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Grey’s Anatomy
De ziekenhuisserie Grey’s Anatomy gaat over de ambitie van artsen (in opleiding) en 
menselijke gevoelens die je zoal in een ziekenhuis tegenkomt: verdriet en blijdschap, angst 
en opluchting. En zoals het een goede soap betaamt, gaat het over relaties tussen mensen.  
Maar laatst gooiden de scenarioschrijvers het over een heel andere boeg: het ziekenhuis 
moet bezuinigen en reorganiseren.  En dat was verrassend herkenbaar. Alle bekende 
ingrediënten kwamen voorbij:  standaardisering, efficiencyverbetering, onderdelen afstoten 
en mensen ontslaan.  Hoewel soms komisch gebracht, was in de aflevering duidelijk te zien 
hoe de professionals – artsen in dit geval – botsen met de managers. De manager wil de 
zaken zo netjes mogelijk organiseren, binnen het beschikbare budget. De professional 
handelt vanuit zijn beroepseer; het gaat niet om cijfers, maar om het beter maken van zieke 
mensen.  En soms help je dan bijvoorbeeld mensen die niet verzekerd zijn.  Maar ja, als er 
niks verandert, moet het ziekenhuis dicht. Dan valt er niet veel meer te opereren.
Ook de EUR lijkt niet te ontkomen aan een nieuwe ‘efficiencyslag’.  Kees Lansbergen, 
directeur van het Erasmus Facilitair Bedrijf,  gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van de 
dienstverlening en de efficiency kan worden verbeterd. ‘Slimmer organiseren’ heet dat 
eufemistisch. Want de EUR moet financieel gezond blijven. Het International Institute of 
Social Studies (ISS) in Den Haag, onderdeel van de EUR sinds een paar jaar, zit al middenin de 
plannen voor een ingrijpende reorganisatie.  Onder meer onderdelen van studentenzaken 
moeten verhuizen naar Rotterdam. Ze krijgen er dan de ‘standaard’-aanpak.  “Maar wij staan 
juist bekend om onze persoonlijke aanpak”, protesteerde een docent van het ISS.  De 
maatregelen zijn misschien onontkoombaar, maar het protest van de betrokken docenten, 
medewerkers én studenten is herkenbaar. Hoe het bij Grey’s Anatomy afloopt, weet ik (nog) 
niet.  En dat geldt ook voor de EUR. Wordt vervolgd.

Petra Merkx, waarnemend hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
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UITVERGROOT

LanGs dE BRandGREns
Belangstellenden luisteren 
naar gesproken getuigenissen 
van Rotterdammers van het 
bombardement van Rotterdam 
op 14 mei 1940. Sinds 2010, 
toen de 12 kilometer lange 
Brandgrens permanent in het 
straatbeeld van Rotterdam is 
zichtbaar gemaakt, trekt een 
mobiele opnamestudio van 
Stichting Belvédère langs de 
Brandgrens om inwoners van 
Rotterdam verslag te laten 
doen. Vervolgens worden op 
diverse locaties in de stad 
luistervoorstellingen verzorgd 
GvdE (Foto: RvdH)
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Nederland heeft zich aangesloten bij een 
initiatief van Duitsland, Groot-Brittannië, 
Frankrijk, Italië en Spanje om belasting-
fraude te lijf te gaan. Om wat voor fraude 
gaat het? “Fraude is als je belasting moet beta-
len en je doet het niet; als je een café hebt en 
de afwasser zwart betaalt om btw en loonhef-
fingen te ontlopen. Maar in de berichtgeving 
afgelopen maand gaat het vooral om interna-
tionale belastingontwijking. Om bedrijven als 
Starbucks en Apple, die een deel van hun 
winst doorsluizen naar Nederland omdat ze 
hier minder belasting hoeven te betalen. Of, 
wat de Rolling Stones en U2 al decennialang 
doen: die zitten in Nederland omdat ze dan 
minder kwijt zijn aan royalty’s.”

Dat worden brievenbus-bv’s genoemd. Wat 
is dat voor constructie? “Normaal heeft een 
bedrijf ergens een kantoor, inventaris en werk-
nemers. Maar er zijn ook organisaties die al-
leen op papier een vestiging hebben in een 
land, of waarvan alleen de directie in dat land 
zit, vanwege de gunstige belastingregels. De 
vennootschap wordt dan bestuurd door een 
trustmaatschappij, een bedrijf dat meerdere 
van dit soort bv’s beheert. Die bv is dan niet 
veel meer dan een brievenbus in een kantoor-
gebouw, waar iemand zit die voor twintig van 
dit soort vennootschappen de administratie en 
de belastingaangifte doet.”

In Amsterdam staat de Parnassustoren, op 
een steenworpafstand van de Zuidas. Daar 
zitten bijna 350 internationale bedrijven. 
“Goed mogelijk dat daar veel brievenbus-bv’s 
ondergebracht zijn.”

Moet je daar als overheid tegen vechten?  
“Je kunt zeggen: als we besluiten dit niet toe te 
staan, dan heb je hier niets. Geen Apple, geen 
Starbucks. Dan verdwijnen ze naar landen als 
Luxemburg, Cyprus of Ierland, die ook zulke 
mogelijkheden hebben. Als je het wel toelaat, 
is de kans groot dat bedrijven die brievenbus 
gaan uitbouwen. Omdat ze willen uitbreiden in 

Europa bijvoorbeeld. En dan zitten ze toevallig 
al in Nederland, dat ook een aantrekkelijke in-
frastructuur heeft voor actieve ondernemin-
gen.”

Het zou gaan om 14 duizend postbusbedrijf-
jes en een geldstroom van 8 biljoen euro. 
Daar blijft uiteindelijk maar 0,0125 procent 
belasting van achter. “Het is heel lastig om 
hier harde cijfers van te geven. Uiteindelijk 
krijgt de Nederlandse fiscus er geld voor. Feit 
is wel dat je hiermee de belastinggrondslag in 
een ander land uitholt. Wat hier belast wordt, 
moeten ze missen in een ander land. En daar 
zou het misschien gaan om 20 procent.”

Is Nederland een belastingparadijs? “Dat is 
wat overdreven. Nederland kent een gemiddel-
de belastingdruk van 40 procent. Bij een para-
dijs denk je toch vooral aan oorden in het Cari-
bisch gebied. Waar je ook een jacht kan kopen 
zonder daar belasting over te betalen.”

Nederland is samen met Luxemburg een 
van de gunstigste EU-landen om je als be-
drijf te vestigen. Terwijl het een enorm punt 
heeft gemaakt van bijvoorbeeld het Zwitser-
se en Luxemburgse bankgeheim. Is dat niet 
hypocriet? “Nederland vindt het belangrijk 
dat burgers belasting betalen over hun inko-
men – dat het geld niet met koffers tegelijk de 
grens over gaat richting Zwitserland. Het is 
raar dat bedrijven niet aan diezelfde verant-
woordelijkheid worden gehouden, helemaal 

Prof. dr. René van der Paardt 
(1952) is hoogleraar Verbruiks-
belastingen aan de Erasmus 
School of Economics en be-
lastingadviseur bij Loyens & 
Loeff. Hij is gespecialiseerd in 
btw, overdrachtsbelasting en 
internationale handel. Op vrij-
dag 21 juni is hij een van de 
sprekers tijdens het congres 
‘Ongewenste belastingontwij-
king? De jacht naar een fair 
share’, dat georganiseerd 
wordt door het Fiscaal Econo-
misch Instituut en R.F.V. Chris-
tiaanse-Taxateur (studenten 
gratis entree).

Leuker kunnen we 
het niet maken
Samen met vijf grote EU-lidstaten gaat Nederland de internationale 
belastingfraude aanpakken. Maar is dat haalbaar in zo’n onstabiel Europa? 
En kan de Nederlandse belastingdienst dat wel aan? Fiscalist René van 
der Paardt: ‘De gemiddelde Nederlander vult zijn aangifte naar eer en 
geweten in.’
tekst Geert Maarse illustratie Unit20
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omdat de geldstromen volledig transparant 
zijn. En eigenlijk is het oneerlijk. Duitsland 
vist achter het net als vestigingsland, onder 
andere omdat de winstbelasting daar hoger 
ligt. Daarom heeft de Europese Unie nu ge-
zegd: daar gaan we wat aan doen.”

Binnen de Europese Unie bedraagt de belas-
tingfraude duizend miljard euro. Is dat iets 
om van te schrikken? “Het is een enorm be-
drag, maar volstrekt arbitrair. De vraag is na-
melijk hoe je dat bepaalt. Het is moeilijk om 
een berekening te maken voor de belastingin-
komsten die de Verenigde Staten missen door-
dat Apple een deel van zijn dividend via Ne-
derland laat lopen.”

Er is nogal wat gedonder binnen Europa 
wat betreft solidariteit. Hebt u er vertrou-
wen in dat de lidstaten kunnen komen tot 
een overeenkomst met betrekking tot dit 
soort belastingen? “Nederland is een land dat 
redelijk pro-Europees is. We zullen wel gaan 
kijken of we de regels zodanig kunnen veran-
deren dat de Europese Commissie daar vrede 
mee heeft. Maar een echte richtlijn vereist de 
instemming van 27 lidstaten. Dat wordt lastig. 
Op het gebied van belastingen heeft ieder land 
zijn eigen bevoegdheden.”

Over Nederland: de FNV kwam dit voorjaar 
met een alarmerend bericht. De Nederland-
se belastingdienst zou niet bij machte zijn 
om de miljardenfraude terug te dringen. 

Hoe kan dat? “De belastingdienst heeft een 
redelijk efficiënt systeem. Maar er zijn de af-
gelopen tien jaar nauwelijks gekwalificeerde 
controleurs en academici aangenomen. Er is 
niet geïnvesteerd in deskundigheid en door de 
vergrijzing van de organisatie verdwijnt de ex-
pertise langzaam uit de organisatie. Dan heb je 
te weinig in huis om je werk te doen, vooral 
omdat er steeds meer taken zijn bijgekomen. 
Dit jaar is besloten om duizend hoogopgelei-
den aan te nemen. Die moeten het tij gaan ke-
ren.”

Vooralsnog gaat er aardig wat fout. Bulga-
ren die huurtoeslagen ontvangen terwijl ze 
geen vast adres hebben bijvoorbeeld. “Vol-
gens de Tweede Kamer duurde het veel te lang 
voordat mensen hun toeslagen kregen. Ze kwa-
men de maand niet meer door. De belasting-
dienst moest dus sneller gaan werken, en pas 
achteraf controleren. Dan krijg je dit soort ta-
ferelen.”

Is het niet veel te makkelijk om te fraude-
ren? “Dat blijkt.”

Hoeveel mensen sjoemelen er in Nederland 
met hun belastingaangifte? “De gemiddelde 
Nederlander vult zijn aangifte naar eer en ge-
weten in. Het grootste probleem is denk ik dat 
de regels soms zo ingewikkeld zijn dat mensen 
niet precies weten waar ze recht op hebben. In 
het bedrijfsleven heeft de belastingdienst de 
afgelopen jaren ingezet op horizontaal toe-
zicht. Bedrijven moeten zelf controlemecha-
nismes gaan inbouwen, waardoor de belasting-
dienst minder hoeft te doen. Dat is voor grote 
en middelgrote bedrijven prima. Maar de klei-
nere ondernemers merken dat ze nog maar 
eens in de tien jaar gecontroleerd worden. Dan 
denken ze sneller: ik gok het er maar op. De 
gelegenheid maakt de dief.”

Hebt u zelf weleens gefraudeerd? “Nee. Ik 
ben hoogleraar en belastingadviseur bij een 
groot kantoor. Ik heb een voorbeeldfunctie.”

Maar u helpt bedrijven toch weleens de 

grens opzoeken? “Ik heb de verantwoordelijk-
heid om mijn klanten te vertellen wat sowieso 
mag, wat misschien kan, en wat op het randje 
is. En dan vraag ik: wil je het ook?”

De belastingdienst moet 400 miljoen bezui-
nigen. Is dat nog wel werkbaar? “Nederland 
is een land met een gezonde belastingmoraal 
en een goed functionerende belastingdienst. 
Maar we moeten opletten dat dat zo blijft. 
Door meer fysieke controles toe te passen bij-
voorbeeld. Gewoon, op pad. In plaats van al-
leen die checks op afstand.”

In hoeverre steel je van iemand anders als 
je belasting ontduikt? “Als we met z’n allen 
gaan frauderen, dalen de belastinginkomsten. 
Dan zijn er twee mogelijkheden: óf de tarieven 
gaan omhoog, en de mensen die wel betalen, 
moeten meer gaan betalen; óf de overheid gaat 
saneren in de uitgaven. Dan krijgt je buurman 
minder huursubsidie of je oma minder zorg. 
Linksom of rechtsom, het gaat altijd ten koste 
van iemand anders.”

In welk Europees land is het fiscaal gezien 
de grootste bende? “Griekenland. Een mooie 
maat daarvoor is het verschil tussen de theore-
tische en feitelijke btw-afdracht. Op basis van 
de macro-economische cijfers kun je bepalen 
hoeveel btw er moet worden betaald. In landen 
als Nederland en Duitsland komt meer dan 90 
procent binnen. Griekenland haalt de 70 pro-
cent niet eens. Dat komt door een gebrek aan 
controle. Maar dat gaat veranderen.”

Dat moet toch een flinke operatie zijn. Hoe 
lang duurt het om zo’n fiscale structuur op 
de rails te krijgen? “Tien, vijftien jaar. Er is 
een mentaliteitsverandering voor nodig. Bij de 
overheid en bij de burger. En dat gaat ver. Ik 
geloof dat het Nederlandse kadaster nu in 
Griekenland bezig is om in kaart te brengen 
wat van wie is. Volgens de Griekse belasting-
dienst waren er in Athene maar honderd men-
sen met een zwembad. Dat aantal lag in werke-
lijkheid natuurlijk veel hoger. Als je erover-
heen vliegt zie je er duizenden.” 

‘Nederland vindt het belangrijk dat burgers 
belasting betalen over hun inkomen. Het is 
raar dat bedrijven niet aan diezelfde verant-
woordelijkheid worden gehouden’ > René van der Paardt



Zoveel inschrijvingen waren er op 8 mei voor komend 
jaar voor de studie International Business Administra-
tion van RSM. Vorig jaar rond deze tijd waren er 1083 ge-
gadigden. Er zijn echter maar 400 plaatsen te vergeven. 
Ook bij andere EUR-studies is het aantal inschrijvingen 
sterk gestegen. In totaal hebben nu 6569 mensen zich 
aangemeld voor een studie aan de EUR. Dat is een kwart 
meer dan vorig jaar. Ook andere universiteiten hebben 
meer aanmeldingen. MF
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efficiency

Betere dienstverlening, maar met 
minder mensen

monitor

Vijf jaar geleden werden de Shared Service 
Centra (SSC) bij de EUR ingevoerd. In deze 
centra wordt de dienstverlening, zoals studen-
tenzaken, zoveel mogelijk centraal geregeld. 
“Nu gaan we kijken wat er verbeterd kan wor-
den”, vertelt Lansbergen. Hij noemt als voor-
beeld dat hij regelmatig hoort dat er toch nog 
te veel ‘loketten’ zijn.
Daarnaast moet er ook worden bezuinigd. “In 
de prestatieafspraken die wij met de overheid 
hebben gemaakt, staat dat onze overhead klei-
ner moet. De EUR heeft bovengemiddeld veel 
ondersteunend personeel.” Er wordt daarom 
onderzocht waar taken ‘slimmer te organise-
ren zijn’, zodat het minder mankracht kost. Tot 
2015 is het de bedoeling dat er zestig fte (fullti-
mekrachten) verdwijnen. Dat kan waarschijn-
lijk door ‘natuurlijk verloop’.
Dat er enerzijds moet worden bezuinigd en 
anderzijds wordt geïnvesteerd in vernieuwing 
van de campus, bijt elkaar volgens Lansber-
gen niet. “Die verbouwingen zijn noodzakelijk 

voor de continuïteit van de universiteit. Het 
C-gebouw is al 43 jaar oud, het werd echt tijd 
daar iets aan te doen. De bibliotheek zakte 
zowat door zijn hoeven. We willen een inter-
nationale uitstraling. Een aantrekkelijke uni-
versiteit trekt studenten en onderzoekers; dat 
genereert inkomsten en is daarom een goede 
investering.”
Lansbergen en twee collega’s houden voor het 
onderzoek onder meer interviews bij de SSC’s 
en de faculteiten. De resultaten worden eind 
dit jaar verwacht. Lansbergen kan niet uitslui-
ten dat er dan een reorganisatie volgt. “Dat is 
niet het doel van mijn onderzoek. Het gaat om 
het verbeteren van kwaliteit en efficiency, en 
we willen voorbereid zijn op een onzekere fi-
nanciële toekomst.” 
Lansbergen is 2,5 dag per week met het on-
derzoek bezig. Borg van Nijnatten, program-
mamanager BV2013,  is daarom ter ondersteu-
ning aangesteld als adjunct-directeur bij het 
EFB. PM

Waar kan de dienstverlening van de Erasmus Universiteit verbeterd worden? En hoe kan 
efficiënter worden gewerkt? Dat zijn de belangrijkste vragen in het onderzoek dat Kees 
Lansbergen, directeur van het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB), de komende maanden gaat 
uitvoeren.

‘Stagiair wordt 
gepest’ 
Een op de vijf student-stagiairs wordt 
uitgescholden, gepest of vernederd op de 
werkvloer. Dat is een van de conclusies 
uit Stagemonitor 2013, gepubliceerd door 
stagezoeksite StudentenBureau.

StudentenBureau vermeldt in het rapport 
dat het onderzoek uitgevoerd is in samen-
werking met de Erasmus Universiteit Rot-
terdam. Dit is zo ook overgenomen door 
verschillende dagbladen. De werkelijkheid 
ligt iets anders. Het blijkt te gaan om twee 
promovendi, Jessica Wingerden en Chan-
tal Rietveld, die een deel van de dataset 
hebben gebruikt voor hun eigen onderzoek 
naar bevlogenheid onder studenten. De re-
sultaten hiervan zijn weer doorgespeeld 
aan de stagezoeksite. Wingerden: “Wij wa-
ren blij toen StudentenBureau ons bena-
derde met de dataset.”
Het onderzoek is uitgevoerd onder 1204 
studenten, waarvan 14 procent aan de uni-
versiteit studeert. Een op de vijf stagiairs 
wordt gepest, dat geldt zowel voor hbo’ers 
als universitaire studenten. De vernede-
ringen en pesterijen lijken langs de stage-
begeleiders te gaan. Desondanks geeft het 
onderzoek aan dat de bevlogenheid gemid-
deld tot hoog is onder meer dan 90 procent 
van de stagiairs. Ook is driekwart erg te-
vreden over hun werkgever. Deze resulta-
ten zijn onderling niet met elkaar vergele-
ken door de promovendi.  AT

ciJfer
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Camera’s (niet) op zwart
Vier camera’s in gebouw C zijn op zwart gegaan. Tijdens de raadsvergadering op 23 april 
bleek dat een deel van de ruim honderd camera’s op campus Woudestein geplaatst was 
zonder de benodigde toestemming van de universiteitsraad. Dat geldt voor de vier camera’s 
in C, maar ook voor 21 camera’s in de parkeergarage, zo staat in een schriftelijke reactie van 
het Erasmus Facilitair Bedrijf aan de raad. Het uitzetten van deze camera’s zou echter een 
onaanvaardbaar groot veiligheidsrisico opleveren. De raad had verder om een nieuwe, vol-
ledige lijst gevraagd met daarop alle camera’s. MF (foto: RvdH)



Bachelet zegt 
mandeville-lezing af
Michelle Bachelet, voormalige presi-
dent van Chili, zou dit voorjaar de Man-
deville-lezing geven, maar ze heeft afge-
zegd. Ze heeft geen tijd nu ze zich op-
nieuw kandidaat stelt voor het presi-
dentschap. 
De Mandeville-lezing wordt elk jaar ge-
houden door iemand die zich verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de maat-
schappij, zoals mediatycoon Joop van 
den Ende. Het is te kort dag om een per-
soon van dergelijke statuur te vinden, 
daarom is er dit jaar geen lezing. PM

Beurzenregen
EUR-onderzoekers hebben weer ver-
schillende subsidies binnengehaald. Bij 
Media & Communicatie kreeg Jeroen 
Jansz 1 miljoen euro van NWO voor zijn 
onderzoek naar games met bepaalde 
leerdoelen. Erik Hitters van dezelfde af-
deling kreeg 425 duizend euro voor zijn 
onderzoek naar de innovatiepraktijken 
van creatieve ondernemingen in be-
drijfsverzamelcomplexen. Een subsidie 
van 950 duizend euro ging naar Jan van 
den Ende van de Rotterdam School of 
Management voor zijn onderzoek naar 
bedrijfsmodellen in de creatieve indus-
trie. Bestuurskundige Lars Tummers 
kreeg van de Europese Commissie 180 
duizend euro voor onderzoek naar hoe 
ambtenaren met stress omgaan. TL

SchoonmakerS worden 
zorgonderSteuner
In het Erasmus MC kunnen schoonma-
kers zorgondersteuner worden op kos-
ten van schoonmaakbedrijf Gom 
ZorgSupport en het medisch centrum. 
Dit komt voort uit afspraken in de cao 
voor schoonmakers, waarin staat dat 
werkgevers schoonmakers de mogelijk-
heid moeten bieden zich te ontwikkelen. 
Van de 400 parttime schoonmakers van 
het Erasmus MC zijn er tot nu toe 5 be-
zig met de opleiding. De 79 schoonma-
kers op Woudestein kunnen op kosten 
van Gom alleen een cursus Nederlands 
en de basisopleiding schoonmaken vol-
gen. TL 

kortaf
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Wat: 14 mei-debat over de herdenking van 
het bombardement op Rotterdam in de 
Tweede Wereldoorlog
Waar: Waalse Kerk
Wanneer: 14 mei, 18.30-20.00 uur

In 2007 werd de Brandgrens van het bombar-
dement op Rotterdam gemarkeerd als her-
denkingsmonument. Sindsdien heeft de her-
innering aan 14 mei 1940 een nieuwe impuls 
gekregen in ‘de stad zonder hart’. Maar de 
Brandgrens maakt enkel de fysieke littekens 
van het bombardement zichtbaar en verbergt 
de gekwelde ziel van Rotterdam, betoogt 
Marcel Möring in het jaarlijkse 14 mei-essay, 
gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. 
Hij roept op om oprecht te herdenken en er 
een meer inhoudelijke betekenis aan te geven 
door de nadruk te leggen op de achterliggen-
de individuele verhalen.
Möring krijgt tijdens het debat bijval van Mar-
cel Poorthuis, hoogleraar Interreligieuze Dia-
loog aan de Tilburg University. De theoloog 
stelt dat de instrumentalisering van herden-
kingen leidt tot allerlei laffe theorietjes over 
vrijheid. Ook de jaarlijkse herdenkingen op 4 
en 5 mei krijgen ervan langs. Het voorlopige 
hoogtepunt – of dieptepunt – daarvan was het 
thema van dit jaar: ‘vrijheid spreek je af’. Vrij-
heid spreek je helemaal niet af, dat dwing je 
af. Zelfs Joan Leemhuis-Stout, voorzitter van 

het Nationaal Comité 4 en 5 mei, heeft hierop 
nauwelijks een weerwoord.
Het is een veelgehoorde kritiek: de meeste 
jongeren weten niet meer wie of wat we her-
denken. Tel daarbij op dat de Dodenherden-
king is verworden tot een jaarlijkse twee 
minuten stilte – als die überhaupt al in acht 
wordt genomen – omlijst met muziek van 
een militaire kapel, en Bevrijdingsdag tot een 
door biermerken gesponsord festival, waarbij 
het belangrijkste punt van discussie is of Nick 
en Simon wel of niet zullen optreden. 
De oplossing is lastiger. De verhalen die de 
herdenking juist inhoud kunnen geven, drei-
gen te verdwijnen met de laatste overleven-
den van de Tweede Wereldoorlog. Wanhopig 
probeert Nederland de herinnering levend te 
houden met nieuwe slogans en nog nieuwere 
monumenten. 
Die monumenten zijn ook nodig om de herin-
nering levend te houden, stelt burgemeester 
Ahmed Aboutaleb. Maar is een monument 
zonder verhaal wel een echte – om met de 
woorden van de Franse historicus Pierre Nora 
te spreken – Lieu de Mémoire? Of is de brand-
grens slechts een gekunstelde poging om iets 
te herdenken dat eigenlijk al verdwenen is? 
Moeten we ons er niet bij neerleggen dat de 
wil om te herdenken zich soms beperkt tot het 
meezingen met Nick en Simon?     
Tim Ficheroux

vrijheid spreek je helemaal niet af
achteraf
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EUR-studenten scheuren halve wereld rond
EUR-studenten Jurre Moorman en Laurens van Dort trekken in juli naar Mongolië als deelnemers 
van de Mongol Rally. In hun zoektocht naar avontuur zullen zij 16.000 kilometer afleggen door 
Europa en Centraal-Azië. De deelnemers beginnen in Londen, reizen vervolgens naar Praag voor 
een gezamenlijk feestje en gaan verder via een door henzelf gekozen route. Na de rally worden 
de auto’s van de deelnemers aan Mongolië geschonken. Ook proberen zij geld op te halen voor 
een goed doel. Jurre wil vooral een mooi avontuur beleven: “We bereiden ons wel voor, maar niet 
te veel. Wij willen ons echt overgeven aan de lokale cultuur.” AT

Laurens van Dort (l) en Jurre 
Moorman met de auto waar-
mee ze naar Mongolië gaan.
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Deel ISS-personeel moet naar Rotterdam
Het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, deel van de EUR, 
moet reorganiseren. De ondersteunende diensten van ISS moeten per 1 juli 2013 deels 
worden opgenomen in de Shared Service Centra (SSC’s) van campus Woudestein. 
Het reorganisatieplan moet nog worden goedgekeurd door de Universiteitsraad.

Het traject loopt al een jaar en heeft vooral 
de laatste maanden voor veel onrust ge-
zorgd onder ISS-medewerkers en –studen-
ten. Doel van de reorganisatie is om te be-
zuinigen op de ondersteunende taken mét 
behoud van kwaliteit van de dienstverle-
ning. Door samenvoeging van ISS-onder-
steuning met de SSC’s op Woudestein kan 
efficiënter gewerkt worden, zo is de gedach-
te. 
Veel ISS’ers vrezen echter een afbreuk van 
de ondersteuning op maat die nu door het 
ondersteunend personeel van ISS wordt ge-
leverd. Ook zijn er zorgen dat door de ver-
dere integratie en het feit dat een deel van 
de medewerkers naar Rotterdam moet, de 
bijzondere, intieme sfeer van het instituut 
verdwijnt. Staf, studenten en PhD-studen-
ten klagen dat ze niet voldoende zijn ge-
hoord in het proces. 
De Institute Council, de medezeggen-
schapsraad van het ISS, is in principe vóór 
een reorganisatie, maar stemt op veel pun-

ten tegen het voorliggende plan. Ze is bang 
dat de kracht van het instituut wordt aange-
tast voor iets waarvan de meerwaarde nog 
niet duidelijk is. De reactie hierop van Leo 
de Haan, rector van het ISS, is nog niet be-
kend. De Universiteitsraad zal in juni een 
uitspraak doen.
Intussen bereiden de SSC’s en de medewer-
kers van het ISS de samenwerking voor. 
ISS-medewerkers weten sinds begin maart 
wat hun beoogde functie per 1 juli is en of 
deze vanuit Den Haag, Rotterdam of een 
combinatie van beide moet worden uitge-
voerd. Gedwongen ontslagen zullen voor 
het vaste personeel niet nodig zijn.
Het ISS doet onderzoek en verzorgt master-
opleidingen op het gebied van ontwikke-
lingsstudies en heeft veel PhD-studenten 
van over de hele wereld. De inkomsten van 
het instituut, onder meer afkomstig van het 
ministerie van Ontwikkelingssamenwer-
king, dalen. Dat is de aanleiding van de re-
organisatie. MF/TL (foto: LW)

Pas vanaf 
15 juni  betaald 
parkeren
Het betaald parkeren voor medewerkers 
op campus Woudestein is uitgesteld tot 15 
juni. Uit een test bleek dat er nog techni-
sche aanpassingen nodig zijn voor het ge-
bruiken van de Honeywell-pas. Het par-
keersysteem zou eigenlijk per 1 mei ingaan.

Het is voor de derde keer dit jaar dat de in-
voering van het betaald parkeren is uitge-
steld. Eerst was het 1 januari, maar omdat 
de parkeergarage nog niet gereed was, 
werd het 1 maart. Later werd het 1 mei. Dat 
kwam omdat de Honeywell-pas, een pas die 
nu ook gebruikt wordt voor parkeren en 
toegang tot gebouwen, niet als opwaardeer-
kaart gebruikt kon worden. Dat was wel een 
voorwaarde in de Europese aanbesteding. 
De leverancier bestelde nieuwe kaartlezers 
met bijbehorende software en ombouwkits. 
Die werden eind april afgeleverd. Nu zijn er 
problemen met de software en de ombouw-
kit. Het Erasmus Facilitair Be-
drijf (EFB) denkt dat die binnen 
een paar weken opgelost zijn, 
maar heeft voor de zekerheid 
de invoering van het betaald 
parkeren uitgesteld tot 15 juni. 
Vanaf dan kunnen medewer-
kers hun Honey-
well-passen op-
waarderen bij zes 
betaalautomaten 
op de campus. De 
gratis parkeerda-
gen die iedereen 
krijgt, kunnen met-
een gebruikt wor-
den bij het uitrijden. 
Op maandag 17 en 
dinsdag 18 juni is as-
sistentie aanwezig 
bij de slagbomen. De 
kentekenherkenning 
als identificatiemid-
del wordt nog niet ingeschakeld. 
De eerstkomende tijd moeten au-
tomobilisten nog hun pas voor de 
kaartlezer houden. Door het uit-
stel loopt de EUR tussen de 20 en 
40 duizend euro aan inkomsten 
mis, zegt het EFB. Een deel daar-
van kan worden verhaald op de le-
verancier. PM



   “Vrouwen moeten af van 
dat eeuwige schuldgevoel 
   over hun gezin”

de Quote

> Dat zei Jet Bussemaker, minister van OC&W, op 11 mei in een interview met Trouw naar 
aanleiding van haar emancipatienota. Vrouwen moeten volgens haar bewuster omgaan 
met hun talenten, zeker omdat er in het voortgezet en hoger onderwijs veel in hen wordt 
geïnvesteerd.
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Bart Leeuwenburgh, filosoof en studiead-
viseur bij de Faculteit der Wijsbegeerte. 
Hij schreef een biografie over de meest 
radicale verlichter van de Nederlandse 
Republiek in de zeventiende eeuw: Het 
noodlot van een ketter – Adriaan Koerbagh 
(1633-1669)

Waarom Adriaan Koerbagh?
“Hij was radicaler dan zijn tijdgenoot Spi-
noza. Onder deskundigen is hij bekend, maar 
niet bij een breder publiek. Koerbagh schreef 
kritisch over de Bijbel en het geloof. Hij werd 
hiervoor opgepakt. De schout eiste onder 
andere dat zijn tong zou worden doorboord. 
Daaraan ontkwam hij, maar zijn boeken wer-
den verbrand en hij werd veroordeeld tot tien 
jaar opsluiting in het rasphuis. Binnen een 
jaar is hij bezweken.”
Waarom verzette Koerbagh zich zo tegen de 
gereformeerde kerk?
“Hij was een extreem rationalistische pro-
testantse geleerde, gepromoveerd in zowel 
geneeskunde als rechten. Hij onderwierp de 
Bijbel aan een wetenschappelijke analyse. In 
Bloemhof toont hij onder meer aan dat aller-
lei woorden uit de Bijbel opzettelijk verkeerd 
zijn vertaald. ‘Angelos’ betekende bijvoor-
beeld niet ‘engel’, maar ‘boodschapper’. Bo-
vendien omschreef hij de Bijbel als een ge-
woon boek ‘als was het een boek over Reintje 
de Vos of Uilenspiegel’. Hij zag zichzelf hele-
maal niet als een ketter, maar – in navolging 
van Jezus – als een hervormer.”
Je boek krijgt veel aandacht in de media. Hoe 
vind je dat?
“Ik had het niet verwacht. Het is leuk dat de 
eerste editie al bijna is uitverkocht, waar-
schijnlijk komt er een tweede druk. Rijk word 
ik er niet van hoor (lacht), zeker niet als je het 
relateert aan de tijd die het schrijven ervan 
heeft gekost: drie jaar.”
Je bent een petitie gestart. Wat wil je daarmee 
bereiken?
“Ik vind dat Amsterdam iets moet doen voor 
Koerbagh door een plein, straat of steeg naar 
hem te vernoemen. Koerbagh vocht voor de 
veelgeprezen vrijheid van meningsuiting en 
werd hiervoor door het ‘tolerante’ Amster-
dam hard gestraft. Onze hoofdstad heeft een 
schuld in te lossen.” PM 

VirtuaLock verdwijnt van de campus
Op 31 mei verloopt de proeflicentie van de EUR op de VirtuaLocksoftware. Is het pro-
gramma ingesteld, dan gaat er een alarm af wanneer iemand een onbeheerde laptop 
dichtklapt of ontkoppelt. De software is vorig jaar door de Universiteitsbibliotheek in 
gebruik genomen nadat er op één dag vijf laptops zijn gestolen. De EUR zou de proefli-
centie verlengen wanneer de ICT-hoofden van de faculteiten akkoord zouden gaan om 
aan de licentie mee te betalen. Echter, zij zijn niet overtuigd van het nut van VirtuaLock. 
Er worden op de faculteiten te weinig laptops per jaar gestolen om de kosten te recht-
vaardigen. Tenzij de ICT-hoofden van gedachten veranderen, zullen studenten het vanaf 
juni zonder alarmsysteem moeten doen. Of ze moeten een eigen licentie aanschaffen. 
AT (Foto: RvdH)
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> Hoe hEURt het eigen-
lijk?
Gebruik geen afkortingen of 
sms-taal in je e-mails. Begin 
nooit met ‘Ik’. Gebruik een 
aanhef (‘Geachte’, niet 
‘Beste’ of ‘Hoi’) en een af-
sluiting (‘Met vriendelijke 
groet’). Het zijn een paar van 
de adviezen die André 
Nuytinck, hoogleraar 
Privaatrecht, zijn eerste-
jaarsstudenten elk jaar 
geeft. 
Hij stuurt hen een brief met 
e-mailetiquette omdat het 
over het algemeen ‘zeer 
slecht gesteld is met de 
fatsoensnormen van stu-

denten’. Dat ligt niet aan 
henzelf, meent Nuytinck, 
maar aan gebrek aan op-
voeding door ouders en eer-
dere leerkrachten. “Ze we-
ten gewoon niet hoe het 
hoort.” Volgens Nuytinck 
zijn studenten er blij mee 
dat iemand hen nu eens 
vertelt hoe het wél moet. 
Laatste tip: ‘Gebruik een 
normaal e-mailadres. U bent 
immers de basisschool ont-
stegen en een e-mailadres 
met een verwijzing naar 
sprookjesfiguren of dieren-
namen is leuk als u nog 
geen 12 jaar oud bent, maar 
is op oudere leeftijd echt 
onaanvaardbaar.’

> Bakfiets-
belemmeringen
Het is sowieso al behelpen 
met die overvolle, tijdelijke 
fietsenstallingen op de 
campus. Moet je je voorstel-
len dat je met een bakfiets 
een plekje in de kluwen van 
sturen, trappers en stan-
daarden moet weten te be-

machtigen. Gelukkig gloort 
er hoop aan de horizon. 
Medio 2013 is er een spik-
splinternieuwe fietsenkel-
der, die voor de gebruikers 
ook nog eens erg prettig is 
– want ‘ruim van opzet, met 
een brede, glooiende trap, 
helder kleurgebruik en een 
goede verlichting’.  Als kers 
op de taart zijn er ook nog 
eens flink wat plekken: 240 
voor medewerkers en 460 
voor overige fietsenstallers. 
Maar menige bakfietsberij-
der komt bedrogen uit als 
hij zijn stalen ros met laad-
capaciteit in de kelder wil 
plaatsen, vernam EDDN. Bij 
het ontwerp van de nieuwe 
fietsenstalling is namelijk 
geen rekening gehouden 
met creatieve variaties op 

de gangbare tweewieler. De 
geul naast de trap die toe-
gang geeft tot de perso-
neelsfietsenstalling is niet 
berekend op drie-, vier-, of 
vijfwielers, laat staan op vijf 
houten planken met een 
kind erin.

> EUR aangeklaagd
Wat kan liefde toch hard 
zijn. Socioloog Willem 
Schinkel doet 23 mei tijdens 
de Rotterdamlezing een po-
ging om ons aller liefde voor 
Rotterdam te verklaren. 
Maar de liefde lijkt niet van 
twee kanten te komen. Er 
moet in ieder geval hard ge-
werkt worden aan ‘de rela-
tie’.
Een week later staat de EUR 
namelijk in het beklaagden-
bankje. Een van de aan-
klachten: ‘het verwaarlozen 
van de stad Rotterdam.’ 

Aanklager Het Tribunaal (Hof 
Rotterdam) verdenkt de EUR 
verder van ‘het organiseren 
van irrelevante studies en 
het koesteren van een ob-
sessieve fascinatie met in-
ternationale rankings’.
Initiatiefnemer is program-
mamaker Chris van der 
Meulen, in samenwerking 
met WORM, een instituut 
voor avantgardistische re-
creatie te Rotterdam. Hij 
heeft een ‘betrokken’, maar 
ook ‘giftige’ insteek, zoals 
hij het zelf verwoordt.
Mee eens of helemaal niet? 
Meld je dan als getuige. 
Wees gerust: ‘Voor klokken-
luiders en (oud-)medewer-
kers van de Universiteit is 
een getuigenbeschermings-
programma en men kan 
anoniem of onherkenbaar 
getuigen.’
Het Tribunaal houdt zijn zit-
ting op 30 mei 2013 om 
20.00 uur in WORM, 
Boomgaardsstraat 71 te 
Rotterdam. De entree kost 
4 euro. www.WORM.org

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl
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TIM DE MEY 

ALLE STRATEN 
SCHOON
Kan een man een feminist zijn? Naar aanleiding van 
het relletje dat Jet Bussemaker schopte met haar 
emancipatienota en bijbehorende uitspraken in Trouw, 
werden de media vorige week overspoeld door femi-
nisten. Hoe verschillend ze ook waren qua leeftijd, 
achtergrond, betoogtrant en opvattingen over het 
doel en de middelen van het feminisme, één kenmerk 
hadden ze gemeen: het waren allemaal vrouwen. Ook 
in programma’s waarin alle aanwezige gasten over al-
lerlei onderwerpen mogen en moeten meepraten – 
een concept dat trouwens steeds ‘leuker’ en ‘leger’ 
dreigt te worden – zaten de mannen erbij voor Piet 
Snot. Want hoezo zouden zij zich nu gaan bemoeien 
met een polemiek onder feministen? Zou het niet pa-
radoxaal – want ‘paternalistisch’ – zijn, als de mannen 
de vrouwen helpen in hun voortgezette ontvoog-
dingsstrijd? 
Op dit thema vallen veel variaties te bedenken. Kan 
een hetero eigenlijk een homoactivist zijn? Kan een 
goj met recht en reden uitingen van antisemitisme 
aan de kaak stellen? Ischa Meijer vond van niet. Naar 
aanleiding van de Nederlandse Fassbinder-affaire ver-
dedigde hij stellig de opvatting dat de belangen van 
een groep enkel behartigd kunnen en mogen worden 
door leden van die groep zelf. Meijer interpreteerde 
‘als iedereen voor zijn eigen deur veegt, zijn alle stra-
ten schoon’ als een restrictie op de verantwoordelijk-
heid: beperk je tot je eigen belangen en de belangen 
van de groepen waartoe je behoort en waarmee je je-
zelf identificeert. 
Maar ‘belang’ en ‘verantwoordelijkheid’ zijn uiterst 
plastische concepten die zich moeiteloos laten op-
rekken. Dostojevski vond zelfs dat ‘iedereen verant-
woordelijk is voor alles tegenover iedereen’. 
Men hoeft niet bepaald een politiek-filosofisch genie 
te zijn om te begrijpen hoe men daartoe kan komen. 
Stap één is het inzicht dat men het eigenbelang beter 
kan behartigen door ook de belangen van anderen te 
behartigen. Dit is het onderliggend principe van  
groepsvorming: als ik vandaag voor alle deuren in mijn 
straat veeg, zullen mijn straatgenoten morgen voor 
mijn deur vegen. Stap twee past hetzelfde principe 
toe, niet op individuen maar veeleer tussen groepen: 
als wij met ‘onze straat’ vandaag ook alle andere 
straten vegen, dan zullen andere straten morgen ‘on-
ze straat’ vegen, en zijn alle straten altijd schoon.  
Zo bekeken kan een man niet alleen een feminist zijn, 
en een hetero een homoactivist, maar behoren we dat 
ook te zijn. Uit eigenbelang! In twee tellen ontspringt 
de universele solidariteit van iedereen met iedereen 
aan de meest restrictieve interpretatie van eigenbe-
lang. Schoon!

Tim de Mey

In zijn column in EM 16 verbaast Daniël Lambrichts zich over de 
posters van de Bond tegen Vloeken en vraagt hij zich af wat de 
exacte beweegredenen van deze bond zijn. 

Een snelle speurtocht op de website van de Bond toont het vol-
gende: De Bond wil Nederland mooier maken wat betreft taalge-
bruik, waarbij respect richting de medemens belangrijk is. Hun 
concrete doelstellingen zijn het zichtbaar zijn in de publieke 
ruimte en vormend bezig bij de doelgroepen. Via posters probe-
ren ze mensen aan het denken te zetten en het debat te beïnvloe-
den. De Bond zet zich in voor respectvol taalgebruik en wil men-
sen bewust maken van hun taalgebruik. Vloeken gebeurt name-
lijk vaak onnadenkend, waarbij helaas geldt dat slecht voorbeeld 
slecht doet volgen.

Een vergelijking met een bond tegen het koffiedrinken lijkt mij 
dan ook een aansprekende, maar kromme vergelijking: Afgezien 
van de vraag of deze onmisbare cafeïneshot fair-trade is geprodu-
ceerd, ondervindt niemand er nadeel van als ik een kopje koffie 
drink. Ik ben het volledig eens met Lambrichts dat vloeken (he-
laas) een zeer ingeburgerde gewoonte is. Maar wel een die men-
sen onnodig kwetst en van weinig fatsoen in de openbare ruimtes 
getuigt. Een bond die zich ten doel stelt dit onnodig kwetsen te 
bestrijden, biedt mijns inziens louter voordelen.
De bewering dat de bond weinig tot geen maatschappelijk effect 
heeft, is discutabel. Eén van haar doelen (namelijk bewustwor-
ding) wordt zeker wel bereikt. Zo blijkt een poster in de 
Rotterdamse metro te leiden tot een column in EM over dit onder-
werp. Op deze manier wordt een groot aantal studenten bereikt! 
Dit lijkt mij een mooie manier om studenten bewust te maken van 
hun taalgebruik op de universiteit.

Op een universiteit die respect voor de medestudent hoog in het 
vaandel heeft staan, mag je van de studenten verwachten dat ze 
in hun taalgebruik rekening met elkaar houden. Uit de gedragsco-
de van een van de faculteiten van de EUR (RSM), blijkt dat vijf at-
titudes zijn opgesteld waarvan wordt verwacht dat zowel studen-
ten als docenten deze hanteren. Bij de attitude ‘respect’ wordt ge-
sproken over ‘eerbied en waardering voor elkaar hebben, alsook 
het rekening houden met anderen’. Als één van de concrete voor-
beelden wordt hierbij fatsoenlijk taalgebruik aangehaald. Wees je 
bewust van je taalgebruik en gebruik Gods naam niet als scheld-
woord. Net zoals het ‘Rotterdamse gekanker’ als zeer kwetsend 
kan worden ervaren door kankerpatiënten, kan het ge-gvd als 
zeer kwetsend worden ervaren door christenen.
Ik sluit af met een citaat van Wilfried Verboom, directeur van de 
Bond tegen Vloeken: “Als wij één iemand in Nederland kunnen 
attenderen op beter woordgebruik, dan is Nederland al mooier 
geworden.” Mag ik mijn medestudenten hierbij om hun medewer-
king vragen?

Amanda van de Ketterij-de Ridder, vierdejaars geneeskundestudent

BRIEF

Bond tegen vloeken

23 mei  2013 | 13ONGEHOORD



23 mei 2013 | 14COVERVERHAAL

E
igenlijk hebben masterstudenten 
Rechten Mariëlle (22) en Theresa (21) 
college. Maar ze hebben geen zin. De 
zon schijnt, het gras lonkt en ze heb-
ben net een lekker ijsje gegeten. “Het 

eerste blok ben ik nog wel gemotiveerd, maar 
het derde blok niet meer. Dan zitten we al zo 
dicht op de zomervakantie”, zegt Mariëlle. Ze 
steunt. Als ze alleen al aan het dikke boek 
denkt dat ze nu moet doornemen, wil ze niet 
meer. “Het boek Staatsrecht is zo bizar dik en 
vreselijk ouderwets geschreven. Iedere keer 
als ik het oppak denk ik: laat maar.”
In haar eerste studiejaar studeerde Theresa 
proactief. “Samen met vriendinnen bedacht ik 
vragen die ze tijdens een tentamen konden 
stellen. Als we het antwoord niet wisten, zoch-
ten we dat op in het boek. Dat werkte erg 
goed.” Maar nu ze verder is in haar studie, 
doet ze dat niet meer. Ze maakt nog wel actief 
haar opdrachten, maar leren gebeurt op het 
allerlaatste moment. “Ik begin een week van 
tevoren en meestal pas na één uur ’s nachts. 
Dan is het lekker rustig omdat de metro dan 
niet meer rijdt, want daar woon ik vlakbij.” Ze 
stampt tot vijf of zes uur. Mariëlle leert ook in 
marathonsessies, een week van tevoren. Ver-
der maken ze soms samenvattingen van de 

teksten die ze moeten leren. Andere studieme-
thodes, zoals flashcards of mindmaps maken 
vinden ze ‘teveel gedoe’. “Misschien hebben 
we wel een jaar studievertraging omdat we op 
deze manier leren”, zegt Theresa. “Ik ben niet 
altijd even gemotiveerd. En een week na het 
tentamen ben ik alles weer vergeten.”

Samen serieus
Uit recent onderzoek van Kent State Universi-
ty (zie kader) blijkt dat marathonleersessies 
bijzonder ineffectief zijn. Wie een week van 
tevoren alle stof erin stampt, is het ook zo 
weer kwijt. “Ik ben net een spons”, zegt Anne 
Geerts (23). Ze doet een schakeljaar Rechten. 
“Ik neem alles in me op, een week voor het 
tentamen. Maar een dag erna weet ik al heel 
veel niet meer.” Haar vriendinnen Nathalie 
Roos (22) en Adrianne Zwiep (21), die even-
eens een schakeljaar Rechten doen, leren 
juist heel gespreid, in korte sessies. “Daar-
door onthoud ik de teksten beter”, zegt Roos. 
“Na een paar uur studeren ben ik het zat, dan 
ga ik liever de dag erna door.” “Het levert ook 
minder stress op”, zegt Zwiep. “Als ik alles op 
een hoop gooi en begin met leren, dan lukt dat 
niet door de prestatiedruk. Dus ik spreid het 
ook liever.”

Het kabinet wil dat studenten 
sneller studeren. Daarom bedacht 
de regering een bindend negatief 
studieadviesexperiment voor 
tweede- en derdejaarsstudenten. 
Maar hoe doe je dat eigenlijk: 
sneller studeren? EM verzamelde 
alle tips. 

tekst Martine Zeijlstra 

fotografie Ronald van den Heerik

Sneller door de studie

Van links naar rechts: Paul Vuilleumier, 
Dinh-vu Ngyen, Anne-Sophie Klapwijk en 
Thomas van der Leeuw
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Paul Vuilleumier (19), eerstejaars Economie 
en Bedrijfseconomie, doet dat ook. “Ik heb 
een druk studentenleven door sport en mijn 
studentenvereniging. Ik heb helemaal geen 
tijd voor lange studiesessies. Maar omdat ik 
veel herhaal en elke dag wat doe, onthoud ik 
het wel. Dan rolt het er allemaal zó uit tijdens 
een tentamen.”
Thomas van der Leeuw (24) en Niyazi Arzu 
(24), masterstudenten Geschiedenis, hebben 
allebei een flinke studievertraging te pakken. 
Ze stellen veel uit en beginnen vaak te laat 
met leren, vinden ze zelf. “Mijn tip voor ande-
re studenten: begin op tijd”, zegt Van der 
Leeuw. Arzu: “Want anders denk je steeds: 
morgen kan ik ook nog studeren. En morgen 
wordt overmorgen. En dan is het te laat.”
Toch heeft Arzu zijn studie al bijna afge-
maakt. “Je moet vertrouwen hebben, en dan 
komt het wel goed, toch?” “Ja toch!” zegt Van 
der Leeuw. Wat ook heeft geholpen, is met an-
dere serieuze studenten in de bibliotheek zit-
ten om te leren, zegt het tweetal. “Je hoeft he-
lemaal niet hetzelfde te doen. Het is fijn om 
daar te zijn en elkaar te stimuleren om seri-
eus bezig te zijn. En je kunt daarna samen 
pauzeren en weer verder”, zegt Arzu. “Dat 
werkt heel goed”, vindt Van der Leeuw.

Actieve houding
Tien van de elf studenten die EM sprak, leren 
door samenvattingen te maken of te onder-
strepen, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit 
niet bijzonder effectief is. Dinh-vu Ngyen (25), 
masterstudent Gezondheidsrecht merkt ook 
dat veel van zijn medestudenten samenvatten 
en onderstrepen. “Ik vind dat heel ouderwets”, 
zegt hij. Niet zo lang geleden deed hij het zelf 
ook, maar nu niet meer. Hij zocht op internet 
naar online samenvattingen en stuitte zo op 
Efaqt, een online programma dat flashcards, 
mindmaps, samenvattingen en overhorings-
programma’s heeft. “Ik vond het een eyeope-
ner”, zegt hij, terwijl hij andere studenten voor 
het programma probeert te werven. “Als je 
veertig minuten naar een boek staart, word je 
sneller afgeleid dan wanneer je heel proactief 
met een leerprogramma bezig bent. Je over-
hoort jezelf en kent de essentie van de stof 
omdat je ook zelf de antwoorden verzint.” Hij 
leert gestructureerder, ziet meer verbanden 
en plant beter. “Ik dacht dat ik ook wel wist 
hoe ik goed kon studeren, tot ik dit leerde ken-
nen”, zegt hij. Eerst haalde hij alleen maar 
zessen, nu zevens of nog hoger. “Vroeger ging 
ik door tot diep in de nacht. Nu niet meer. Ik 
studeer veel efficiënter”, zegt hij enthousiast. 

Wel en niet doen
Professor John Dunlosky van Kent State 
University nam samen met vijf andere 
psychologen veel gebruikte leermethoden 
onder de loep en kwam met opmerkelijke 
conclusies. Samenvatten en markeren 
blijken bijvoorbeeld bijzonder slecht te 
werken. 

Niet doen: highlighten, markeren en sa-
menvatten. De studenten uit het onderzoek 
leerden niet veel van deze drie methoden, 
tenzij ze er erg goed in waren. Een ander 
vervelend effect van markeren, highlighten 
en samenvatten: je focust je teveel op 
individuele feiten. Onderlinge verbanden 
worden er minder duidelijk door.

Wel doen: flashcards. Zet wat begrip-
pen uit de tentamenstof op een (virtueel) 
kaartje en de betekenis op de achter-
kant. Wat je al goed weet, plaats je naar 
achteren. Wat je maar niet kan onthouden, 
staat voorin de kaartenbak. Dat herhaal 
je vaak. Vooral slim als je veel begrippen 
moet leren.

Wel doen: mindmaps. Mindmaps zijn 
handig om verbanden aan te brengen. Dat 
kan op papier, maar er zijn ook virtuele 
programma’s voor. Mindmaps helpen om 
lastige teksten beter te begrijpen. Voordat 
je begint met lezen, bedenk je welk boek 
je in handen hebt, waar het over gaat, 
door bijvoorbeeld de inhoudsopgave en de 
samenvattingen goed door te nemen. Als 
je de tekst verder leest, probeer je door 
middel van de mindmaps structuur in het 
geheel aan te brengen. Zo ontstaat uitein-
delijk een boomstructuur vol vertakkingen 
waarin de verschillende relaties tussen 
begrippen duidelijk worden.

Niet doen: herlezen. Het is te passief, waar-
door je er maar weinig van leert.

Wel doen: zelf tentamenvragen bedenken. 
Veel verschillende soorten studenten uit 
het onderzoek scoorden goed op dit on-
derdeel, omdat het proactief is. Ze waren 
er weinig tijd mee kwijt en ontdekten zelf 
welke kennis ze al goed onder de knie had-
den en wat nog beter kon. 

Niet doen: marathonleersessies. 

Wel doen: regelmatige, korte leersessies. 
Wie een week van te voren op een tenta-
men stampt, is het merendeel na twee we-
ken tijd alweer vergeten. Wie de stof vaker 
herhaalt, over een langere tijd verspreid, 
weet dat vaak jaren later nog.



Wie? Jaap van der Hulst.
Functie? Strafrechtonderzoeker.
Werkveld? Het verkeer.
Wat? Sanctieoplegging bij verkeersovertredingen.
Wat is daar interessant aan? “Vroeger werd van elke verkeersovertre-
ding een rechtszaak gemaakt. Sinds 1990 is dat veranderd. Wie een 
lichte overtreding begaat, kan een acceptgiro verwachten. Maak je 
geen bezwaar, dan staat – binnen een bepaalde termijn – de boete vast. 
Er komt dus geen rechtszaak meer. Maar in hoeverre deze manier van 
verkeerssancties opleggen ook past binnen het Europese Verdrag van 
de Rechten van de Mens, is nog niet helemaal duidelijk. Wie bijvoorbeeld 
bezwaar maakt, moet voor de rechtszaak een borg betalen met de 
hoogte van de opgelegde boete. Is dat niet in strijd met het beginsel dat 
de verdachte onschuldig is?” 
Wat doet u? “Ik bekijk bijvoorbeeld gerechtelijke uitspraken en plaats die 
in de context van de wet en verdragen.” MF (foto: LW)
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Het werkveld

Anne-Sophie Klapwijk (25) maakt haar eigen 
mindmaps en flashcards op een ouderwetse ma-
nier. De kamer van de tweedejaars Geschiede-
nis hangt vol gele post-it-papiertjes met histori-
sche begrippen en gebeurtenissen. Handig, 
vindt ze. “Als je dan een tentamen hebt, denk je 
letterlijk terug aan het papiertje op de koelkast 
waar het gevraagde begrip op staat.” Het zorgt 
er onder meer voor dat ze goed verbanden kan 
leggen tijdens de lessen. “Maar misschien helpt 
het ook wel dat ik een wat oudere student ben”, 
zegt ze. “Ik heb al meer algemene kennis dan ie-
mand die net van het vwo komt, en kan goed 
historische verbanden in een algemener kader 
plaatsen.” 
“Dat is voor iemand van achttien misschien las-
tiger”, denkt Bauco van der Wal (26), eerste-
jaarsstudent Geschiedenis. “Jongere studenten 
zijn veel bezig met uitgaan en alcohol drinken. 
Ik ben al over mijn bierpiek heen.”
Hun studiekeuze is heel bewust geweest. “Wij 
hebben al een paar jaar gewerkt, zonder enig di-
ploma”, zegt Van der Wal. “Dat is geen aantrek-
kelijk alternatief en daarom doen we erg ons 
best op onze studie. Het is nu of nooit.” Ze stude-
ren serieus, maar het belangrijkste is volgens 
Klapwijk en Van der Wal een actieve houding 
tijdens de colleges. Klapwijk: “Door discussies 
kom je achter de verbanden en onthoud je pas 
echt wat je hoort tijdens de lessen. Zo kader ik 
de lessen in en dat maakt het leren later thuis 
ook makkelijker.”  

COVERVERHAAL

Tips van studenten voor studenten
> Begin op tijd. 
> Maak proeftentamens en zoek de antwoor-
den die je niet weet op. Schema’s en struc-
turen werken ook goed. Vooral bij rechten is 
het slim om bijvoorbeeld wetten die bij elkaar 
horen in een schema bij elkaar te zetten. Dan 
leg je automatisch de verbanden. 
> Herhaal de stof. 
> Scheid hoofd- van bijzaken in een tekst. 
> Plan realistisch en bouw ook ontspanning 
in, want te veel doen werkt ook niet.

Mocht je echt vastlopen, zoek dan hulp van 
een studieadviseur of decaan. Die kunnen 
je gerichter helpen of je doorsturen naar 
het Taal & Trainingscentrum. Daar bieden ze 
allerlei workshops aan, zoals een workshop 
mindfullness, mindmapping, effectief stude-
ren en realistisch plannen. 

> Zie ook: http://www.eur.nl/ttc/studenten/stude-
ren_communiceren/studeren/
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H
ij is de achterkleinzoon van de aller-
eerste rector van de EUR, die toen 
nog Nederlandsche Handels-Hoo-
geschool heette. Jan-Paul Bruins 
(26) heeft Economie gestudeerd en 

is nog bezig met Rechten.
Inmiddels zit hij vier jaar namens de familie in 
de jury van de Prof. Bruinsprijs, een van de 
prijzen die jaarlijks door het Erasmus Trust-
fonds wordt uitgereikt. Zo leerde hij het fonds 
kennen. “Een mooi instituut, maar ik was ver-
baasd over het gebrek aan inspiratie en ver-
nieuwing”, vertelt Bruins. “Het Trustfonds dreef 
op een strategie van dertig jaar geleden. Inmid-
dels is de wereld veranderd.” Nadat hij deze 
opmerking een aantal keer had herhaald, werd 
hij uitgenodigd om te laten zien hoe het anders 
kan. Het resultaat: Jong Erasmus Trustfonds.

Iets betekenen voor de stad
“Een exclusief gezelschap van jonge onderne-
mers, onderzoekers en professionals die aan de 
ene kant de stad Rotterdam met zijn universi-
teit wil ondersteunen en aan de andere kant el-
kaar wil helpen”, zo omschrijft Bruins de jonge 
loot. “We willen het bedrijfsleven, de overheid 
en de universiteit dichter bij elkaar brengen.” 
Dat is nodig. “Neem de haven. De hoofdkanto-
ren van de havenbedrijven zijn verhuisd naar 

Den Haag en ze kopen kennis in bij de Univer-
siteit van Tilburg.”
“We willen iets toevoegen. Net als de drie on-
dernemers die in 1913 besloten dat Rotterdam 
een handelshogeschool nodig had en daarvoor 
het Trustfonds oprichtten. Drijvend op die his-
torie en traditie willen we iets betekenen voor 
de stad, maar in een modern jasje.” Hoe het er 
precies uit gaat zien, weet Bruins nog niet. 
Maar er zijn al een aantal ‘wilde ideeën’.

Berg geld wordt minder waard
Opvallend is dat Bruins het niet heeft over het 
verlenen van subsidies – toch de voornaamste 
rol van het huidige Erasmus Trustfonds. “Het 
klopt dat het Trustfonds op een berg geld zit”, 
zegt hij, “maar die berg stelt in de huidige we-
reld niet zo veel meer voor. Ter vergelijking: het 
vermogen is zo’n twintig miljoen, de jaaromzet 
van het Erasmus MC is twee miljard.”
Niet dat Bruins de rol van het huidige Trust-
fonds wil bagatelliseren. Hij is positief, vindt 
het benoemen van bijzondere hoogleraren ‘fan-
tastisch en uniek’. Bruins is zeer te spreken 
over de inzet van de oudere leden, maar vindt 
het tijd om het stokje over te dragen. “Het moet 
voor hen ook een fijn gevoel zijn dat er een jon-
ge garde in de maak is om het Trustfonds in de 
toekomst te dragen.” 

Het is tijd om het stokje 
over te dragen
Jan-Paul Bruins wil met een jongerenafdeling nieuw elan geven aan het ver-
grijsde Erasmus Trustfonds. Het nu honderdjarige fonds moet meer doen dan 
geld uitdelen. ‘We willen iets toevoegen aan de stad Rotterdam.’
tekst Mieke Fiers foto Michelle Muus

Jan-Paul Bruins, hier tijdens het gala ter ere van het honderdjarige jubileum van het Erasmus Trustfonds

De suikeroom van de 
universiteit

Stel, je wilt als studentenvereni-
ging een carrièreweek organiseren. 
Of misschien heb je een geweldig 
onderzoeksplan. Dan kun je voor een 
subsidie aankloppen bij het Erasmus 
Trustfonds. Elk jaar steunt het fonds 
met ongeveer een miljoen euro pro-
jecten van EUR-studenten en -onder-
zoekers. Bovendien mochten zo’n 250 
onderzoekers sinds 1987 dankzij het 
Erasmus Trustfonds de titel Bijzonder 
Hoogleraar dragen. 
Het Erasmus Trustfonds is nu de 
suikeroom van de EUR, maar vóór 1973 
had het een heel andere rol. Op 29 
april 1913 wordt door een groep Rotter-
damse ondernemers de voorloper van 
het fonds opgericht: De Vereeniging 
tot oprichting eener Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool. En dat is ook 
precies het doel: het opzetten van 
handelsonderwijs, in die tijd uniek 
in Nederland. Enkele maanden later 
gaan de deuren van de Nederlandse 
Handels-Hoogeschool open, het begin 
van wat nu de Erasmus Universiteit is. 
De vereniging blijft tot 1973 eige-
naar. Dan wordt de universiteit een 
rijksinstelling. De vereniging verkoopt 
haar gebouwen aan het Rijk. Dat is 
de basis van het vermogen van het 
huidige Erasmus Trustfonds, nu zo’n 
twintig miljoen. De bedoeling is om 
het vermogen in tact te houden en de 
revenuen uit te geven, vertelt secre-
taris Reinoud Rijntjes. Helaas lukt dat 
steeds minder goed. De economische 
crisis heeft haar sporen achtergela-
ten. Bovendien komen er steeds meer 
aanvragen en zijn ze voor steeds gro-
tere bedragen. “We hebben daarom 
de laatste jaren besloten om de focus 
te leggen op het ondersteunen van 
PhD-studenten en studieverenigingen”, 
aldus Rijntjes.
Hij is blij met de frisse wind van de 
nieuwe generatie. Hij haalde zelf 
Jan-Paul Bruins binnen. “Die jongelui 
hebben een warme band met de EUR. 
Die band kunnen ze via het fonds 
verstevigen.”

Ter ere van het honderdjarig bestaan van 
het Trustfonds is een boek verschenen: ‘Een 
onzalig plan, mijne heeren! Het Erasmus 
Trustfonds 100 jaar stevig onder de stormen’. 
Het boek is te koop voor 19,13 (!) euro. Mail 
daarvoor aan: secretariaat@trustfonds.nl

> Meer informatie: www.trustfonds.nl
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D
elen, volgens Time magazine is 
deze nieuwe vorm van consumptie 
één van de tien ideeën die de we-
reld gaat veranderen. Delen is niet 
meer iets dat je doet uit pure ar-

moede, het is een heuse lifestyle geworden, 
althans voor díe mensen die genoeg hebben 
van de massaconsumptie, waarbij je niet 
meer weet waar je spullen vandaan komen. 
Eerlijkheid, authenticiteit en persoonlijke re-
laties vormen de onderliggende kernwaarden 
van deze trend. Bovendien is het voor jonge-
ren iets dat compleet nieuw is en daarmee 
spannend. Iedereen weet inmiddels wel hoe 
een hotelketen er vanbinnen uitziet en dat 
deze overal ter wereld hetzelfde zijn. Bij ie-
mand op de bank slapen aan de andere kant 
van de wereld is echter nieuw. De Ameri-
kaanse schrijver Charles Eisenstein schreef 
een boek over deze nieuwe vorm van con-
sumptie, getiteld Sacred Economics, dat – ge-
heel in stijl – gratis te lezen is op internet. Ei-
senstein stelt dat geld alles anoniem maakt: 
je hoeft niet te weten wie je kleding maakt als 
je met geld betaalt. Door geld verdwijnen de 
persoonlijke relaties en daarmee ook de ver-
antwoordelijkheid voor wat en van wie we ko-
pen. Wanneer je spullen deelt en leent, is die 
relatie met anderen er wél, en krijg je ook de 
behoefte om wat terug te doen, hetgeen aan-
sluit op de wens naar een bewust en duur-
zaam leven. 

Decoupeerzaag
Vorig jaar oktober werd in Nederland de eer-
ste editie van Buy Nothing New georgani-
seerd. Het idee: de hele maand mag je niks 
nieuws kopen. In plaats van naar de H&M te 
rennen voor een nieuw jurkje, ben je genood-
zaakt om eerst eens in je eigen kast te kijken 
– en vaak ligt daar nog een heleboel dat je 
nauwelijks hebt gedragen. Ook zijn er de af-
gelopen maanden een aantal kledingruilpar-
ty’s gegeven in Rotterdam, onder andere in 
RAAF en BAR. De spelregels zijn simpel: je 
neemt een aantal kledingstukken mee die je 
wilt ruilen, die lever je in en voor het aantal 
kledingstukken dat je weggeeft, krijg je bon-
netjes waar je dan andere kledingstukken 
voor kunt ‘kopen’. Kosten: een drankje aan de 
bar. Baten: een compleet nieuwe garderobe. 
Het internet heeft deze trend nog makkelij-
ker gemaakt. Neem bijvoorbeeld de site 
www.ruilen.nl. Zo op het oog verschilt die 
weinig van het bekende marktplaats.nl, met 
dien verstande dat hier niets te koop is, maar 
des te meer te ruilen. Hier tref je een rode 
hoekbank die een vrouw graag wil ruilen 
voor een kippenhok, een grillpan of een 
broodrooster. Maar ook op het gebied van va-
kanties en zelfs banen kun je er terecht. Be-
halve ruilen kun je ook spullen delen, zoals 
via de website www.spullendelen.nl. Aan de 
hand van een plattegrond kun je precies zien 
waar of bij wie je wat kunt lenen in Rotter-

In deze crisistijd, waarin de studie-
financiering op het spel staat, is het 
tijd voor een nieuwe trend: ruilen, 
lenen en delen. En waar je vroeger 
alleen een kopje suiker leende bij je 
aardige buurman, kun je nu zelfs zijn 
auto, huis of aquarium delen. De re-
dactie van EM ging op zoek naar de 
beste ruiladressen.                        
tekst Céline Maessen illustratie Esther Dijkstra

Ruilen zonder huilen
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dam. Student geschiedenis Simone maakte 
hier handig gebruik van toen zij moest klus-
sen in haar nieuwe kamer. Simone: “Ik had 
een decoupeerzaag en een boor nodig, maar 
vond het onzin om die te kopen omdat ik die 
toch maar één keer ging gebruiken. Toen heb 
ik op internet gezocht en de spullen geleend 
van een man die nog geen vijf minuten fiet-
sen bij mij vandaan woonde. Hij bood zelfs 
nog aan om me te helpen.”

Hamsters
Een andere, inmiddels redelijk doorgebroken 
trend is coachsurfen. Hierbij slaap je op je 
vakantiebestemming bij een vooraf onbeken-
de local. Want waarom een duur en stan-
daardhotel boeken als je ook bij iemand kan 
slapen die alle leuke plekken van de stad 
kent? Daarnaast is het ook veel gezelliger: je 
kunt desgewenst samen uit eten gaan of stap-
pen,  ideaal als je alleen reist. Vooraf lees je 
op internet de reviews en profielen, waardoor 
je een goed beeld krijgt van degene waarbij 

je gaat slapen. Mooie locaties vind je op 
www.airbnb.com. Van een mooie loft in de 
hippe wijk Shoreditch in London tot een klein 
privé-eiland op de Fiji-eilanden. Een maand 
geleden boekte ik op deze site een mooi ap-
partement in hartje Parijs. Eigenaar en stu-
dent Diego zat zelf in Spanje dus ik had het 
hele appartement voor mij alleen. Voor veer-
tig euro per nacht waande ik mij een ware 
Parisienne, al werd ik wel geacht twee ham-
sters te eten te geven. De sleutel van het ap-
partement kon ik ophalen bij een vriend. Na-
derhand vroeg ik Diego of hij zich wel eens 
zorgen maakte wanneer er vreemden is zijn 
woning bivakkeerden. Zijn antwoord: “De 
eerste paar keer wel, want wat als ze je hele 
huis uitwonen? Maar het is nu al vijftig keer 
goed gegaan. Vaak laten mensen een leuk 
briefje achter of een fles wijn. Het is mooi om 
onbekenden te kunnen vertrouwen.” Je kunt 
natuurlijk ook je eigen kamer te huur zetten, 
succes gegarandeerd tijdens het Filmfestival 
of North See Jazz.

Lekker eten
Als je geen zin hebt om te koken en je alle be-
zorgpizza’s al een keer hebt geprobeerd, is 
thuisafgehaald.nl een prima alternatief. De 
oprichters van de site vinden het zonde dat er 
zo veel eten wordt weggegooid in Nederland, 
en kwamen daarom met dit initiatief. Thuis-
afgehaald maakt het mogelijk om je kook-
kunsten te delen met mensen uit jouw wijk, of 
dit nu culinaire hoogstandjes zijn of gewoon 
macaroni met kaas. Je kunt jezelf opgeven 
als kok of als afhaler. Voer je straatnaam in 
en na vijf seconden krijg je alle thuiskoks te 
zien die bij jou in de buurt wonen. Zo kan ik 
in Rotterdam-Noord iedere dag kiezen uit 
drie maaltijden: een pindamaaltijdsoep, ri-
sotto met truffel of een soep van courgette 
met mascarpone. Je geeft je op via de site of 
app, en vervolgens ga je ergens tussen zes en 
acht uur met je plastic bakje op bezoek bij de 
buren om je maaltijd op te halen. Gezellig, 
gezond en uitermate betaalbaar, want voor 
een maaltijd betaal je doorgaans tussen de 
drie en vijf euro. 

Oud EUR-student en medeoprichtster van 
www.ruilplein.nl Lotte Boonstra is in Utrecht 
een ruilrestaurant begonnen. Na het reserve-
ren ontvangen de gasten een persoonlijk 
boodschappenlijstje. “Op dat boodschappen-
lijstje staat een verplicht product, zoals olijf-
olie of knoflook, en bepaalde categorieën in 
gerechten, zoals ‘groenten’, ‘zoet’ of ‘Azië’”, 
legt Boonstra uit. “Ook staat er op het bood-
schappenlijstje een product dat als beloning 
voor het personeel dient. Dat kan een boek, 
een paar sokken of een ovenschaal zijn.” 
In ruil voor je meegebrachte spullen krijg je 
een compleet verzorgde avond met lekker 
eten op een unieke locatie. Niet alleen het 
eten voor de avond wordt zo bij elkaar ge-
ruild, ook de inboedel van het restaurant 
wordt op deze manier bij elkaar gesprokkeld. 
Servies, tafellinnen of kookspullen: alles is 
welkom. 

Geld overhouden
Naast verstekzagen, pasta’s en stapelbedden, 
is er nóg een geliefd leenobject: de auto. Op 
sites als Snappcar en MyWheels kun je een 
simpele Toyota Aygo of een luxe BMW huren. 
Je betaalt meestal per dag, maar bij sommige 
verhuurders kun je de auto ook meenemen 
voor een paar uur. Prettig is dat je bij sites 
als Snappcar volledig verzekerd bent voor 
schade, vernieling en diefstal. Zo wordt het 
onderling huren en verhuren van auto’s volle-
dig betrouwbaar en als verhuurder hoef je je 
geen zorgen te maken. 
Dus of je nou arm bent of rijk, kijk eens wat 
er bij jou in de buurt allemaal te ruil of te 
leen is. Niet alleen houd je wat geld over voor 
andere leuke dingen, je ontmoet er ook gratis 
nieuwe mensen mee, gewoon bij jou om de 
hoek. 

Relevante sites

Ruilen en delen
> www.buynothingnew.nl
> www.ruilen.nl
> www.spullendelen.nl
> www.peerby.nl 

Vakantie
> www.coachsurfing.org
> www.airbnb.com 
> www.wimdu.nl 

Eten
> www.thuisafgehaald.nl
> www.ruilrestaurant.nl 

Auto lenen
> www.snappcar.nl
> www.mywheels.nl
> www.wego.nu

‘Vaak laten mensen een leuk briefje achter 
of een fles wijn. Het is mooi om onbekenden 
te kunnen vertrouwen’ > Diego
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De wens om te leren 
is essentieel

In deze serie interviewt 
EM wetenschappers en 
studenten die behalve 
denken (doceren, publi-
ceren, promoveren, stu-
deren) ook iets doen: ze 
hebben een speciale bij-
baan, passie of interes-
sante hobby. Wat is hun 
drijfveer, hoe beïnvloedt 
het hun dagelijks leven 
en helpt het doen bij het 
denken?

DENKEN EN DOEN
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I
n de mensenstroom die zich  iedere och-
tend van metrostation Kralingse Zoom 
naar campus Woudestein begeeft, valt de 
rijzige gestalte van Jan Brinkhuis al snel 
op. Ruim twee meter meet hij, verder oogt 

hij als het protype academicus:  beetje war-
rige haardos, bril, niet al te modieus colbert-
jasje.  Aan mobiele telefonie doet hij niet, wel 
heeft hij sinds kort een iPad. Schijnbaar con-
trast vormen de oordopjes waaruit doorgaans 
geen klassiek strijkkwartet of Radio 1 valt te 
horen, maar keiharde hiphop. 
Brinkhuis werkt al zo’n kleine dertig jaar 
bij wat tegenwoordig de Erasmus School of 
Economics heet.  Hij is zowel docent – en 
blijkbaar in de ogen van studenten lang geen 
beroerde, gezien het aantal nominaties voor 
‘docent van het jaar’ en de daadwerkelijke 
verkiezing in het seizoen 2008-2009 – als we-
tenschappelijk onderzoeker. Wiskunde is zijn 
terrein, en dan met name optimalisatie. Dat 
was echter geen love at first sight. “Ik vond 
optimalisatie een beetje kookboekachtig. Ik 
houd meer van eenvoud en melodie, optima-
lisatie heeft dat niet. Tot ik een boekje tegen-
kwam – ‘Optimal control’ – dat er iets moois 
van wist te maken.” 

Altijd openstaan
Brinkhuis groeide op in Amsterdam-Zuid, 
zijn vader was bouwkundige, zijn moeder 

volgde het gymnasium – “Ze was de beste van 
haar klas” – maar mocht niet doorleren en 
werd na een kantoorbaan huisvrouw. Het was 
vooral zij die Brinkhuis en zijn zus stimuleer-
de te gaan studeren. “Zij wilde absoluut niet 
dat het ons zo zou vergaan als haarzelf.” Zijn 
zus is inmiddels arts. 
Van de basisschool in de hoofdstad ging het 
naar het gymnasium in Gorinchem.  Brink-
huis vond alle vakken leuk, maar daarin was 
hij op die school niet de enige. “Zo nerderig 
was ik ook helemaal niet, ik was voorzitter 
van de schoolclub, deed aan toneel en orga-
niseerde op z’n tijd een feestje.  En ik speelde 
klarinet, ik had in Amsterdam al les gehad 
aan het conservatorium van Theo Loevendie, 
die later een bekende componist is geworden. 
In Gorkum speelde ik bij de harmonie.” Als 
hij al iets niet deed, dan was het fanatiek 
sporten, “al mocht ik graag zwemmen en 
fietstochtjes maken langs de Linge.” 
Toen al werd Brinkhuis zowel door de wis-
kunde als door vreemde talen gegrepen. Zo 
maakte hij deel uit van de eerste Nederlandse 
teams die naar de Internationale Wiskunde-
olympiade werden afgevaardigd, respectie-
velijk naar Roemenië en Hongarije. “Prachtig 
vond ik dat. Vanzelfsprekend eindigden we in 
de achterhoede, ver achter de Russen, maar 
voor ons was het dan ook een soort van va-
kantie.”  Tegelijkertijd werd gedurende zijn 

middelbareschooltijd de kiem gelegd van zijn 
liefde voor de Russische literatuur. “Mijn 
natuurkundeleraar, een oude, wazige idealist 
die geen orde kon houden, wilde het oosten 
en westen bij elkaar brengen.  Bij hem thuis 
kreeg ik mijn eerste Russische les. Dat deed 
ik gewoon uit interesse, omdat het Russisch 
net als Grieks een bijzonder alfabet kent. Ik 
stond en sta namelijk altijd open voor heel 
veel dingen, zolang ze maar nieuw zijn voor 
me.”
Zijn credo heeft erin geresulteerd dat hij zich 
heeft weten te bekwamen in een tiental talen, 
waaronder Russisch, Pools, Spaans, Italiaans, 
Grieks en Latijn. Met Chinees wacht hij nog 
even, al staat ook díe taal op zijn verlang-
lijst. “Alles is eenvoudig, want alles heeft een 
structuur”,  stelt  Brinkhuis, die er verre van 
prat op gaat. Zijn methode: eerst een avondje 
de grammatica van een taal doorbladeren 
onder het genot van een goed glas wijn. Ver-
volgens het grammaticaboek dichtklappen 
om het nooit meer te openen en de dag erop 
beginnen in een boek in de desbetreffende 
taal dat hem boeiend lijkt. “Aanvankelijk las 
ik dan zo’n boek met een woordenboek erbij. 
Dan moest ik gemiddeld zo’n dertig woorden 
per bladzijde opzoeken.  Zo was mijn eerste 
boek in het Russisch Jevgeni Onegin van 
Aleksandr Poesjkin. Een uiterst prettige 
manier om een taal te leren, maar nogal tijd-
rovend. Daarom lees ik nu boeken met een 
vertaling ernaast.”  Zo leerde Brinkhuis in 
enkele maanden tot een half jaar een nieuwe 
taal. “Daar hoef je dus echt niet bovenmatig 
intelligent voor te zijn”, bezweert hij. “De hon-
ger, de wens om te leren is essentieel. De man 
die Troje heeft ontdekt, Heinrich Schliemann, 
deed het precies op dezelfde manier, dus heb 
ik wel het idee dat ik goed bezig ben. Kijk, 

Jan Brinkhuis (61) is wiskundige van beroep, maar leest literatuur in tien 
talen. Zijn halve leven werkt hij inmiddels bij de EUR, werd ooit en passant 
verkozen tot docent van het jaar, schreef samen met een Russische collega 
een lijvig boek over optimalisatie en luistert in de metro bij voorkeur naar 
hiphop. ‘Alles draait om ritme en melodie.’  
tekst Gert van der Ende fotografie Michel de Groot

De wens om te leren 
is essentieel
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je kunt taal zien als heel veel woorden met 
moeilijke grammatica, maar je kunt ook zeg-
gen: een taal is heel makkelijk zodra je achter 
de structuur en de eigen melodie ervan komt. 
Dat deed mijn leraar Grieks op de middelbare 
school ook; die had het nooit over grammatica 
en ging gewoon met ons Homerus lezen. Daar 
was ik toen al erg blij mee.”

Zuivere wiskunde
Terug naar de jaren zeventig. Brinkhuis wil 
gaan studeren en staat voor de keuze: klas-
sieke talen of wiskunde.  Hij opteert voor het 
laatste. “Wiskunde leeft, er valt iedere keer 
weer wat nieuws te beleven, terwijl die talen 
toch wel  wat doods zijn.” Ja, wiskunde heeft 
zijn eigen taal, zijn eigen melodie, betoogt 
Brinkhuis, terwijl hij een boek van tafel pakt 
dat hij bij zijn colleges voor eerstejaars ge-
bruikt: Calculus Early Transcendentials van 
James Stewart. “Als je daar voor het eerst in 
bladert, denk je ‘laat mij maar journalist wor-
den’.  Maar als je eenmaal ontdekt dat de din-
gen die erin staan hun eigen melodie hebben, 
dan gaat er een wereld voor je open.”
Brinkhuis racete, gelijk een student anno 
2013, in vier jaar door zijn studie, al was mi-
nimaal zes jaar toen een stuk gebruikelijker. 
Hij heeft in zijn studententijd dan ook geen 
kroeg vanbinnen gezien, bekent hij. Wonen 
deed hij in een flatje aan de rand van Utrecht, 
samen met een huisgenoot die nu bij het NRC 
werkt. Na zijn afstuderen begon hij aan een 
promotie in Leiden met de algebraïsche K-
theorie.  “Een afschrikwekkend onderdeel 
van de wiskunde, heel abstract; een welis-
waar prachtige theorie, maar eentje die niet 
in concrete voorbeelden kan worden omgezet. 
Was het in Utrecht louter studeren, Leiden as-
socieer ik vooral met bier; een leuke tijd met 
veel cafés.”
Onverrichter zake toog Brinkhuis naar Lon-
den waar hij wél in no time promoveerde – op 
de zogeheten Galois-modules. Evariste Galois 
was een negentiende-eeuwse Franse wiskun-
dige, die op twintigjarige leeftijd het leven 
liet bij een duel. “Het was de bedoeling dat 
ik in Londen zou doorgaan in de K-theorie, 
maar na een jaar hadden mijn begeleider en 
ik wel door dat dat hem niet ging worden.  Hij 
raadde me Galois aan. Bij Galois gaat het om 
symmetrie, pure zuivere wiskunde.”
Graag wil hij nu even uitleggen welke seri-
euze redenen er  voor de mens zijn om zich 
met wiskunde, en dan met name optimalisa-
tie, bezig te houden.  “Allereerst omdat de na-
tuur optimaliseert, zo kiest licht bijvoorbeeld 
altijd de kortste weg. Ten tweede omdat de 
mens  met beperkte middelen alles zo goed 

mogelijk wil doen.  En ten derde vanuit de 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid: iets 
heeft een verklaring nodig, dat is de drijfveer 
van zuiver wetenschappelijk onderzoek. Pas 
daarna wordt die kennis vroeg of laat toege-
past, ja zelfs de theorie van Galois – ooit , al 
weet ik nu nog niet waarin.” 
Om kort te gaan: in Londen nam de wiskun-
dige loopbaan van Brinkhuis een serieuze 
wending. Hij ging er vastberaden te werk, al 
ontdekte hij er ook de cultuur, want er was 
elke week wel een toneelstuk of een concert 
dat moest worden bezocht. En hij liep er zijn 
huidige – Poolse – vrouw tegen het lijf. 

Kubusproject
Dat hij uiteindelijk in Rotterdam belandde, 
leek aanvankelijk niet logisch. Het had net zo 
goed Urbana, Illinois geweest kunnen zijn, 
ware het niet dat daar iets mis ging in de com-
municatie met de universiteit, of de indertijd 
nieuwe wiskundefaculteit van de universiteit 
in het Duitse Augsburg, dan wel Bordeaux, 
waar zijn tijdelijk contract al zo goed als rond 
was en een appartement kon worden betrok-
ken. Maar het werd, op aanraden van een 
studievriend, dus Rotterdam. “Al dacht ik wel 
dat ik wat te abstract zou zijn voor een uni-
versiteit als deze.”
Plots vond Brinkhuis zichzelf na wat om-
zwervingen in het Rotterdamse terug in Om-
moord, met twee kinderen en een vaste baan. 
Een van zijn beroepsmatige hoogtepunten 
was de verschijning in 2006 van het boek 
Optimization: Insights and Applications 
waaraan hij jarenlang met de Rus Vladimir 
Tikhomrov werkte. “Een ernstige Rus van de 

oude stempel, die ik heb ontmoet tijdens een 
lustrumweek van econometrie.  Aanvankelijk 
verliep het contact wat stroef, moet ik zeggen, 
maar dankzij de gedeelde belangstelling voor 
de Russiche dichter Poesjkin klikte het na 
een paar ontmoetingen prima.”
Na verschijnen van het boek moest funda-
menteel wetenschapper Brinkhuis alle zeilen 
bijzetten om aan de publish or perish-criteria 
te voldoen en zijn  baan te behouden. Dat 
lukte, al zijn er na 2010 weinig publicaties van 
zijn hand te vinden. “Dat kan wel kloppen, 
want inmiddels heb ik de vrijheid genomen 
om dingen te doen die ik zelf wil. En er is 
zeker work in progress, bezweert hij. Binnen 
afzienbare tijd moet er een vervolg op Opti-
mization komen, in de vorm van wat hij zijn 
kubusproject noemt. Brinkhuis borduurt na-
melijk solo verder op de optimalisatietheorie 
uit zijn eerste boek. Het is de bedoeling dat in 
het te verschijnen werk allerlei zaken samen-
komen: optimalisatie, stochastische onzeker-
heid, speltheorie en het tijdsaspect.

Melkweg
En hoe zit het nu met die hiphop? “Ook hier-
voor geldt: onderzoek alle dingen en behoud 
het goede. als je ervoor openstaat, en er goed 
naar luistert, hoor je wat goed en slecht is, 
wat de structuur van de muziek is, en wat de 
melodie. In die zin is het net een taal, of wis-
kunde.”
Eigenlijk dankzij zijn zoon, met wie hij in 
ieder geval een interesse wilde delen, mag 
Brinkhuis zich inmiddels een hiphopkenner 
noemen.  “Vóór de hiphop was hij helemaal 
weg van house, maar dat is puur mechanisch 
en daarover valt dus niets interessants te 
melden. Hiphop is anders: eerst dacht ik dat 
het niets voorstelde – te makkelijk, teveel 
herhaling – maar zo eenvoudig is het niet.  
Artiesten als Dr Dre, Tupac, Timbaland, 
Snoop Dogg, The Notorious B.I.G. en N.E.R.D. 
zijn echt goed, en vooral producers als The 
Neptunes en James Fauntleroy – die overi-
gens nooit een cd heeft uitgebracht, maar 
wel een stuk of tien fantastische nummers op 
zijn naam heeft staan – zijn van superieure 
kwaliteit. Ik luister niet naar de teksten, maar 
let louter op originaliteit en ritme. Hoor ik per 
toeval dat een tekst negatief is over bijvoor-
beeld vrouwen, dan verwijder ik hem van mij 
iPod.”
Ineens schiet hem iets te binnen nu hij zo 
over muziek bezig is: “Weet je waar ik van 
baal? Ik las net dat Vinicio Caposella, een 
klassiek-modern Italiaanse zanger, een een-
malig concert in de Melkweg heeft gegeven. 
Dat heb ik gemist, wat erg!” 

‘Inmiddels heb 
ik de vrijheid ge-
nomen om dingen 
te doen die ik zelf 
wil’ > Jan Brinkhuis 



Maar liefst 339 mensen kregen in 2012 
de graad van doctor op de EUR. Elke edi-
tie voelt EM een recent gepromoveerde 
aan de tand.

Naam: Christian van der 
Veeke (1980) van de Facul-
teit der Wijsbegeerte.
Proefschrift:  Critical Phi-
losophy and the Democra-
tic Horizon.

Wat is je belangrijkste ontdekking? “Dat 
democratie niet het feit is dat we eens in 
de zoveel jaar mogen stemmen, maar veel 
meer dat burgers in staat zijn zich te ver-
zetten en met elkaar in discussie willen 
gaan over hoe ze het liefst willen leven. Ik 
wil niet de huidige orde omverwerpen, 
maar zolang het mensen niet beschadigt, 
vind ik dat je zaken moet kunnen aan-
vechten. Een goed voorbeeld is Occupy, 
hoe onbevredigend de uitkomsten ook lij-
ken te zijn.”

Wat heeft de maatschappij aan je on-
derzoek? “Ik vind het belangrijk dat ik als 
kritische filosoof kan bijdragen aan een 
beter begrip van wat democratie is. Nu 
wordt dat vaak te beperkt uitgelegd. Ik 
vind dat het mijn rol is om mensen bewust 
te maken van dingen.” 

Wanneer zag je het niet meer zitten? 
“Eigenlijk heb ik geen dip gehad. Mijn on-
derzoek was de afgelopen jaren juist de 
enige constante factor. In mijn privéleven 
ging het namelijk niet goed. Mijn werk gaf 
me regelmaat en was daarom erg prettig.”
In je zevende stelling bij je proefschrift 
zeg je: ‘De geesteswetenschappen hebben 
alleen al bestaansrecht als ‘topsector’ 
door hun kritische potentieel’. “De over-
heid investeert in topsectoren die te ma-
ken hebben met zaken als economie, land-
bouw en biomedische wetenschappen, en 
niet in de geesteswetenschappen, want 
wij doen geen ontdekkingen die geld op-
brengen. Maar wij komen wel tot inzich-
ten die belangrijk zijn voor kritische bur-
gers.”

Wat ga je nu doen? “Ik heb dit jaar nog 
een kleine aanstelling als docent. 
Daarnaast ben ik op zoek naar een nieu-
we baan bij een universiteit. In Nederland 
is er weinig te vinden, dus kijk ik ook in 
Duitsland en Engeland.” TL

KLAAR 
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KRO Brandpunt legde eind april bloot hoe 
Bulgaarse criminelen frauderen met zorg- en 
huurtoeslagen. Ook persoonsgebonden budget-
ten (pgb) komen vaak niet op de juiste plek te-
recht, bleek eind vorig jaar. Voor het pgb zijn in-
middels meer en strengere controles aangekon-
digd. Ruim zes miljoen huishoudens in 
Nederland ontvangen op dit moment een inko-
mensafhankelijke toeslag. 
“Het systeem is te royaal”, zegt Peter Kavelaars 
tegen Nu.nl. “Als je de regelingen inperkt en aan 
een kleinere groep verstrekt, wordt het moeilij-

ker om de controle te omzeilen. Nu is er veel te 
weinig capaciteit om oneigenlijk gebruik tegen 
te gaan, dan werk je dat vanzelf in de hand.” 
Volgens Kavelaars zijn strakkere regels of stren-
ge controle de enige middelen om toeslagen-
fraude tegen te gaan.
Het systeem is niet per se te uitgebreid, zegt 
Marco Florijn, PvdA-wethouder Werk, inkomen, 
zorg en bestuur van de gemeente Rotterdam. 
“Het is vooral erg ingewikkeld en niet altijd prik-
kelend genoeg.” Regelingen moeten volgens 
Florijn niet worden ingeperkt en aan een kleine-
re groep mensen worden uitgekeerd. “Een voor-
ziening is er voor iedereen die op eigen kracht 
(tijdelijk) geholpen moet worden, hoewel er wel 
altijd perspectief moet blijven op zelfredzaam-
heid.” 
“Meer controle leidt tot meer bureaucratie. We 

moeten niet meer controleren, maar slimmer,” 
stelt Florijn. “We kunnen nog meer met risico-
profielen werken en ik ben voorstander van een 
systeem van high trust, high penalty. Het uit-
gangspunt is vertrouwen, maar als daar mis-
bruik van wordt gemaakt staat er een hele hoge 
sanctie tegenover.”
“Misbruik en fraude is nooit uit te roeien”, zegt 
Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene soci-
ologie. “Je kunt het wel zoveel mogelijk tegen-
gaan. Het beste is om vooraf na te denken over 
hoe je bepaalde regels vormgeeft, dat gebeurt 

vaak te weinig. Het moet controleerbaar en uit-
voerbaar zijn.” Soms is er ook meer controle no-
dig, zegt Engbersen. “In het geval van de 
Bulgaarse toeslagenfraude werd fraude in de 
hand gewerkt doordat de toeslag wordt aange-
vraagd en pas achteraf wordt gecontroleerd. 
Vooraf aan de toekenning moet iemands woon-
situatie en werkvergunning worden meegeno-
men in de beoordeling.” Het inperken van sociale 
voorzieningen vindt Engbersen ingewikkelder. 
“Dat kan botsen met het streven naar recht-
vaardigheid. De verzorgingsstaat heeft een goe-
de balans tussen universele en specifieke rege-
lingen nodig. Paradoxaal genoeg is specifiek be-
leid vaak fraudegevoeliger, maar maakt het de 
samenleving rechtvaardiger – omdat het tege-
moetkomt aan specifieke situaties, zoals bij in-
komensafhankelijke toeslagen of het pgb.” TF

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering: Strakkere regels of strenge controle zijn de enige middelen om 
fraude met sociale voorzieningen te voorkomen
Van wie? Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale Economie en directeur van het 
wetenschappelijk bureau van Deloitte
Waar en wanneer? In het artikel ‘Sociale regelingen inperken tegen fraude’ op 
Nu.nl van 4 mei 2013

'De verzorgingsstaat heeft een goede balans 
tussen universele en specifieke regelingen 
nodig'  > Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene sociologie

WETENSCHAP
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D
e afgelopen jaren is er flink bezuinigd op we-
tenschappelijk onderzoek. Sommige weten-
schappers zijn daarom begonnen met crowd-
funding. Deze alternatieve manier van finan-
ciering staat nog in de kinderschoenen, maar 

interesse is er in ieder geval. 
Zo kunnen wetenschappers zich sinds september aanmel-
den bij de Nederlandse crowdfundingsite Flintwave. Op-
richter David van Hartskamp hoopt ermee een brug te bou-
wen tussen wetenschap en maatschappij. Het is tot nu toe 
het enige crowdfundingsplatform voor wetenschappers in 
Europa; in de Verenigde Staten bestaan er al verschillende, 
zoals iAMscientist, Petridish en Microryza. 
Er staan momenteel twaalf projecten op Flintwave, waaron-
der een onderzoek naar de gevolgen van menselijk hande-
len op de Noordpool en de ontwikkeling van een zorgrobot. 
Een project is afkomstig van de Erasmus Universiteit, en 
wel dat van bijzonder hoogleraar Sales and Account Ma-
nagement Willem Verbeke. Hij is op dit moment, voor zover 
bekend, de enige wetenschapper van de EUR die via crowd-
funding geld bij elkaar probeert te krijgen voor onderzoek. 
“Ik sta op de EUR bekend als voorloper”, geeft hij als ver-
klaring. “Op deze manier komen in elk geval veel mensen 
te weten over mijn onderzoek. Als ik anoniem blijf, weet 
niemand dat en krijg ik zeker niets.”
Ondertussen is promovendus Paul van der Horst van het 
Erasmus MC samen met twee compagnons bezig de stich-
ting Steun de Wetenschap op te zetten, eveneens bedoeld 
voor crowdfunding door wetenschappers. Het viel hem op 
dat Nederlanders, ondanks de crisis, graag geld geven aan 
goede doelen, maar dat ze dan wel precies willen weten wat 
ermee gedaan wordt. “Dat motiveert meer”, denkt Van der 
Horst. Hij hoopt vóór de zomer financiering van het be-
drijfsleven te krijgen om de website voor het platform te 
kunnen bouwen. 

Aanvulling
Crowdfunding, oftewel financiering door een groep, ont-
stond rond 2004 in de VS en werd bekend toen Barack Oba-
ma er in 2008 zijn verkiezingscampagne mee financierde. 

De meest succesvolle crowdfundingsite is Kickstarter, dat 
zich richt op creatieve projecten. Daarnaast zijn er allerlei 
platforms voor onder andere startende ondernemers, duur-
zaamheid en ontwikkelingsprojecten, ook in Nederland. 
Uit onderzoek van Douw&Koren crowdfunding adviesbu-
reau blijkt dat in ons land vorig jaar in totaal 14 miljoen 
euro door middel van crowdfunding is opgehaald.
Volgens de betrokkenen maakt crowdfunding wetenschap 
transparant en democratisch: zo kan iedereen zien waar 
een wetenschapper mee bezig is, en door donatie van een 
klein bedrag kan directe invloed uitgeoefend worden. Daar 
kan wel tegenin gebracht worden dat donateurs met een 
flinke portemonnee meer invloed hebben, en dat weten-
schappers met veel pr-ondersteuning meer kansen krijgen. 
Of het lukt om veel geld in te zamelen, hangt uiteraard ook 
erg van het soort project af. Niet elk onderwerp komt dan 
ook in aanmerking voor crowdfunding, volgens David van 
Hartskamp van Flintwave; het moet wel een beetje sexy 
zijn en een groot publiek aanspreken. “Ook is belangrijk 
wat je ertegenover stelt, alleen een goed gevoel of ook re-
wards?” zegt hij. Het idee, dat gekopieerd is van andere 
crowdfundingsites, is dat mensen sneller geld geven als hen 
wat concreets beloofd wordt. 
Hoogleraar Verbeke ziet crowdfunding als een aanvullende 
manier om aan onderzoeksgeld te komen, naast de regulie-
re wegen, zoals het aanvragen van een beurs bij de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek of de 
Europese Unie. Nadeel van de reguliere wegen vindt hij dat 
zo het bestaande netwerk van topwetenschappers verder 
wordt geconsolideerd. “Wetenschappers die buiten de ge-
baande wegen gaan, hebben minder kans”, zegt hij. “Terwijl 
het bij burgers om het idee gaat. Zij zijn nieuwsgierig naar 
iets, niet naar wat een wetenschapper al bereikt heeft.” 

Heb je een euro of meer over voor onderzoek naar de gevolgen van 
menselijk handelen op de Noordpool? Wil je bijdragen aan de ontwikkeling 
van zorgrobot Eva, met als beloning een bezoekje van de robot? Dat kan, 
want ook sommige wetenschappers begeven zich voorzichtigjes op het 
pad van crowdfunding. tekst Thessa Lageman illustratie Bas van der Schot
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Ook het feit dat het bij crowdfunding geen vereiste is om 
aan te tonen dat een onderzoek haalbaar is, zoals dat bij 
gewone subsidieaanvragen vaak het geval is, noemt hij als 
voordeel.

Klein bedrag
Om te bepalen of wetenschappers überhaupt interesse heb-
ben om aan crowdfunding te gaan doen, spraken de oprich-
ters van Steun de Wetenschap met een aantal jonge profes-
soren, vooral bij het Erasmus MC. De meesten reageerden 
enthousiast, aldus Paul van der Horst. “Ze zien dat het 
moeilijker wordt om financiering te krijgen, en gaan graag 
op zoek naar alternatieven. Bovendien helpt crowdfunding 
hen uit de ivoren toren te komen en de maatschappij bij 
hun onderzoek te betrekken.” 
De promovendus denkt dat zijn platform prima naast Flint-
wave kan bestaan. Hij wil een wat simpelere site, met een 
indeling in een aantal domeinen, zoals ‘mens en maat-
schappij’, ‘gezondheid’, ‘natuur’ en ‘milieu’. Hij hoopt dat 
ook wetenschappers die bezig zijn met fundamenteel on-
derzoek de weg naar zijn stichting weten te vinden, omdat 
daar op dit moment helemaal weinig financiering voor be-
schikbaar is.  
Inmiddels heeft Flintwave zo’n 20 duizend euro opgehaald, 
de helft afkomstig van burgers de andere helft van bedrij-
ven. Geen van de projecten is nog volledig gefinancierd. 
David van Hartskamp: “Het is misschien een klein bedrag 
voor de wetenschap, maar zonder Flintwave was het niet 
opgehaald. We zijn natuurlijk nog maar net bezig en moe-
ten nog groeien.” Vijf procent van alle donaties gaat naar 
Flintwave. Als een doel niet gehaald wordt, kiezen de mees-
te wetenschappers ervoor het geld niet terug te geven, 
maar te gebruiken voor een ander onderzoek. 

Uit eigen zak
Willem Verbeke maakte in december een profiel aan op 
Flintwave voor zijn Rotterdam Leadership Studie, een neu-
robiologisch onderzoek naar het verband tussen menselij-
ke capaciteiten en genetische profielen, hormoonspiegels 
en fMRI-gegevens. Met games wil hij onderzoek doen bij 
ten minste duizend leiders en managers. Vooral de analy-
se in laboratoria kost veel geld. Met de verkregen kennis 
zou iemand, volgens hem, betere werkresultaten en een 
gelukkiger bestaan kunnen bereiken. 
Het doel was om binnen drie maanden 50 duizend euro op 
te halen. Inmiddels is het mei en is er slechts 1660 euro op-
gehaald. Toch is Verbeke niet ontevreden. “Ik moet nog le-
ren om mezelf beter te verkopen”, denkt hij. Samen met 
studenten Marketing keek hij naar wat er nog verbeterd 
kan worden aan zijn profiel. “Misschien moet ik ook mijn 
verwachtingen bijstellen. We zitten in een grote economi-
sche crisis en moeten ons geen illusies maken.” En het is 
beter om geen termijn aan het project te verbinden, weet 
hij nu. Wat als het toch mislukt? “Soms betaal ik projecten 
uit eigen zak. Zo fanatiek ben ik”, zegt hij. Ook via alumni 
probeert de hoogleraar aan onderzoeksgeld te komen. Zo 
ontving hij onlangs 100 duizend euro van een oud-student. 

Vertrouwen
Crowdfunding is niet zoveel werk als het aanvragen van 
een grote onderzoeksbeurs, maar alleen een pagina aan-
maken op Flintwave is niet genoeg, vertelt Van Harts-
kamp. Mensen die het project volgen, moeten af en toe up-
dates krijgen en er moet flink campagne gevoerd worden. 
“Je kunt je eigen netwerk inlichten, de communicatieafde-
ling inschakelen, persberichten versturen, proberen om op 
de lokale radio of tv te komen en natuurlijk via sociale me-
dia de informatie delen.” 

Hij adviseert niet meer dan 15 duizend euro per project te 
vragen. “Dat is haalbaar. Daarna kun je altijd een nieuwe 
poging doen.” Vaak is er voor een onderzoek meer geld no-
dig. Maar het onderzoek kan zo wel alvast beginnen en 
met verzamelde pilotgegevens kan een onderzoeker ver-
volgens met meer succes aankloppen bij een subsidiever-
strekker.
Flintwave is op dit moment bezig met het opzetten van sa-
menwerkingsverbanden met universiteiten en Van Harts-
kamp wil binnenkort ook langsgaan bij de EUR. Begin vol-
gend jaar hoopt hij uit te gaan breiden naar enkele andere 
Europese landen. Crowdfunding door wetenschappers kan 
wel eens heel groot worden, denkt hij. “Maar dat gaat nog 
wel een aantal jaren duren.” 
Paul van der Horst van Steun de Wetenschap: “Ook in 
Amerika zijn ze nog niet zo lang hiermee bezig. Het zal 
zich nog echt moeten bewijzen, maar ik heb er wel vertrou-
wen in.”  

‘Ik moet nog leren om mezelf  
beter te verkopen’ 
> Willem Verbeke, bijzonder hoogleraar Sales and Account
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Hamburg
Witte de Withstraat 94B

Sfeer 8
Sjanskansen 5

Studentikoosheid 8

Biertje € 2,50

UIT/GAAN

Natuurlijk hadden we in Rotterdam al een hamburgerrestaurant: de Burgertrut, 
op de Meent. Beierse biertafels, barbecuewalmen en biologische biertjes. 
Prima zaak, daar niet van, maar voor het minder kunstzinnige publiek toch een 
beetje ontoegankelijk. Nu is er in de Witte de Withstraat een burgertent waar 
echt iedereen terechtkan: Hamburg.
Hamburg is van het kantineconcept dat in grote steden aan een opmars be-
zig is. Er loopt maar een paar man personeel rond, je krijgt een bonnetje voor 
je eten en als je burger klaar is, verschijnt je nummertje en moet je hem zelf 
bij de keuken gaan halen. De ene kant van de kaart bestaat uit burgers (rund, 
kip, lam, garnalen, tofu en pompoen); de andere kant is gevuld met extra top-
pings (van gorgonzola tot geroosterde paprika) en te bestellen bijgerechten 
(frietjes, coleslaw en een halve maïskolf) – lekker simpel. 
Dat geldt ook voor de inrichting. De vloer is van hout, het meubilair stijlvol 
‘hufterproof’, boven de open keuken hangt een volgeklad krijtbord en de wit-
te tegelmuur siert een schildering van een ouderwetse gehaktmolen met een 
schier eindeloze kluwen gehaktslierten. De burgers krijg je in papier gewik-
keld, de frietjes in een rood-wit-geblokt puntzakje en de zelfgemaakte ket-
chup staat op tafel in van die rode spuitflessen die je uit de Amerikaanse 
diners kent (vooruit, en van de loempiakraam op de hoek).
De Witte de Withstraat is al jaren een van de grote trekpleisters van het Rot-
terdamse centrum. Gek genoeg begint de straat zijn image wat horeca be-
treft pas recent waar te maken. Hamburg (een naam zo eenvoudig dat we 
hem zelf bedacht hadden willen hebben) draagt daar aan bij. De hamburgers 
zijn – de variant van 270 gram uitgezonderd – aan de kleine kant, maar de 
prijzen ook: voor tien euro heb je een burger met friet. Aanrader: haal af en eet 
je burger op het altijd zonovergoten terras van De Zondebok & ‘t Zwarte 
Schaap. GM (foto: MB)

McDonalds, maar dan goed
Echt lekkere hamburgers voor een redelijke prijs – 
restaurant Hamburg heeft ze. En ze maken zelf brownies, 
milkshakes en ketchup.

Release party ISSUES 
Op vrijdag 24 mei wordt de tweede 
editie van het Rotterdamse fotogra-
fiemagazine ISSUES gepresenteerd. 
Voor deze editie van ISSUES-
magazine maakten acht fotografen 
een serie met als thema ‘Hotel’. 

ISSUES is een Rotterdams magazine opgericht 
door de fotografen Marc Nolte en Milan Boonstra. 
In elke editie van ISSUES presenteren acht jonge, 
talentvolle fotografen op het randje van mode, do-
cumentaire en kunst, een unieke serie met een 
bepaald thema. De eerste uitgave van ISSUES 
stond in het teken van ‘De muze’. Het magazine 
werd in een gelimiteerde, handgenummerde opla-
ge van vijfhonderd stuks gepresenteerd op een 
expositie en releaseparty in Rotterdam. En niet 
zonder succes; het blad was meteen uitverkocht. 
Voor de tweede editie gingen de fotografen aan 
de slag met het thema ‘Hotel’. Raffaella Huizinga 
vloog speciaal naar Boedapest om daar een serie 
te schieten over een mooi en vervallen hotel met 
een spa waar de meest uiteenlopende gasten 
kwamen overnachten. Oprichter Marc Nolte asso-
cieerde hotels met eenzaamheid en anonimiteit 
en fotografeerde een eenzaam meisje in het Bil-
derberg Parkhotel. Diezelfde anonimiteit vinden 
we terug in het werk van Barry Marré. In zijn foto-
shoot staat een man centraal die al zijn seksuele 
fantasieën vervult in een hotel, van bondage tot 
eyes wide shut-maskers. 
Het blad wordt gepresenteerd met een knallend 
feest op een bijzondere locatie die aansluit bij dit 
thema: het Bilderberg Parkhotel. De releaseparty 
gaat heel de nacht door, en daar zijn niet de min-
ste DJ’s voor uitgenodigd. Van negen tot vier kun je 
dansen op Nino&Frankie, Jeff Solo, Pop on Acid, 
Disko Matique en Job Smit. Het magazine is niet te 
koop in de winkel en de beperkte oplage van 500 
magazines is alleen deze avond te verkrijgen. CM

> Issues releaseparty en expositie. 24 mei in het Bilderberg 

Parkhotel. Entree + blad: € 5,00. 

Info: www.issues-magazine.com 



MuzIEk Rotown College
Rotterdams talent in de spotlights. 
Met vanavond o.a. feestband The 
Mad Show. 
Dinsdag 28 mei, vanaf 21.30 uur. 

Rotown, Nw Binnenweg 17-19, Rotterdam

RuILMaRkT Haal een nieuw verhaal
Zit je krap bij kas, of vind je het 
gewoon zonde om nieuwe boeken 
of dvd’s te kopen als je ook een 
mooi tweedehands exemplaar kan 

scoren? Pluis je kasten uit en ruil alle boeken, dvd’s 
en lp’s waar je op uitgekeken bent in voor een ‘nieuw’ 
exemplaar.  Dinsdag 4 juni van 12.00 tot 13.30 uur
Tinbergen Plaza, Woudestein

SPEL Pubquiz
Ken je alle Oscarwinnaars uit het 
stomme-film-tijdperk, ben je een 
kenner van curling, synchroon 
zwemmen of  kleiduifschieten, 

word je Einstein-Junior genoemd, of houd je er 
gewoon van om met een stel vrienden in de kroeg te 
filosoferen over tal van onderwerpen? Dinsdag 4 juni 
vanaf 17.30 uur, Café In de Smitse, Woudestein

TaLkShow  Studio Erasmus 
De maandelijkse talkshow van de 
Erasmus Universiteit over weten-
schap en actualiteit. Vanaf nu 
vanuit de Rotterdamse Schouw-
burg op de dinsdagavond. 

Dinsdag 4 juni vanaf 21.00 uur, Rotterdamse 
Schouwburg, Schouwburgplein 25, Rotterdam 

InSTaGRaM RonDLEIDInG Dit is Zuid 
Neem een kijkje aan de andere 
kant van de Erasmusbrug tijdens de 
Instagram Rondleiding ‘Dit is Zuid’. 
Ontdek de verborgen parels van 
Zuid en zet al je vooroordelen over 

dit bijzondere deel van Rotterdam opzij.
Woensdag 5 juni van 15.00 tot 17.00 uur
Start: Raaf, Hillelaan 19, Rotterdam, deelname € 5,- 

FILM The Right Movie Night
Vertoning van de film ‘The Place 
Beyond the Pines’ met lezing 
vooraf over armoede in Nederland. 
I.s.m. de JFR. Woensdag 5 juni vanaf 
19.30 uur, € 5,- (kaarten aan de 

deur). Cinerama Filmtheater, Westblaak 18, Rotterdam

MuzIEk Smitse Fest
Feestelijke afsluiting van ons 
seizoen met een festival op het 
Tinbergen Plaza. Optredens van 
o.a. Berta Moreno (jazz), Friends 

of the family (indiefolk) en The Mad Show (covers). 
Donderdag 6 juni van 17.00 tot 20.00 uur. Tinbergen 
Plaza, voor Café In de Smitse

> Meer informatie? www.eur.nl/sgec of www.facebook.
com/studiumgeneralerotterdam. Alle programma’s zijn 
gratis toegankelijk tenzij anders vermeld.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

SPORTTYPE

Naam: Jeroen Aelen
Leeftijd: 20

Sport: dansen
Studie: derdejaars 

Bedrijfskunde

LIFESTYLE

‘Erasmus Dating 
Society’

Hoe ben je bij de Erasmus Dance Society terechtgekomen? 
“Heel toevallig eigenlijk, ik deed mee aan een clinic in de 
Eurekaweek van 2010. – de chachacha, dat soort werk. 
Ik vond het wel leuk, maar omdat ik nog thuiswoonde in 

Zwijndrecht en lid werd van Laurentius had ik er het eer-
ste jaar nog geen tijd voor; mijn eerste les bij EDS had ik pas in 

mijn tweede jaar.”
Veel gedanst ook op de middelbare school? “Helemaal niet. 

Ja, een beetje op feestjes en zo, maar verder niet.”
Kun je het al een beetje? “Ik heb inmiddels Brons en Zil-

ver en ga volgend jaar voor Goud. Maar ik ben zeker niet 
de beste van mijn groep.”
Wat is er zo leuk aan dansles? “Het is een erg leuke 
sport. Ook al vind ik mezelf nou niet het prototype 
van een stijldanser, ik ga er helemaal in op. Boven-
dien is het leuk omdat je het met z’n tweeën doet, 
dat schept een band.”
Is dansen echt een sport? “Ja natuurlijk! Niet als je 
uitgaat en een beetje relaxed gaat staan dansen, 
maar tijdens een gemiddelde les sta je zo drie uur 
op de dansvloer., waarbij je de hele tijd goed op je 
houding moet letten. En het kost ook kracht, ter-
wijl wel van je verwacht wordt dat je de hele tijd 
een smile op je gezicht hebt; na zo’n les ben ik 
soms bekaf.”
Die band tussen de danspartners, hoe ver gaat 
dat? “Mijn vriendin is niet zo van het dansen, dus 
ik dans met ‘gewoon een vriendin’. Maar er ont-
staan regelmatig relaties tijdens het dansen. We 
hebben niet voor niets de bijnaam Erasmus 
‘Dating’ Society.”
Welke dansen passeren zoal de revue? “We doen 
aan ballroomdansen –  quickstep, Weense wals, 
Engelse wals, tango, dat soort werk – en aan Latin 

dansen, zoals de chachacha en de rumba. Salsa is 
een aparte tak van het dansen – persoonlijk ben ik daar 

niet zo weg van – maar dat is absoluut een groeisegment bij EDS.”
Leuke club? “Absoluut! We hebben zo’n 150 leden, een hechte club met 
toch allemaal verschillende soorten mensen. Behalve de wekelijkse 
dansles, is er één keer in de maand vrij dansen, gaan we regelmatig naar 
Locus Publicus, en is er elk jaar een uitje.”
Ben je nou de familieheld op de veertigjarige bruiloft van je oma? “Nou nee. 
Ik heb een en ander nog niet echt in de praktijk gebracht. Ik ben dan ook 
nog niet zo heel erg ervaren. Hooguit een beetje showen in de kroeg, na 
een paar biertjes.”
Doe je nog aan andere sporten? “Ik houd heel erg van zeilen, maar ik moet 
bekennen dat dat het afgelopen jaar een beetje een ondergeschoven 
kindje is geweest.” GvdE (foto: MdG)
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Prof.dr. Henk van der Molen 

(1954) is herbenoemd tot de-

caan van de Faculteit der So-

ciale Wetenschappen (FSW) 

voor de periode september 

2013 tot september 2017. Hij 

was samen met de huidige 

rector prof.dr. Henk Schmidt 

verantwoordelijk voor de op-

bouw van de bachelor- en 

masteropleiding Psychologie.

Dr. Matthijs van Otegem (1975) 

is per 1 augustus a.s. door het 

College van Bestuur benoemd 

tot directeur van de Universi-

teitsbibliotheek en bibliothe-

caris van de Erasmus Universi-

teit Rotterdam. Hij volgt per 1 

augustus 2013 dr. Paul Soe-

taert op, die met pensioen 

gaat. 

Prof.dr. Richard Paap, hoogle-

raar Econometrie en Marketing 

aan de Erasmus School of 

Economics, is verkozen tot 

‘Distinguished Author’ door het 

Journal of Applied Econome-

trics (JAE).

Prof.dr. T.H. (Taco) Reus is per 1 

april jl. benoemd tot bijzonder 

hoogleraar Global Strategy, 

een nieuwe leerstoel die is in-

gesteld aan Rotterdam School 

of Management, Erasmus Uni-

versity (RSM) om onderzoek 

op het gebied van strategie en 

strategisch management in 

de internationale context te 

stimuleren. Deze bijzondere 

leerstoel is mogelijk gemaakt 

door het Erasmus Trustfonds. 

Drs. Reinoud Rijntjes, secreta-

ris van het Erasmus Trust-

fonds, is op 26 april benoemd 

tot Ridder in de Orde van Oran-

je-Nassau vanwege zijn bui-

tengewone inzet gedurende 

een groot aantal jaren voor de 

samenleving.

Anne-Fleur Roos, PhD student 

at the Institute of Health Poli-

cy & Management, Research 

group Health Insurance, Eras-

mus University Rotterdam, 

has been awarded a scholar-

ship for the upcoming CINCH 

Academy, a summer program-

me for research in health eco-

nomics, in Essen (June 3-9, 

2013.)

Nelly Voogd werd op 26 april 

benoemd tot lid in de Orde van 

Oranje-Nassau. Nelly Voogd, 

die vorig jaar na een lange 

staat van dienst binnen de 

Erasmus School of Economics 

met pensioen ging, heeft 

bruggen weten te slaan tus-

sen kunst, cultuur en weten-

schap. Dat deed zij bijvoor-

beeld met de oprichting van 

de Faculty Club die zij zes jaar 

lang exploiteerde.

Dr. L.G. (Lars) Tummers, uni-

versitair docent Bestuurskun-

de bij de Faculteit Sociale We-

tenschappen, ontvangt een 

FP7 Marie Curie Fellowship van 

€ 180.000 voor zijn onderzoek 

‘Uitvoering van overheidsbe-

leid in stressvolle tijden: Een 

analyse van coping strategie-

en van ambtenaren’. Het wordt 

uitgevoerd aan het Center for 

the Study of Law van de Uni-

versity of California, Berkeley 

(2013-2014) en aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (2014-

2015).

Prof. David Yermack is dit jaar 

weer visiting professor aan de 

ESE. Yermack is Albert Finger-

hut Professor of Finance and 

Business Transformation aan 

de New York University, Stern 

School of Business, alsmede 

Research Associate van het 

National Bureau of Economic 

Research. In 2013 zal Yermack 

o.m. de jaarlijkse Erasmus Ma-

nagement Lecture verzorgen.

ERASMUS MC
Koninklijke onderscheidingen

Nierdonatie

Prof. Willem Weimar (Ridder in 

de Orde van de Nederlandse 

Leeuw) heeft een belangrijke 

rol gespeeld bij de ontwikke-

ling van het programma nier-

donatie bij leven. Hierdoor 

konden veel meer nierpatiën-

ten een transplantatie onder-

gaan. Weimar bedacht onder 

meer het cross-over program-

ma.

DNA-herstel

Prof. Jan Hoeijmakers (Ridder 

in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw) wist met zijn onder-

zoek aan te tonen dat DNA-

herstel een belangrijk proces 

is bij kankerpreventie en ver-

oudering. Dankzij deze ontdek-

king zijn de inzichten hierin 

enorm toegenomen. Hij maakt 

zijn kennis graag toegankelijk 

voor een breed publiek. 

Expert in hiv

Dr. Ineke van der Ende (Ridder 

in de Orde van Oranje Nassau) 

is een pionier op het gebied 

van behandeling van hiv, het 

virus dat aids veroorzaakt, en 

onderzoek naar de besmetting 

ermee.Van der Ende speelt ook 

een grote rol bij het onderwij-

zen van verpleegkundigen en 

medisch studenten op het ter-

rein van infectieziekten.

Sikkelcelanemie

Prof. Frank Grosveld (Ridder in 

de Orde van de Nederlandse 

Leeuw) was de drijvende 

kracht achter een uniek on-

derzoek naar de genetische 

achtergronden van sikkelcel-

anemie en thalassemie. Gros-

veld wordt bovendien gehul-

digd vanwege zijn inspannin-

gen om de wetenschap naar 

het publiek te brengen, inclu-

sief jongeren.

Geriatrie

Dr. Tischa van der Cammen 

(Officier in de Orde van Oranje 

Nassau) heeft zich in het Eras-

mus MC zo’n twintig jaar vol-

hardend ingezet voor het vak-

gebied geriatrie. Daarbij legde 

zij ook veelvuldig contacten 

met buiten, om de samenle-

ving te informeren en kennis 

te delen, bijvoorbeeld over het 

voorkomen van vallen door ou-

deren.
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Part of ISS staff to move 
to Rotterdam

Taking a gap year
With summer just around the corner, many 
graduating bachelor students will receive 
their degrees and make plans for the coming 
year. Some of them will eventually decide 
to take a year off. Taking a so-called gap 
year doesn’t always entail traveling without 
a budget and getting wasted all the time. 
Four third-year EUR students explain their 
reasons for taking a year off.

Getting more work experience – for whatever 
reason – seems to be the primary reason 
for many students to not directly continue 
their studies in the following year. “I plan to 
take two internships from September on”, 
says Judith Ludwigs, an IBA student from 
Germany. She has secured her first internship 
already, working at the Sino German 
Innovation Center in Beijing until December. 
Business Administration student Marvin 

Burghardt aims to find an internship abroad 
for the next year as well: “I am currently 
improving my Spanish speaking skills, so a 
country where I can put these to use would be 
a logical choice.”
Third-year IBCoM student Vic van der Well 
– who won’t graduate this summer – is an 
example of a common reason for taking a gap 
year. He explains why he won’t continue his 
master straight away after graduating next 
year: “I have no idea what master to pick yet.”  
Johanna Schüttpelz, another future IBCoM 
graduate, hasn’t made up her mind about 
a master yet either. Most importantly, she 
experiences a lack of practical skills. Two 
internships in Germany will make up for this: 
a new media internship at Commerzbank and 
one in the marketing department of Pro7, a 
private television station. 
It is a striking observation that for most 
of the students that EM talked to, the 
economic crisis doesn’t play a major role in 
the decision to take a year off, even though 
they all indicate to aim for gaining more 
work experience by means of internships. 
Burghardt: “The bad labour market prospects 
are a bit of a factor for me, but mostly I 
consider myself too young to enter the labour 
market. I’m only turning 22 years old next 
year.” LJa

Surveillance on/off 
Four cameras in the C-building have been switched 
off. The University Council established during the 
23 April meeting that some of the several hundred 
surveillance cameras now installed on Campus 
Woudestein are not covered with the required 
permits. This goes for the 4 in C, but also for 21 
cameras in the parking garage, as is revealed in a 
written reaction by Erasmus Facility Services to 
the council. Switching off these cameras as well 
would however result in an unacceptably high 
risk to security. The council proceeded to request 
an updated and complete list of all surveillance 
cameras. MF (photo: RvdH)

The International Institute of Social 
Studies (ISS) in The Hague, which is 
part of the EUR, will be undergoing 
reorganisation. The supporting 
services of the ISS will be integrated 
into the Shared Service Centres of 
Campus Woudestein as of 1 July 2013. 
The plan for reorganisation still has 
to be approved by the University 
Council.

After a total of a year of planning, 
especially the past couple of months 
have caused concern with ISS staff 
and students. The purpose of the 
reorganisation is to save costs 
resulting from supporting services, 
while maintaining the same level of 
quality and service. Many ISS’ers 
however fear a deterioration of 
the personalized service they are 

accustomed to. Another concern 
is that the intimate atmosphere 
characteristic of the ISS will degrade. 
The Institute Council generally 
supports reorganisation, but opposes 
many specific points of the current 
plan. There is a feeling of anxiety 
that the institute’s influence will be 
negatively affected, as the result 
of an undertaking without clearly 
defined benefits. ISS Dean Leo de 
Haan’s reaction is not yet known. 
The University Council will make a 
decision in June. In the meantime, 
ISS and SSC staff are preparing for 
cooperation. ISS employees have been 
informed in March what their function 
will be as of the 1st of July, and whether 
they will work in Rotterdam, The 
Hague, or both. Layoffs of tenured 
employees will not be necessary. MF/TL
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While investigating the trend of copying study books, 
it becomes clear that it is a trend among students from 
several departments at the EUR. However, the students 
that EM talked to wish to remain anonymous, since being 
associated with copying books may reflect badly on them. 
Nonetheless, in general students answer to the question 
why they do it “because it is a lot cheaper and it is really 
easy to do.” Therefore, EM checked if this is indeed the 
case. 

Getting the book
In order to copy a study book you need to gain access to 
it. In general, required literature for particular courses 
is available at the University Library (UB). Indeed, most 
books that are on the reading lists for different bachelor 
and master programmes at the EUR can easily be re-
served at the UB. EM reserved a book that costs 40 euros 
in the Study Store. Only half an hour after the reserva-
tion, the book is picked up.

Infringement of Dutch copyright law
The book is obtained, so far so good. It is only a short walk 
to the V-building and the Copy Shop. Dutch copyright law 
is rather vague when it comes to copying entire books of 
which you do not own the copyright. The general rule is 
that material with copyright, like study books, may only 
be multiplied entirely if the person owns the rights to the 
book or if the author gave permission. Making copies of 
an entire study book is thus an infringement of Dutch 
copyright law. 

Copying for own purpose
On the other hand, Dutch copyright law states in Article 
16b that “it shall not be deemed an infringement of the 
copyright in a literary, scientific or artistic work to repro-
duce it in a limited number of copies for the sole purpose 
of private practice, study or use of the person who makes 
the copies or orders the copies to be made exclusively for 
himself.” 
So, while it is not allowed to copy an entire work without 
owning the rights of permission of the copyright owner, 
it is allowed to copy a few pages of a study book for your 
own private use. However, what exactly is meant with a 

limited number of copies is not specified anywhere. EM 
asked the Copyright Information desk of the EUR for fur-
ther clarifications. 
Although they are not legal experts, they advise employ-
ees and students regarding copyright law. “A student 
who has no direct or indirect commercial purposes for 
the copies being made, may – on the ground of Article 16 
B – only copy a small portion of a book. Copying an entire 
book is only allowed when all editions of a book are sold 
out and no new editions can be expected,” says an em-
ployee from the Copyright Information desk of the EUR. 

Much cheaper
After entering the Copy Shop the first step is to obtain 
a copy card. A copy card containing 500 credits costs 
only 20 euros. This is already twice as cheap as actually 
buying the book. Our book contains 250 pages, but since 
it is a relatively small book it is easy to resize the pages 
so that two pages can be printed on one A4 paper. This 
means that only 125 copies are needed, resulting in an 
actual cost of 5 euros to copy the entire book. Indeed, it is 
thus a lot cheaper. 

Nobody checks what you copy
After simply grabbing the book out of the bag and insert-
ing the copy card, within half an hour the entire book is 
copied. The book is then safely put back into the bag and 
nobody looks up while we walk out with 125 A4 papers in 
our hands.  

NOTE: EM does not support or encourage students to copy entire 
study books. Under certain circumstances copying can be a 
violation of Dutch copyright law.

New trend: students 
copy entire books
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At several departments at the EUR it has become a trend among students 
to copy study books instead of buying them in order to save money. EM 
investigates if copying is indeed cheaper than buying and if it is as easy 
as it sounds.   text Noortje de Boer
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SUMMER SUNDAYS
Imagine for a moment the mellow 
feeling that strikes on a lazy Sun-
day afternoon from time to time. 
Why not grab a rug and an after-
noon snack and head over to The 
Park to enjoy some blazing sum-
mer music? Every Sunday from 
now on, until June 23rd, Summer 
Sundays takes place in The Park 
next to the Euromast. The event, 
including theatre and a variety of 
music styles, starts around 2pm. 
It is possible to organize a bar-
beque after the event, but this is 
only allowed at the field near the 
Kievietslaan. Have fun, and enjoy 
the atmosphere, music, and (hope-
fully) good weather! The event is 
for free.
www.zomerzondagen.nl

CLIMBING IN KRALINGEN
Feeling adventurous these 
months? Kralingse Bos, next to the 
Kralingse Plas, features a variety 
of climbing routes using ropes, lad-

ders, bridges, and zip lines in the 
trees. Heights vary from 5 to 12 me-
ters above ground level. The regu-
lar climbing package includes free 
access to the climbing routes and 
a safety instruction for the price 
of approximately 20 euros. The 
routes are opened every day from 
9am to 6pm until October. Look for 
climbing park ‘Fun Forest’. Remem-
ber: as fun as it is, safety first!
www.funforest.nl/rotterdam

NEW COOL COLLECTIVE
The New Cool Collective will per-
form in Rotterdam this month! The 
band is celebrating its 20th anni-
versary this year. During their ca-
reer they have won many awards 
for their music, and they have 
toured along a variety of regions 
in the world, including: Hungary, 
Canada, Uganda, Russia, and Japan. 
Their new album Chin Chin is about 
to be launched (May 24), and you 
can see them perform in Lantar-
enVenster on the 30th of May. The 

sound of The New Cool Collective 
can best be described as a melting 
pot of jazz, dance, latin, salsa, and 
afrobeat. Make sure to buy your 
tickets in time.
www.lantarenvenster.nl

25 YEARS OF ROTTERDAM 
ART COLLECTION 
This entire summer, Museum Boij-
mans van Beuningen is the venue 
at which artists and designers 
with roots in Rotterdam exhibit 
their work. The exhibition includes 
work from world-renowned artists 
such as Daan van Golden, but also 
upcoming talent will be offered the 
chance to have their work in the 
spotlight. With this special exhibi-

tion, Museum Boijmans celebrates 
the 25th anniversary of the Rotter-
dam Art Collection [Dutch: Stads-
collectie Rotterdam], starting from 
June 8 and onwards. The collection 
is estimated to include over 900 
items.
www.boijmans.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

What do you study? 
Right now, IBCoM. But I am looking for a 
master with more practice and less 
theory.

How long is your exchange?
I am here for one year.

I heard you want to move to Holland. Is 
it the cheese?
Oh no, haha, we have better cheese in 
France! But when I was on holidays in 
the south of France I always stayed 
with Dutch people because I like the 
way they are. That is why I came here.

Are you a dedicated student? 
Not really. I love learning new things 
because I’m curious. But I’m not really 
engaged with my courses, because for 
me finding a job will be thanks to my 

motivation and my personal 
experiences, rather than my studies. 

Who is your favourite intellectual? 
Maybe the French sociologist Bourdieu. I 
like the way he analysed culture within 
societies and his studies of mass 
media.

Any book recommendations? 
The book and movie 99Francs, by 
Frédéric Beigbeder. It is a huge criticism 
on advertising and consumer society 
via the story of a crazy drug addicted 
French advertiser.

Who are your heroes? 
My parents, definitely! They always 
worked hard without “walking over 
people”. They were never pretentious 
but always passionate and willing to 

show their love for others. 

Favourite fruit? 
All of them, I’m hooked.

How do you like the clubs in 
Rotterdam? 
A lot! The electronic music sphere here 
is incredible, and it is a nice way to 
meet DJs or people who work in the 
cultural spheres. Artists love parties. 

What’s the best and the worst of Dutch 
culture?
The best is the Dutch people’s kindness 
and generosity. Also, I like to go by bike, 
it’s relaxing. The worst is the food and 
the weather. You know, it is nice to mingle 
with internationals, but it is also nice 
to explore the city in which you live by 
meeting real Dutch people. HP

Name: Anaïs Lapierre
Nationality: French

Age: 21

GOING 
DUTCH



Dr. Luca Berchicci
Associate Professor Entrepreneurship 
and New Business Venturing bij RSM 

Jan Pronk
Wereldverbeteraar, voormalig 
minister en PvdA-prominent

 DUBBELGANGERS 

Voor ‘Dubbelgangers’ zoekt EM op de EUR naar look-a-likes van be-

kende mensen. Suggesties zijn van harte welkom: redactie@em.eur.nl.

OttERkOffiE
Daar zat ik dan. In een strak ingerichte espressobar, waar het 
dampte van de yuppen en kekke jongelui - zonder MacBook 
wordt de toegang je er ontzegd. Je moet op z’n minst een 
verse muntthee bestellen of een soja latte, anders hoor je er 
niet bij. En de koffiebonen die er worden gebruikt komen uit 
een Zuid-Amerikaans land, waar ze eerst door een inheemse 
ottervariant zijn verteerd en uitgepoept. 
Toch scheen die koffie wel erg goed te zijn en dus besloot ik 
mijn aversie tegen dit soort hipstergerelateerde habitats 
tijdelijk aan de kant te schuiven. Erg op mijn gemak voelde ik 
me echter niet. Niet ver van me af zat een jongeman met 
gigantische gaten in zijn oorlellen. Het leek me een vrij 
pijnlijke, onnodige en weinig intelligente onderneming om je 
oorlellen zo te laten piercen. Was het een cultureel state-
ment? Was de jongeman in kwestie net terug van een  
bezoek aan een Tibetaans bergvolk, waar ze alle onverwach-
te bezoekers onderwerpen aan deze vorm van kastijding? Ik 
kon het niet bedenken. Mijn aan beroepsdeformatie onderhe-
vige brein liep al een paar stappen vooruit: wat als de 
jongeman er genoeg van zou krijgen? Zijn buitenproportionele 
oorlellen leken mij vrij ernstig beschadigd, dus hoe zat dat 
met eventuele hersteloperaties? Hoe lang duurt het über-
haupt om het weefsel van je oorlel zodanig te perforeren dat 
je er drie vingers doorheen kunt steken? Is een oorleltrans-
plantatie een optie? 
Zo dwarrelden de vragen door mijn hoofd, iets wat me 
inmiddels wel vaker overkomt: na twee jaar geneeskunde 
studeren, steekt de beroepsdeformatie namelijk behoorlijk de 
kop op. Ongemerkt laat ik mijn klinische blik vallen op mensen 
in de tram, in de wachtrij en op tv: die vrachtwagenchauffeur 
die met zijn arm uit het raam hangt en een peukie rookt, 
terwijl zijn bierbuik tegen het stuur rust; moet die niet al lang 
een afspraak met de cardioloog hebben? En die jongedame 
met die vlindervormige uitslag op haar gezicht; zou het lupus 
zijn? Of heeft ze gewoon net iets te lang in de zon op het 
terras gezeten? Zo bedenk ik de onwaarschijnlijkste diagno-
ses bij op het oog zeer onschuldige klachten. 
Terug naar die jongen in de koffiebar. Mijn diagnose: chroni-
sche aanstelleritis, en ik verwees hem in gedachten door 
naar de eerste de beste plastisch chirurg. Ik schreef hem ook 
nog een extra kopje therapeutische otterkoffie voor; 
misschien zou hij daardoor wakker worden uit zijn waan.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Ik heb altijd een 

sjaal om, zowel in de 

winter als in de 

zomer. Ik heb zo’n 

honderd verschil-

lende. Bij elke outfit 

heb ik een 

bijpassende sjaal.”

“Als ik moet kiezen 

tussen een dag geen 

telefoon of een dag 

geen vaseline, dan 

kies ik voor een dag 

geen telefoon. 

Vaseline is voor mijn 

huid onmisbaar.”

“Bright Crystal van 

Versace is de parfum 

die ik al jaren gebruik. 

Ik heb het ooit voor 

mezelf gekocht, maar 

inmiddels ruik ik het 

niet meer als ik het 

opspuit.”

“Ik ben echt een 

voetbalfan! Ik volg elk 

WK en EK met veel 

enthousiasme. Ik 

werk ook al ruim 

zeven jaar in het 

Feyenoordstadion en 

heb vroeger ook 

regelmatig gevlagd.”

De stijl van Jessica Piarelal (23)
Masterstudent Arbeid & Organisatiepsychologie & Bachelor Bedrijfskunde

Dit BEN ik 
Daniël 

Lambrichts

Stijl? “Ik ben een van de weinige vrouwen 
die niet van winkelen houdt, en die al 
helemaal niet te lang in één en dezelfde 
winkel kan blijven. Ik hou van felle kleuren 
als het om casual kleding gaat. Voor een 
feestje omschrijf ik mijn stijl meer als 
simpel, maar elegant. Meestal draag ik dan 
een net en strak jurkje met hakken. Ik hou 
niet van te veel make-up, ik vertrouw op 
mijn natuurlijke uitstraling.”

Wereldreiziger. “Mijn allermooiste vakantie 
was Thailand, omdat het een combina-
tie is van cultuur, lekker eten en lieve 
mensen, maar vooral ook avontuur! 
Ik ga eigenlijk nooit terug naar 
dezelfde plaats, omdat ik vind 
dat er nog zoveel van de wereld 
te zien valt. Ik reis meestal met 
mijn ouders en mijn broertje. 
Ik houd van actieve 
vakanties; wandelen over de 
Chinese Muur, op safari, 
slapen in de rimboe. Mijn 
favoriete werelddeel is 
Azië vanwege de andere 
mentaliteit. In Thailand zijn 
sociale relaties veel 
belangrijker dan vermogen. 
Als ze je kunnen helpen, 
zullen ze dat altijd doen zonder 
daar gelijk iets voor terug te 
verwachten.”

Feyenoord. “In De Kuip ben ik 
partymanager voor de hoofdspon-
sor van Feyenoord. Ik was al fan 
voordat ik in het stadion ging 
werken. Mijn liefde voor voetbal 
heb ik van mijn vader overgenomen. 
Tijdens mijn werk kan ik de wedstrij-
den volgen op de schermen. Ik baal 
niet meer zo stevig als Feyenoord 
verliest; ergens verwacht ik het wel. 

Dit jaar speelden ze een goede reeks, maar 
vervolgens verliezen ze een makkelijke 
wedstrijd tegen RKC. Ze kunnen de druk 
niet aan en dan geven ze kansen weg. Mijn 
favoriete Nederlandse voetballer is Arjen 
Robben. Als hij in vorm is, kan hij een 
andere draai aan de wedstrijd geven.” 
 
Ambitieus. “Over vijf jaar hoop ik bij een 
groot en internationaal bedrijf te werken, 
zoals Unilever. Recentelijk ben ik erachter 
gekomen dat een functie als accountma-

nager mij wel goed ligt. Je bent dan 
zowel sociaal als analytisch bezig en 

dat past goed bij mijn studies 
psychologie en bedrijfskunde. 
Verder biedt een groot, internatio-
naal bedrijf toch net iets meer 
kansen voor persoonlijke groei, en 
dat is belangrijk voor mij. Salaris 

vind ik minder belangrijk, zolang 
ik mijn boterhammen kan 
betalen is het goed. Geld is 
niet de kern van het leven.” 

CM (fotografie: RvdH)
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