre to discuss possible 
solutions and the further development of the 
campus. MvS (photo: GvdE)   

University goes bilingual
In 2018 bilingualism will be the norm at this university. This is stated in the new 
Strategic Plan 2014-2018. In 2018 all ‘internal and external communication will be 
in English and Dutch’. 

Miscommunication and 
false expectations        

Science in 
Transition 
battles for 
change
The academic action group Science in 
Transition (SiT) caused a lot of commotion 
in the passed weeks. In September the 
four founders published the manifesto 
Why science is not working as it should, 
and how to change this. In the manifesto, 
they express their dissatisfaction with 
the functioning of science, education at 
the university level, and collaboration 
with society and business. As of now 
only two EUR scientists are involved 
with the movement, more accurately as 
participants in the broader think tank. 
They are Teun Zuiderent-Jerak, who will 
be part of the EUR until the end of this 
year at the Institute of Health Policy & 
Management, and sociologist Willem 
Schinkel, who answered EM’s following 
questions.
Why are you actively involved with SiT? 
“First off, I share the criticism of the 
irrational evaluations system, which 
favours quantity over quality. The 
consequence is that scientists are using 
public funds to strengthen their own CVs, 
regardless of what the actual relevance of 
their work is. Second, it is an open secret 
that, on average, scientists do not take 
educating as serious as research. That is 
to be expected since they are judged on 
their research, but it poses a big problem 
since students are the primary audience 
of the university. Third, at the moment 
too little thought is given to the question 
how science serves public interest, even 
though it is foremost public money that is 
funding the sciences.”
In Maastricht and Eindhoven local 
groups are being formed. No sign that 
this will happen in Rotterdam? “I look at 
it like this: SiT is a ‘movement’, it creates 
noise that people can pick up, but it 
isn’t something of which you could be a 
member.”
What does the future hold for SiT? “The 
task is to keep the initiative going by 
continuing the dialogue with the NWO, 
KNAW, VSNU and university Executive 
Boards, convincing them to reconsider 
topics that are highly irrational according 
to many.” TL
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Google proves to be a trusted friend in many situations. 
This was also the case in finding an international church 
for RSM Business Information Management master stu-
dent Claudia Koch. She moved here from Berlin, Germany, 
in 2011 and found a church named Crossroads. Currently 
she goes to this church almost every Sunday morning, a 
practice that was initiated simply by inserting the words 
‘church’ and ‘Rotterdam’ in the search engine. 

Exploring Christianity
Additionally, an example of a platform bringing students 
with the Christian belief in touch with each other is stu-
dent society Navigators. They set up ‘Student Alpha’ in 
order to introduce international students in Rotterdam to 
the Christian belief. Third-year IBCoM student Nadia 
Sakkal, born in Saudia Arabia, with Lebanese and Tuni-
sian background, found long-awaited fulfilment in joining 
Student Alpha upon receiving a leaflet while at campus. 
Since the Saudi Arabian government prohibits Christians 
from building churches, people wanting to collectively 
practice their Christianity resort to meeting underground, 
Sakkal says. “The fact that Christian religion is not prac-

ticed in public life in Sau-
di Arabia also is reflected 
in private family life. As a 
child, my parents didn’t 
tell me much about reli-
gion.”  Therefore, Sakkal 
awaited her move to Rot-
terdam as a student in or-
der to explore Christian 
belief herself. In particu-
lar, it was the warm and 
welcoming character that 
drew her so much to Stu-
dent Alpha at the time. “I 
learned about the basics 

of life from a Christian perspective, for instance who Jesus 
was and why he died on the cross.” Through her contacts 
at Student Alpha, Sakkal got in touch with FRIENDS Rot-
terdam - a group of students combining social events with 
a bible study on a more advanced level.

Similar values
Sakkal joined FRIENDS after the summer of 2012, where 
she met master student Allen Foster Pushparaj from Chen-
nai, India, who joined the group at the same time. Pushparaj 
is in the General Management programme at RSM. Prior to 
arriving in Europe, he was under the impression that the 
larger majority of Europeans are Christian. This assump-
tion was soon disproven upon starting his study at Erasmus 
University. It is not difficult at all for him to fit in, however. 
Pushparaj: “Being a Christian international, I have no diffi-
culties fitting in the Dutch value system, which I think has 
been influenced a lot by Christianity throughout history.”
Roughly the same time Pushparaj became a part of 
FRIENDS, he also joined Scots International Church in Rot-
terdam. In addition to bringing up feelings of devotion, he 
enjoys the social aspect of church: “I made friends quickly, 
which made me feel less lonely during my first weeks in Rot-
terdam.” Contrary to Pushparaj, Sakkal feels more invited 
to talk freely in the FRIENDS setting, rather than at the 
church ‘Light of the World’ she visits every Sunday during 
celebration. Sakkal: “Church is very nice, it is always the 
same group of people, which almost makes it feel like a fam-
ily. At FRIENDS though, I am surrounded with peers, which 
makes me feel more comfortable to discuss personal issues 
I might have.”

Reaching out
In addition, the Crossroads church Koch is associated with 
initiatives to actively reach out to international students 
who might be interested in discussing Christianity, and per-
haps in joining Crossroads. Every other Monday evening, a 
few church members of ‘Crossroads International Students’ 
gather at The Kitchen restaurant in The Student Hotel Rot-
terdam in order to speak about certain topics, such as 
friendship. Sakkal feels that FRIENDS and Student Alpha 
are misunderstood often when they try to get their message 
out. For instance, they are made fun of sometimes. Sakkal: 
“People are sometimes like: ‘You are going to tell me what 
life is about?’” This is too harsh according to Sakkal, and 
moreover ruins it for the students who are interested, but too 
embarrassed to speak up. 

Internationals in search of God
Upon arriving in Rotterdam for the first time, international students who 
actively practice a religion have to be proactive about finding a new 
religious community on top of making the necessary study-related 
arrangements. How do they cope with this? EM spoke with three religious 
EUR students about their pleasure and struggles.
text Leon Jansen photography Ronald van den Heerik
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

LIFE IN COLOR
Back in 2006, house music pro-
ducer Sebastian Solano started 
to organize rave parties combin-
ing music with artistic elements. 
Over time, Solano gradually made 
a name for himself, and the events 
he organized gained increasing 
popularity. His most recent crea-
tion is a mix of electronic house 
with spectacular elements, named 
Life in Color. On the announcement 
poster you’ll find some of the most 
popular DJs of this moment, includ-
ing Lucien Foort, Quintino and Nicky 
Romero – and probably the advice 
to leave your finest clothes home. 
For next to acrobats, fire shows 
and contortionists, the stage also 
includes a paint gun pointing to-
wards the audience.
www.lifeincolor.com

SINTERKLAAS
For now, let’s not discuss the issue 
of ‘Black Pete’ and racism. Instead, 
here is a tip to spend the evening 
of December 5th in a typical Dutch, 
fun way for everyone attending: 
‘Surprises’. Here’s how it works: 
within your group of friends, eve-
ryone randomly picks a piece of 
paper with another’s friend’s name 
written on it – for this friend you are 
making a surprise. On its most ba-
sic level, the surprise is a small pre-
sent, wrapped in an extraordinary, 
creative way. For instance, wrap a 
soccer ball in a carefully crafted 
paper mâché form of a soccer sta-
dium. The possibilities are endless. 
Be creative and have fun!

WINTERFAIR
An afternoon is easily spent well 
by shopping for that warm winter 
coat or bringing home some fancy 
decorations for the Christmas tree. 
It is likely that you will find these 
and much more at the Winterfair 
in Ahoy Rotterdam, December 6th 
until December 9th. Next to over 
150 stands, the fair also includes 
workshops and an ice-skating rink. 
While strolling along the stands, 
you will be sheltered from the cold 
winter breeze for at least a few 
hours.
www.winter-fair.nl

DA BOUNCE BLACK 
MOVIE NIGHT
This event is created partly for 
compensating for the lack of 
urban-related movies shown in 
Dutch movie theatres. As a result, 
two films from the ‘Black movie’ 
category will be premiered in the 
Netherlands this evening. In ad-
dition, the entire evening will be 
styled in order to create a unique 
experience. A red carpet is rolled 
out for guests to enter the festival, 

and champagne and soulfood are 
provided to make sure you will en-
joy each movie to its fullest.  
www.maybuse.com

Enlightenment and art on the walls
The bartenders of café De Zondebok & ’t Zwarte Schaap used to work at 

the Witte Aap. They took the welcoming atmosphere with them.
De Zondebok & 

’t Zwarte Schaap
Witte de Withstraat 

96

Atmosphere 6
Student vibe 6
Place to flirt 8

Beer € 2.60

GOING 
OUT 

Let’s begin with a history lesson. The 
Witte Aap - you know, the bar that was 
chosen best in the world by the travel 
guide Lonely Planet in 2009 – was not 
always an overcrowded testosterone 
pit. When it was founded ten years 
ago by the man who would later go 
on to start the highly successful NRC 
café, it was a place for creatives. Peo-
ple who share stories. You could drink 
a beer there on any day of the week, 
way passed midnight, and the music 
would not be too loud to have a good 
conversation. And the light would be 
slightly brighter than in other pubs. To 
keep out the freaks.
But the place was bought out, the 
door policy became more liberal, and 
the music became louder. The lights 
were dimmed, and eventually a wall 
was torn down to enlarge the space. 
Unfortunately this changed the vibe, 
the friendliness towards customers, 
and the type of customers. A prime 
example of being the victim of your 
own success.

The bartenders soon realized this 
and moved to De Zondebok & ’t Zwarte 
Schaap. They’re laying out a Witte 
Aap-like concept in the corner build-
ing where that super trendy cocktail 
place Bar P used to be. Neutral light-
ing, wooden floors, wavy bar and a 
temporary exposition on sand col-
oured walls. Only the music is louder.
A mix of dubstep, hard rock and old 
soul sounds from the speakers. The 
guests are creative folk, with the oc-
casional hipster blended in. It’s the 
kind of joint where you have to find 
your place, literally. On weekdays it’s 
all about hanging out on the bench-
es, in the weekends you’re standing 
shoulder to shoulder. But the bartend-
ers work hard and the vibe is relaxed.
What more could we hope for than 
that the bar won’t throw it’s simple 
principles overboard in an attempt to 
become the best bar in the world. 
GM (photo: MB)



Marjolein Volkers (21), vierdejaarsstudent; doet het 
mr.drs.-programma en is Marketing Officer bij de EFR.

“Mijn inspiratie is een meisje, Martha, dat ik ontmoet 
heb in een sloppenwijk in de Dominicaanse Republiek. 
We waren allebei 16, maar onze levens waren 
compleet verschillend. Haar verhaal heeft me 
geïnspireerd om alle kansen in mijn leven te benutten, 
zodat ik zo goed mogelijk kan bijdragen aan het 
creëren van kansen voor anderen. Ik heb bijvoorbeeld 
meegedaan aan EFR-Involve, een project waarbij je 
jezelf ontwikkelt en tegelijkertijd een positieve impact 
hebt op mensen in een derdewereldland.”

HERKAUWEN
Sinds kort is het niet meer toegestaan om te eten of te 
drinken in de nieuwe collegezalen van de medische faculteit. 
Een flesje water is de enige uitzondering op de regel, want op 
uitgedroogde studenten zit niemand te wachten. De verbods-
bordjes hingen er amper of er ontstond – zoals gebruikelijk bij 
veranderingen – gemopper. Sommige medestudenten waren 
het er niet mee eens: ‘Waar slaat dat nou op?’ en ‘Ze willen 
zeker niet dat de rode vloerbedekking verpest wordt’. Maar ik 
ben van mening dat de nieuwe regel best al eerder ingevoerd 
had mogen worden. 
Hoogleraren, docenten en professoren staan doorgaans 
namelijk tegenover een legioen studenten dat druk in de weer 
is met appeltjes en galaxys en ondertussen wordt er ook nog 
eens uitgebreid geconsumeerd. Enorme brooddozen, exo-
tische maaltijdsalades, gezinszakken M&M’s en met koffie 
gevulde thermoskannen (voor op de vroege ochtend) – echt 
alles heb ik al voorbij zien komen. Het was alleen nog wachten 
tot er iemand met een gasstelletje op de achterste rij een 
omelet ging zitten bakken. Met je mond vol naar de prof luis-
teren en ondertussen digitaal je sociale netwerk onderhou-
den: blijkbaar is dat college volgen anno 2013. Ik betwijfel of 
dit de motivatie van de docent ten goede komt. Want waarom 
zou je nog je stinkende best gaan doen voor driehonderd 
herkauwende studenten, half verstopt achter elektronica? 
Daarnaast heb ik zo het vermoeden dat de concentratie van 
de student zelf er ook niet veel beter van wordt. 
Of het verbod een grote verandering teweeg zal brengen, is 
natuurlijk nog maar de vraag. Maar laat het dan op z’n minst 
een klein stapje in de richting van een wat academischere 
sfeer zijn. Ten slotte eet je ook fatsoenlijk je mond leeg voor-
dat je praat. Dus waarom dan ook niet wanneer je luistert?

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Dit is mijn favoriete 

huispak. Ze noemen 

dit een Onesie. Ik heb 

hem gekocht bij de 

Primark toen ik met 

mijn zus een weekend 

in Londen was.”

“Deze pumps zijn van 

Steve Madden. De 

hakken zijn 14 cm hoog 

maar ze lopen best 

comfortabel. Als ik 

uitga, heb ik altijd 

hoge hakken aan. 

Minimaal 11 cm!”

“Ik heb zelf vrij 

onhandelbare krullen 

daarom style ik mijn 

haar. De tang wordt 

230 graden dus ik 

gebruik een mousse 

tegen de hitte.”

Frya Anker (18)
Student Rechten

DIT BEN IK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl “Ik ben gek op jurken, rokjes en 
pailletten. De Nederlandse vrouw is niet zo 
glamoureus, dat vind ik jammer. Ik vind 
Sylvie Meis een heel mooie vrouw. Ze is 
altijd goed gestyled. Ik ben een typisch 
modemeisje. Mijn favoriete winkel is de 
lingerieketen Victoria’s Secret. In oktober 
was ik een weekend met mijn zus in 
Londen en toen ben ik er geweest. De 
winkel is zo mooi met wenteltrappen en 
kroonluchters. Ik werk als hostess en het 
geld dat ik verdien geef ik uit aan kleding 
en aan kaartjes voor feesten, mijn 
andere guilty pleasure.”

Echte liefde “Op de middelbare 
school had ik een verzorgpaard 
waar ik zeker drie uur per dag 
mee bezig was. Een paard is 
tijdrovend en toen ik naar 
het examenjaar ging, 
wilde ik ook andere 
dingen doen. Ik heb nu 
nog één keer per week 
les. In februari heb ik mijn 
rug gebroken. Het paard 
was wild en bokte zo 
hard dat mijn rug dubbel 
klapte. Toen heb ik 
mezelf laten vallen en 
eigenlijk voelde ik niks, 
maar ik kon niet meer 
opstaan. Ik moest acht 
weken bedrust houden en 
ik kreeg een brace. Twee 
maanden geleden ben ik 
weer begonnen met 
paardrijden. Ik rijd al van 
kinds af aan en ik miste 
het rijden. Toen ik weer op 
een paard zat, voelde het 
toch heel vertrouwd, maar 
ik ben wel iets minder 
onbevangen.”

Advocaat of dj? “Ik wil graag officier van 
justitie worden. Eerst wilde ik de advoca-
tuur in maar ik ben een emotioneel type. 
Als advocaat moet je dingen naast je neer 
kunnen leggen. Ik wil niet de rest van mijn 
leven mensen verdedigen die iets afschu-
welijks hebben gedaan. Mijn droomberoep 
verandert per maand: psycholoog, 
forensisch antropoloog, dj en paardenmas-
seur. Maar officier staat nu al twee 
maanden. En anders is rechten gewoon 
een goede basis voor misschien iets 
anders.”

Merry Christmas “Op dit moment ga ik 
veel uit met mijn vriendinnen. Met zes 
vriendinnen vormen we de harde kern 
die elk weekend in BED te vinden is. In 

de kerstvakantie is het bijna elke 
dag feest. Eerst vieren we dat de 

tentamens voorbij zijn. 21 
december gaan we naar het 

Valhalla Festival in de RAI. 
Kerstavond gaan we naar 
FLIRTERZ. Tweede 
kerstdag naar Sexed Up in 

de Maassilo. Na de kerst 
ben ik jarig en wil ik graag naar 

Tiktak in Amsterdam en dan moet 
oud en nieuw nog komen. Ik vind 
de feestdagen erg leuk: de open 
haard, de lichtjes en het kerstont-

bijt. Al zal dat dit jaar wel een 
opgave worden om tien uur 
s’ochtends.” CM (fotografie: RvdH)

Kleding Frya:
Blouse: WE
Vest: WE
Horloge: Guess
Broek: Zara
Schoenen: New Look

DE INSPIRATOR VAN 

“Op dit moment 

luister ik veel naar 

Drake. Maar ik kan ook 

de hele dag naar 

house luisteren met 

een latinbeat. De 

sound van bijvoor-

beeld Ryan Marciano 

vind ik erg leuk.”


