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Bespied
Plotseling was er commotie in de vergadering van de U-raad, de centrale medezeggen-
schapsraad van de EUR. Geroezemoes en naarstig overleg. De voorzitter schorste op 
verzoek van het College van Bestuur de vergadering. Iets wat niet zo vaak gebeurt. Vanwaar 
de opwinding? De raad was erachter gekomen dat de EUR op een aantal plekken nieuwe 
camera’s had opgehangen, met name bij de parkeergarages, zonder dat de raad daarmee 
had ingestemd. Bart Straatman van het College van Bestuur schrok daar zichtbaar van. Er 
was een fout gemaakt, erkende hij ruiterlijk. Maar wat nu? De U-raad besliste dat deze 
camera’s uit moeten tot er wél toestemming voor is, tenzij de veiligheid in het geding is. De 
raad vond het belangrijk er een punt van te maken: ‘als we nu niet streng zijn, gebeurt het 
een volgende keer weer’. Bij het ter perse gaan van dit magazine, was nog niet duidelijk 
wélke camera’s op zwart moesten. Als dat de camera’s zijn bij de parkeeringangen, is de 
invoering van het betaald parkeren op 1 mei wellicht niet zo soepel verlopen. Daarvan weet 
u de uitslag al, als u dit leest. Hoe dan ook blijft cameratoezicht een heikel punt. Straatman 
vertelde – bij een ander agendapunt - dat de vandalen die de glazen ingangsdeuren bij de 
nieuwe parkeergarage hebben gemold, gepakt zijn dankzij camerabeelden. Daar is iedereen 
– behalve de vandalen - dan blij mee. Maar wat als de eigen privacy in het geding is? Het is 
goed dat de U-raad – als vertegenwoordiging van de campusbevolking – kritisch beoordeelt 
of camera’s wel of niet iets toevoegen en dat de raad dat recht opeist.  

Petra Merkx
Waarnemend hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
merkx@em.eur.nl
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UITVERGROOT

WEREldpROEfdIEREndaG
“Ik verafschuw dierproeven met mijn 
hele ziel; elke wetenschappelijke ont-
dekking die bevlekt is met onschuldig 
bloed is voor mij van geen enkel be-
lang.” De zin was te lezen op een 200 
meter lang spandoek van de Anti 
Dierproeven Coalitie (ADC) op 24 april 
voor het Erasmus MC. Hier is het groot-
ste proefdiercentrum van de Benelux 
gevestigd, en een van de weinige die 
nog experimenten met apen doet. De 
ADC probeert met een petitie tegen 
apenproeven voor september vijftig 
duizend handtekeningen op te halen. 
Tl (foto: RvdH)
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Hebt u het druk? “Qua soa’s (geslachtsziek-
ten, red.) gezien valt het hier op het Erasmus 
MC wel mee. De meeste mensen komen te-
recht bij de poli van de GGD. Daar hebben ze 
het heel erg druk.”

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) maakte melding van een stij-
ging van het aantal soaconsulten met 7 pro-
cent. Merkt u daar iets van? “Het lijkt erop 
dat er meer LGV aangetroffen wordt. Dat is 
een agressieve variant van – meestal – anale 
chlamydia, die kan leiden tot winderigheid, 
obstipatie, pijnlijke wondjes, diarree, bloed-
verlies en pus uit de anus. Een verdubbeling, 
volgens de cijfers. Maar dat is kinderspel in 
vergelijking met de reguliere huis-tuin-en-keu-
kenchlamydia. Die staat met stip op één en 
stijgt al jaren. Van nog geen tienduizend in 
2009 naar bijna vijftienduizend nieuwe geval-
len in 2012.”

Over die LGV-gevallen werd flink wat ophef 
gemaakt. Waarom is dat? “Het zijn relatief 
weinig gevallen – een paar honderd – maar 
voor de risicogroep is het een vervelende aan-
doening. Als je MSM bent is het belangrijk dat 
je je laat controleren.”

MSM? “Dat is de term die tegenwoordig ge-
bruikt wordt: mannen die seks hebben met 
mannen. Vroeger werd gezegd: je hebt homo-
mannen en heteromannen - o ja, en biseksuele 
mannen. Maar er zijn natuurlijk ook hetero-
mannen die weleens seks hebben met een 
man. Daarom hebben we afgesproken dat we 
niet naar iets veranderlijks kijken als de door 
patiënten gerapporteerde seksuele voorkeur, 
maar naar wat ze tussen de lakens doen. MSM 
lopen een verhoogd risico op een soa als LGV. 
Die moeten zich, vooral als ze wisselende con-

tacten hebben, dus regelmatig laten testen.”

Hoef je je als hetero nergens zorgen over te 
maken? “Wat betreft LGV vooralsnog niet, 
maar je krijgt net zo gemakkelijk gonorroe, sy-
filis, herpes en hiv. Dat is allang niet meer al-
leen voor de homo’s.”

Wat is de vervelendste soa die je kunt krij-
gen? “De aandoening die het moeilijkst behan-
delbaar is en potentieel leidt tot de dood. Hiv 
is niet langer dodelijk, maar je moet er wel je 

Dr. Eric van der Snoek (1967) 
is staflid bij de afdeling Der-
matologie en Venereologie 
van het Erasmus MC. Hij stu-
deerde geneeskunde in Maas-
tricht, was medeverantwoor-
delijk voor de Rotterdamse 
homo cohortstudie (ROHOCO) 
en promoveerde in 2004 op 
‘SOA en HIV-infecties bij 
mannen die seks hebben met 
mannen’. De meeste Neder-
landse soa-gevallen worden 
gediagnostiseerd via de 
Gemeentelijke Gezondheids-
dienst (GGD). De gevallen met 
bijzondere symptomen of 
klachten komen, via de huis-
arts of medisch specialist, 
bij Van der Snoek terecht.   

Toename soa’s 
door onveilige seks
GGD’s vinden steeds meer soa’s. Bij 15 procent van de ruim 121 duizend 
tests in 2012 was het raak. Zijn we te nonchalant geworden? Soa-specia-
list Eric van der Snoek: “Twee derde van de mensen die zich laten testen 

heeft onveilige seks gehad.”
tekst Geert Maarse
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hele leven pillen voor slikken. Hepatitis C is 
een beetje vergeten, maar die zie je vooral in 
Amsterdam weer wat terugkomen. En herpes 
is erg vervelend omdat het eigenlijk nooit over-
gaat, net als een koortslip. Vooral de virale 
soa’s dus. Daarmee vergeleken is chlamydia 
wat behandeling betreft een pretje.” 

De angst voor soa’s lijkt een beetje in golven 
te komen. Er is een tijd geweest dat je wel 
gek leek als je het zonder condoom deed. 
Dat lijkt nu wel weer verminderd. Worden 

mensen onvoorzichtiger? “Van de mensen die 
bij een soa-poli komen om zich te laten testen, 
heeft tweederde de laatste keer onveilige seks 
gehad met een losse partner. Doordat er medi-
catie is, of omdat je minder van die uitgemer-
gelde mensen op televisie ziet, is men het ge-
vaar een beetje vergeten. Wij noemen dat hiv-
optimisme. Maar dat je er niet dood aan gaat, 
betekent niet dat het ineens een prettige ziekte 
is geworden.” 

Wie lopen, afgezien van de MSM-groep, het 
meeste risico? “Jongeren. En als je dat uit-
splitst naar etniciteit zie je dat Antilliaanse en 

Surinaamse jongeren vaker chlamydia hebben 
dan bijvoorbeeld mensen met een Poolse ach-
tergrond. En het is een beetje een open deur, 
maar op het platteland krijg je minder snel 
een soa dan in de stad. Amsterdam is nog al-
tijd de plaats met de meeste soa’s. Daar komen 
de meeste internationals en mensen gaan daar 
meer uit. Het is de pleisterplaats voor MSM.” 
Lachend: “Een echte  homo woont toch in Am-
sterdam.”

Een groep met een opvallende stijging in het 
aantal soa-diagnoses is die van de vijftig-
plussers. Hoe kan dat? “Misschien is het de 
befaamde tweede leg. Ze gaan de markt weer 
op en beleven een tweede jeugd.”

Je kunt tegenwoordig anoniem aan iemand 
laten weten dat je hem of haar misschien 
besmet hebt. Is dat een goede ontwikkeling? 
“Het liefst hebben we dat mensen gewoon zelf 
hun voormalige partners waarschuwen. Maar 
dat kan slightly embarrassing zijn. Dan kan de 
GGD een rol spelen met een anoniem sms-je. 
De slimste manier om infectieziekten te be-
strijden, is door de besmettingsroute na te 
gaan.”

Hoeveel mensen gaan er op jaarbasis dood 
aan een soa? Dat is minimaal, afgezet tegen 
het aantal besmettingen. Syfilis, een ziekte 
waar mensen vroeger bij bosjes aan overle-
den, komt steeds minder voor. En hiv, waar je 
in principe niet meer aan doodgaat, wordt 
ook teruggedrongen. Dan is er nog de kans op 
onvruchtbaarheid. Gelukkig blijven de mees-
te mensen die chlamydia krijgen, gewoon 

vruchtbaar. Mits je tijdig wordt behandeld na-
tuurlijk.”

U bent dermatoloog. Is het logisch dat u met 
die achtergrond soa’s behandelt? “Van ouds-
her worden soa’s geassocieerd met huidaan-
doeningen. Syfilis bijvoorbeeld leidt tot zweer-
tjes, uitslag en gekke wondjes. Daarmee kwam 
je bij de dermatoloog terecht. Pas later werd 
chlamydia ‘populair’, een aandoening die voor-
al interne klachten veroorzaakt. Nu is er dus 
wel discussie over de vraag of soa’s niet bij de 
vakgroep infectieziekten moeten worden on-
dergebracht.”

Zijn er eigenlijk ook soa’s die uitsterven?
“We hebben de afgelopen jaren afscheid geno-
men van een heel onnozele: de schaamluis. 
Maar verder komen er vooral nieuwe bij, van-
uit andere landen.”

Er zijn plannen om mensen uit risicogroe-
pen vaker te controleren. Hoe werkt dat – 
krijg je daar dan een oproep voor? “Dat sug-
gereert dat de burgemeester op het stadhuis 
een dik boek heeft liggen, waarin genoteerd 
staat met wie jij naar bed gaat. En dat dat in de 
loop van iemands leven ook niet verandert. 
Nee, dat lukt niet. Er wordt wel tegen MSM 
met wisselende contacten gezegd: kom over 
een half jaar nog een keer langs.”

Hoe groot is de kans dat je een soa oploopt 
als je een keer onveilige seks hebt? “Dat is 
heel moeilijk te zeggen. Er is in Rotterdam een 
omvangrijke chlamydiascreening gedaan. Dan 
moest je in een buisje plassen en dat opsturen. 
Van de mensen die daaraan meededen was het 
bij zes procent raak. Dat is een flink percenta-
ge. Als je onveilige seks hebt met iemand die 
chlamydia heeft, is de kans ongeveer zeventig 
procent dat jij het ook krijgt. Na één keer seks. 
Maar het is moeilijk te zeggen, ook omdat de 
percentages voor mannen en vrouwen ver-
schillen. Een vrouw heef tijdens een vrijpartij 
meer kans op besmetting dan een man.”

Kost het geld om je te laten testen? “Als je 
naar de GGD gaat niet. Maar mensen die via 
een verwijzing bij ons terecht komen lopen 
kans dat dit invloed heeft op het eigen risico 
van hun zorgverzekering.”  

‘Een vrouw heef tijdens een vrijpartij meer 
kans op besmetting dan een man’ > Dr. Eric van der Snoek



klacht kreeg de klachtencommissie SIAG (seksuele) 
intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie) 
vorig jaar op haar bord. En die ene klacht werd onge-
grond verklaard. Het staat in het jaarverslag Rechtsbe-
scherming EUR 2012. Sinds haar aantreden in 2002 be-
handelde de commissie tien klachten. Het SIAG wordt 
ingeschakeld als iemand – door tussenkomst van een 
vertrouwenspersoon - een schriftelijke klacht over 
ongewenst gedrag indient bij het College van Bestuur.
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onderwijs

Tweede masterstudie soms 
duizenden euro’s duurder

reizen

Wie al een masteropleiding heeft gedaan, 
moet voor een tweede masteropleiding het 
‘instellingstarief’ betalen. De universiteiten 
mogen zelf hun prijs bepalen. Dat levert vol-
gens de Keuzegids grote verschillen op, voor-
al in de exacte en technische masters. 
De Universiteit Utrecht rekent 18.350 euro. 
Leiden komt dicht in de buurt met 17.700 
euro. De technische universiteiten van Delft 
en Eindhoven doen hier niet aan mee. Zij vra-
gen voor een tweede master het standaard-
bedrag van 1835 euro per jaar. Dat is tien keer 
zo weinig. De Universiteit Twente rekent wel 
hoge tarieven voor tweede masters, namelijk 
12.916 euro. Rotterdam rekent voor de meeste 
masters 10.300 euro en behoort daarmee tot 
de goedkopere plaatsen voor het volgen van 
een tweede master.
Het kostte de redactie van de Keuzegids 
soms grote moeite om de juiste tarieven te 
achterhalen. “Door diverse uitzonderingen 
is de materie op zich al complex. Bovendien 
bleek de informatie op de websites van de in-
stellingen vaak moeilijk te vinden, onvolledig 

of tegenstrijdig. In een enkel geval weigerde 
een opleiding zelfs het tarief te vermelden 
– alsof het een bedrijfsgeheim betrof.”  Een 
van de uitzonderingen betreft studenten die 
een tweede masteropleiding in de zorg of het 
onderwijs volgen. Zij betalen het lage tarief 
– tenzij hun eerste masteropleiding al in de 
zorg of het onderwijs was.
De duurste masteropleiding is Geneeskunde 
in Maastricht. De zuiderlingen rekenen 32 
duizend euro. Dat is bijna het dubbele van 
wat de EUR rekent voor een geneeskunde-
master: 16.300 euro. Aan de Vrije Universiteit 
kost een medische master 15 duizend euro.
In de Keuzegids worden alle masteropleidingen 
met elkaar vergeleken op basis van student- en ex-
pertoordelen. Geen enkele masteropleiding van de 
EUR behoort volgens de vergelijking tot de beste 
masteropleidingen in Nederland. Wat opvalt is dat 
vrijwel alle masters gemiddeld scoren. In het lijstje 
met beste brede universiteiten om een master te 
volgen deelt de EUR een derde plaats met Gronin-
gen. Nijmegen en Maastricht scoren iets hoger. 
HOP/TF

Een tweede masteropleiding kost op de ene universiteit duizenden euro’s meer dan op 
de andere. Dat staat in de nieuwe Keuzegids Masters. De EUR behoort tot de goedkopere 
universiteiten.

Miljoenen aan 
ov-boetes
DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, int 
maandelijks meer dan een miljoen euro 
aan boetes van studenten die vergeten 
hun ov-kaart in te leveren. PvdA’er Mo-
hammed Mohandis wil dat studenten be-
tere voorlichting krijgen over het stop-
zetten van hun reisrecht. 

Studenten die geen recht meer hebben op 
een ov-abonnement en vergeten om hun 
kaart op tijd af te melden, krijgen van DUO 
een boete van 97 euro per veertien dagen. 
Het inleveren van hun gratis reisrecht 
zorgt voor de nodige verwarring. Veel stu-
denten denken dat met het stopzetten van 
de studiefinanciering bij DUO ook de ov-
kaart geblokkeerd is, terwijl ze naar een 
oplaadpunt moeten om dat te regelen. 
Minstens zesduizend studenten waren 
daarmee te laat en kregen dit jaar een boe-
te, blijkt uit cijfers die de website mijnstu-
dentenleven.nl opvroeg bij DUO. Dat zou de 
dienst zes ton per halve maand opleveren. 
Studentenorganisaties worden naar eigen 
zeggen overspoeld met klachten over de 
boetes en willen al langer dat DUO de com-
municatie verbetert. PvdA-Kamerlid Mo-
hammed Mohandis maakt zich nu ook zor-
gen. Hij wil van de minister weten hoe zij de 
communicatie over het stopzetten van de 
ov-jaarkaart denkt te verbeteren. 
DUO-voorlichter Daniël Blok zei eerder al 
verbaasd te zijn over de verwarring. “Alle 
studenten om wie het gaat, ontvangen een 
brief waarin staat wanneer en hoe zij hun 
reisproduct stop moeten zetten.” Bij een op-
laadpunt dus. HOP

CijFer1

Veiliger fietsen naar de campus
Er komt een veiligere fietsroute tussen het Excelsior-stadion en de Willem Ruyslaan. Veel 
fietsers vinden de weg bovenop de Oostzeedijk en de Honingerdijk, de meest gangbare route 
tussen het centrum en de campus, gevaarlijk. Daarom wordt de benedendijk opnieuw inge-
richt. Er komen fietspaden aan beide kanten van de weg. Om de parkeerdruk in de wijk te 
verminderen, komen er meer parkeerplekken. TF



Hr&F en erasmus 
sport gaan 
samenwerken
De afdeling Human Resources en 
Finance (HR&F) gaat de financi-
ele en personele admini-stratie 
van Erasmus Sport verzorgen. 
Daarvoor betaalt laatstgenoem-
de organisatie op jaarbasis 
65.000 euro. Het College van Be-
stuur wil dat de Shared Service 
Centers meer diensten gaan ver-
lenen aan externe organisaties 
op de campus. De samenwerking 
tussen HR&F en Erasmus Sport is 
een pilot van dit voornemen. Tij-
dens de bijeenkomst waar de sa-
menwerking werd bezegeld, no-
mineerde  Erasmus Sport de af-
deling HR&F voor de Top Support 
Award. TF

maximaal een 6 bij 
Herkansing paper
Wie bij Bestuurskunde een on-
voldoende haalt voor een paper, 
mag die aanpassen, maar kan 
dan niet hoger dan een 6 scoren. 
Dat staat in de nieuwe Onderwijs 
en Examen Regeling (OER), die 
vanaf komend collegejaar geldt. 
Tot nu toe konden studenten die 
een paper wilden herkansen, met 
aanpassingen alsnog een hoog 
punt scoren. Een goed cijfer blijft 
in de herkansing tot de mogelijk-
heden behoren, maar dan moet 
de student wel een geheel nieuw 
paper schrijven. Over het voor-
stel moet nog gestemd worden in 
de faculteitsraad. PM

wijsbegeerte stelt 
n=n uit
De Faculteit der Wijsbegeerte 
gaat Nominaal is Normaal (N=N) 
niet in september 2013 invoeren. 
Het voorstel stuitte op te veel ver-
zet in de medezeggenschap, 
vooral de studenten hebben grote 
zorgen en aanvullende eisen bij 
het invoeren van de 60-punten-
norm. Daardoor is het niet moge-
lijk om de OER op tijd aan te pas-
sen. Decaan Jack Vromen heeft 
daarom in overleg met de rector 
besloten om de invoering van 
N=N een jaar uit te stellen.  TL

kortaF

CAMPUS

Wat: Ladies’ Night Fashion Show, met stu-
denten als model en als ontwerper
Waar: Hollywood Music Hall
Wanneer: 18 april, 20.30-23.00u.

De Hollywood Music Hall is voor de gele-
genheid door New Fashion Society, opge-
richt door RSM-studenten, verbouwd van 
ordinaire nachtclub tot catwalk, de Basement 
vormt de backstage. Ontwerpers doen nog 
wat laatste aanpassingen bij hun model-
len, de organisatoren zijn druk in de weer 
en fotografen flitsen er op los. Op de vraag 
wie er het slechtst gekleed is op deze ladies 
only-avond wordt een voorzichtig vinger-
tje uitgestoken naar een meisje in een rode 
jumpsuit. Het valt al snel op dat er niemand 
zonder hoge hakken te vinden is, en strakke 
jurkjes en felle kleuren zijn eerder regel dan 
uitzondering. Het lijkt erop dat niet alleen de 
modellen, maar ook de bezoekers hier zijn 
gekomen om kleding te tonen. Misschien is 
dat eigenlijk ook wel waar het bij de fashion 
nights om draait.
De modellen, gerekruteerd op de EUR, komen 
het podium op. Achter de coulissen staan zij 
wat zenuwachtig te kijken, maar wanneer het 
hun beurt is zetten ze een zelfvertrouwde 

blik op. Eenmaal omgedraaid – en op de te-
rugweg naar de coulissen - zie je dat bij som-
migen toch een opgeluchte lach doorbreekt. 
De toeschouwers kunnen tijdens de lingerie-
parade hun enthousiasme en gegiechel niet 
onderdrukken bij de mannelijke modellen. 
En de kleding? Er zaten originele creaties 
tussen, maar het lijkt belangrijker te zijn dat 
studenten met verschillende talenten bij el-
kaar komen om zo’n show – en zichzelf – op 
de kaart te zetten.  
Na de show haasten veel modellen zich naar 
huis omdat ze moe zijn of moeten studeren. 
De organisatie babbelt nog wat na op de af-
terparty met een glaasje champagne, en op-
getutte meisjes maken foto’s tegen reclame-
wanden zoals je die bij elk feestje wel vindt.    
De opzet van de show is kleinschalig, maar 
het loopt gesmeerd. Iedereen lijkt enthousi-
ast en gemotiveerd. Eigenlijk loopt alles zoals 
je dat zou verwachten bij  een modeshow, op 
één ding na: het eten. De boterhammen met 
pindakaas en Toffifee-snoepjes gaan er goed 
in bij deze modellen. Zelfingenomen profes-
sionele pokerfaces worden vanavond achter-
wege gelaten en eigenlijk is dat ook helemaal 
niet erg. 
AT

modeshow zonder pretenties
aCHteraF

2 mei 2013 | 09



Campus

onrust bij Fsw over verhuizing
De afdelingen Bestuurskunde en Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschap-

pen moeten verhuizen naar het T-gebouw. Tot grote ontevredenheid van veel medewer-

kers, die een petitie ondertekenden om de plannen te wijzigen.
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goede doel

Klimmen tegen kanker
Bart Verhoeff (23 jaar) en Sten Boerkamp (24 jaar), goede vrienden en huisgenoten, wil-

len op 6 juni zes keer de legendarische berg de Alpe d’Huez op fietsen. Daarmee zame-

len ze geld in voor het KWF, wat wordt besteed aan onderzoek tegen kanker.

Slechts een halve boekenkast per mede-
werker, minder vierkante meters per per-
soon en voor veel mensen geen eigen ka-
mer meer. Dat zijn de grootste bezwaren 
tegen de op handen zijnde verhuizing naar 
de bovenste verdiepingen van het T-ge-
bouw. Het doel van de verhuizing is de ge-
hele sociale faculteit onder te brengen op 
één plek. “De entourage is vast beter”, zegt 
Erik Hans Klijn, hoogleraar Bestuurskun-
de, “maar de tevredenheid zal zeker niet 
toenemen.”
De verhuizing leidt tot flinke consternatie 
onder het FSW-personeel. Zeventig mede-
werkers ondertekenden een petitie waarin 
de initiatiefnemers, waaronder Klijn, op-
roepen tot een overleg met het projectteam 
dat de verbouwing leidt. De opstellers van 
de petitie vallen over de plannen, onder 
meer omdat de nieuwe inrichting voor een 

groot deel bestaat uit een kantoortuin met 
flexwerkplekken. “Wetenschappers moe-
ten de mogelijkheid hebben om zich even af 
te zonderen”, zegt Klijn. Daarnaast wordt 
er gewerkt met vertrouwelijke gegevens, 
zoals scripties, onderzoeksdata of tenta-
menuitslagen. En volgens de initiatiefne-
mers kan dat niet op een open werkvloer.
Een ander pijnpunt is dat er maar een halve 
boekenkast per persoon beschikbaar is, 
vandaar ook de titel van de petitie: Stop de 
boekverbanning, geef ons professionele 
werkruimte!. “Het is geen enorm riskante 
voorspelling dat mensen thuis zullen gaan 
werken”, redeneert Klijn. “Als wetenschap-
per heb je natuurlijk nooit genoeg aan 
maar een halve boekenkast.” 
Op het moment van schrijven was het fa-
culteitsbestuur niet beschikbaar voor een 
reactie. TF

Voor Bart, student Economie en Rechten, 
zit er een persoonlijke kant aan de deelna-
me. Een goede vriendin overleed vorig jaar 
aan longkanker. “Kort daarna zag ik een 
reportage over de Alpe d’HuZes en dat leek 
me een goede manier om aandacht te vra-
gen voor de ziekte”, zegt Bart. Volgens eco-
nomiestudent Sten, die het verdriet van 
Bart van dichtbij meemaakte, is de actie 
een van de mooiste goede doelen: “De spor-
tieve prestatie is een mooi symbool. Je 
moet zelf lijden om het lijden van anderen 
te verzachten.”
Iedere deelnemer moet minstens 2500 eu-
ro ophalen, maar de jongens denken het 
dubbele te kunnen doneren. Dat hopen ze 
te bereiken door op 8 mei een benefietfeest 
te organiseren in Café de Beurs. Het gaat 

Bart en Sten niet enkel om geld voor onder-
zoek. Beiden vinden het belangrijk dat er 
meer bewustzijn komt over de ziekte. ”Er 
wordt nog steeds laconiek over gedaan en 
ook onder studenten wordt het woord kan-
ker gebruikt als scheldwoord. Dat kan ont-
zettend kwetsend zijn”, aldus Sten. Bart: 
“Het feest moet ook een positieve insteek 
hebben, het moet een teken van strijd zijn.”
Bart en Sten trainen serieus voor de be-
proeving, want zes keer de Alpe d’Huez 
opfietsen doe je niet zomaar. Sinds 1 maart 
drinken de vrienden zelfs geen druppel al-
cohol meer. De tourtocht van de Amstel 
Gold Race op 14 april was de eerste echte 
test. Sten: “De spierpijn valt mee, maar er 
is wel nog wat werk te verrichten om de zes 
beklimmingen aan te kunnen.”  TF

Een onzalig plan, 
mijne heeren!
De Erasmus Universiteit zelf moet nog 
een paar maanden wachten voordat ze 
honderd jaar bestaat, maar het 
Erasmus Trustfonds is nu al aan de 
beurt. Ter ere van dit eeuwfeest 
verschijnt het boek Een onzalig plan, 
mijne heeren – het Erasmus Trustfonds 
100 jaar stevig onder de stormen. 

Het Trustfonds is de vereniging die in 1913 
de Handels-Hogeschool oprichtte. Die ho-
geschool is de voorloper van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Tot 1913 bestond 
handelsonderwijs niet in deze vorm. De 
oprichting van een hogeschool werd door 
veel mensen dan ook gezien als ‘een onza-
lig plan’. “Academici keken erop neer en 
veel ondernemers vonden dat je handel in 
de praktijk moest leren”, vertelt Hein Me-
ijers, schrijver van het boek. Toch waren 
er uiteindelijk 46 ondernemers die lid van 
de vereniging werden en die ervoor zorg-
den dat de Handels-Hogeschool er kwam. 
Meijers is oud-hoofdredacteur van Quod 
Novum (voorloper van Erasmus Maga-
zine). Hij beschrijft in het boek de woelige 
geschiedenis en de functie die het fonds 
door de jaren heen heeft gehad. Het finan-
ciert nu bijzondere onderzoeksprojecten 
als Generation R (Erasmus MC) en de 
World Database of Happiness (FSW). In 
het rijk geïllustreerde boek staan ook veel 
‘kleine geschiedenissen’; over de stad, de 
studenten, ondernemers en families. MF

> Het boek is te bestellen voor € 19,13 (!) op 

www.trustfonds.nl

een college in 1913 
(Foto: collectie Historisch Fotoarchief eur) 



Heb je een fantastisch idee over de 
toekomst van de economische faculteit? 
Doe dan mee met de Erasmus School of 
Economics Innovation Tournament. Je kunt 
je idee gedurende de maand mei delen op 
eseinnovate.nl. Hyoryung Nam zit in de 
organisatie.

Waarom organiseert de faculteit dit toernooi?
“We willen vernieuwende ideeën verzamelen 
waarmee de Erasmus School of Economics 
zich verder kan verbeteren. Iedereen op de 
universiteit, werknemers en studenten, kan 
plannen insturen op een van de vier gebie-
den: Onderwijs, Kennis creëren, Kennis ver-
spreiden en Internationalisering.”

Zouden er op deze manier écht nieuwe ideeën 
binnenkomen?
“Dat verwachten we wel. We haken aan bij de 
kennis en ervaringen van de mensen om wie 
het gaat. We maken gebruik van het princi-
pe wisdom of the crowd. In veel innovatieve 
bedrijven zijn dit soort toernooien populair 
aan het worden. Wij zijn de eersten die het 
toepassen op de toekomst van een universi-
teit.”

Wat gebeurt er met mijn idee?
“Een team experts en coaches bekijkt het 
idee en geeft feedback op verschillende pun-
ten, zoals de haalbaarheid. Een vliegveld 
bouwen naast de campus om de bereikbaar-
heid te verbeteren, zal niet het beste idee 
zijn. Maar andere plannen kunnen juist 
groeien door de opmerkingen van de ex-
perts. Ook andere mensen kunnen via de site 
reageren op de ideeën.”

Waarom zou ik meedoen?
“Je kunt als betrokken student of medewer-
ker meedenken over de toekomst van de 
Erasmus School of Economics. Wij noemen 
het leave your mark. De faculteit kan erdoor 
verbeteren, ook voor jóú. Verder levert het 
een mooie ervaring op en het staat natuurlijk 
goed op je cv. De drie beste ideeën krijgen 
een bon van 250 euro, en studenten krijgen 
een aanbevelingsbrief van de decaan.” MF

> Meer informatie en pitchen op: www.eseinnovate.nl

“We moeten wel opletten dat we ons        
    zelf ook aan de evidence houden. 
Het begint eerder religieuze trekjes 
 te krijgen aan de EUR.”

de Quote

> Steven van de Walle, hoogleraar Vergelijkende Bestuurskunde, heeft het over 
probleemgestuurd onderwijs (pgo). Hij stuurde deze tweet aan collegevoorzitter 
Pauline van der Meer Mohr, die pgo verdedigde tegen een kritisch opiniestuk in 
de Volkskrant.
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Scan deze qr-code
en surf meteen met je smartphone 
naar em.online! 

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Rugbyers promoveren naar Eerste Klasse
De Rotterdamse Studenten Rugby Club (RSRC) is zondag 21 april voor het eerst in 22 jaar 
gepromoveerd naar de Eerste Klasse. Het  Amsterdamse AAC werd met 31-23 verslagen in 
de promotie-degradatiewedstrijd. Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden dat RSRC 
een wedstrijd in eigen huis heeft verloren. RSRC begon sterk, maar door foutjes in de 
verdediging kon AAC toch scoren. De tweede helft werd een over-en-weer-spel, waarin 
RSRC toch de bovenhand wist te krijgen dankzij meer snelheid en een betere conditie. 
Een try van de Amsterdammers op het laatste fluitsignaal mocht niet meer baten. AT (foto: 

kevinscott.org)
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> Vrouwelijke hoogleraren
Soms vangt EDDN iets op dat wat 
zoek- en rekenwerk vergt. In dit ge-
val: ‘de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen heeft de meeste 
vrouwelijke hoogleraren’. EDDN 
vroeg de cijfers op bij personeels-
zaken. Peildatum: 17 april 2013 (de 
lijst verandert continu, want er ko-
men elke week hoogleraren bij). Na 
optellen en aftrekken bleek het 
geen nieuws. Sociale 
Wetenschappen is niet de meest 
vrouwvriendelijke faculteit wat be-
treft het aantal hoogleraren. Van 
de 45 hoogleraren (bijzondere in-
cluis) zijn 8 een vrouw. Nog geen 
20 procent. Het beste doet 
Wijsbegeerte het: die telt negen 
mannelijke en vier vrouwelijke 
hoogleraren, procentueel dus een 
stuk meer. Ook  andere faculteiten 
doen het beter dan Sociale 
Wetenschappen. Dieptepunt is de 
Erasmus School of Economics: 52 
mannen, één vrouw. 
EDDN dook meteen een beetje ver-

der de cijfers in. Vergeleken met 
2008 is de EUR op de goede weg, 
zou je kunnen zeggen. Er zijn nu 5 
procent meer vrouwelijke hooglera-
ren dan vijf jaar geleden. En de EUR 
blijkt ook nog eens precies bij het 
landelijk gemiddelde te horen: 15 
procent, aldus  Monitor Vrouwelijke 
Hoogleraren 2012 van de Stichting 
de Beauvoir (kan inmiddels alweer 
gestegen zijn). Maar Nederland 
bungelt nog steeds onderaan in de 
ranglijsten.  Ook geen nieuws, want 
allang bekend. Maar het blijft toch 
een treurige constatering. Mede 
omdat er net zoveel meisjes als 
jongens gaan studeren en meisjes 
zelfs nog iets vaker afstuderen. 

Wil je er meer over weten? 
Zie: www.stichtingdebeauvoir.nl.

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl

2 mei 2013 | 12ONGEHOORD

 VAN DER SCHOT 

WWW.GSC.UVA.NL

e appl i cat ion deadl ine  i s  May 20,  2013

Advertentie 



‘Roken is abnormaal’ kopte Erasmus Magazine in het nummer dat 28 
maart uitkwam. In het artikel geeft hoogleraar Maatschappelijke ge-
zondheidszorg een reactie op de website die twee longartsen start-
ten: TabakNee.nl.  Medewerker Monique Mabélis betoogt dat niet 
alleen roken bijdraagt aan long-, hart- en vaatziekten.

Terwijl ik het artikel zat te lezen, groeide mijn irritatie. Zo’n beetje 
alles wat bekend is over long-, hart- en vaatziekten, wordt opge-
hangen aan de tabaksindustrie. Ben het er absoluut mee eens dat 
roken ongezond is. Maar wat hier wordt vergeten is hoe intens 
slecht de luchtvervuiling door onder andere uitlaatgassen van au-
to’s, vliegtuigen en de uitstoot van fabrieken/industrie voor onze 
gezondheid is.
Mensen die anti-roken zijn, gaan zover dat zij het liefst zouden wil-
len zien dat niemand meer ergens mag roken, zelfs niet in de open 
lucht of thuis. Maar wat als ik, als niet-autobezitster, nu eens eis dat 
al die mensen hun auto maar eens weg moeten doen en deze ook 
nooit meer mogen gebruiken.  Al deze uitlaatgassen zijn voor een 
groot deel verantwoordelijk voor de fijnstof in de lucht, waarvan wij 
dus allemaal long-, hart- en vaatziekten kunnen krijgen. Maar daar 
staan de anti-rookmensen niet bij stil…nee, hele verhalen worden 
er geschreven over hoe slecht roken is voor onze gezondheid. Maar 
daarna gaan deze zelfde mensen gewoon lekker gassend in hun au-
to op weg naar huis, de supermarkt, de sportschool. Dubbel! Daar 
gaan mijn haren echt van overeind staan
Verder zouden we het ook nog kunnen hebben over de negatieve ef-
fecten van suiker, alcohol en junkfood op onze gezondheid. Neem 
bijvoorbeeld suiker: hier krijgen we niet alleen allerlei gezond-
heidsklachten (schimmelinfecties/candida, overgewicht, diabetes) 
van, maar we worden er ook hyper van en daarna heel moe of zelfs 
agressief. Hmm … wat  zouden we hier nu eens aan kunnen  doen? 
Alle producten waar suiker in zit maar verbieden? Oh nee, dat 
wordt wel erg moeilijk, want aan zo’n beetje alle producten is suiker 
toegevoegd.
Wat ik met het bovenstaande eigenlijk wil zeggen is dat ik het pri-
ma vind dat er duidelijk wordt gewaarschuwd voor alle negatieve 
gevolgen en gevaren van roken, maar dat een definitief rookverbod 
juist abnormaal zou zijn. Mensen zijn nog altijd baas over hun ei-
gen lichaam en mogen nog steeds zelf de keuze maken of ze uitein-
delijk wel of niet willen roken, zeker in hun eigen huis en in de 
open lucht. Anders moeten we ook maar per direct alle vervoers-
middelen afschaffen (behalve de fiets en misschien de trein … al-
hoewel deze ook fijnstof uitstoot, maar minder dan auto’s), alle in-
dustrie verbieden, alle suiker uit producten bannen en alcohol ver-
bieden! Heb nog wel een suggestie voor de rokers onder ons: mis-
schien handig om een reizigersasbakje mee te nemen (te verkrijgen 
bij de Halfords, Xenos, Blokker), het is zo jammer dat al die peuken 
op de grond worden gegooid!

Monique Mabélis, medewerker EUR

BRIEF

‘Rookverbod is abnormaal’
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Twee taartjes
Na jaren grote, middelgrote, en kleine misstanden aan de 
kaak te stellen, was het na de vorige column zover: ik, 
Peter Achterberg, columnist van EM, werd ein-de-lijk seri-
eus genomen door de grote jongens van de universiteit. En 
dat allemaal naar aanleiding van mijn vorige column over 
een slordige 3,25 miljoen euro die binnenkort over de 
spreekwoordelijke balk gesmeten zal worden om de gehe-
le FSW te huisvesten in het T-gebouw. Ik had, in mijn over-
moed dat toch niemand mij kon uitleggen waarom daar 
zoveel geld voor uitgetrokken moest worden, een appel-
taartje uitgeloofd voor degene die dat toch zou proberen. 
Maar liefst twee gegadigden meldden zich prompt bij mij 
aan. Bart Straatman, lid van het college van bestuur, was 
er als de kippen bij, en mailde mij dat ik de taart alvast 
moest klaarzetten. Niet lang daarna wilde Henk van der 
Molen, decaan van mijn faculteit ook nog met me praten, 
zo mailde zijn secretaresse mij. Oei, dacht ik nog, dat gaat 
taarten kosten.
De bakker in mijn woonplaats Kudelstaart kreeg spontaan 
een appelflauwte toen ik op 4 april  om twee appeltaar-
tjes vroeg - dat gaat er normaal gesproken in een week 
doorheen - dus besloot ik ter plekke tot een compromis: 
een appeltaart voor Bart en een walnotentaart voor Henk. 
Het gesprek met Bart was leuker dan ik had verwacht. 
Ik had eerder de indruk dat de beste man gewoon eens bij 
mij op de koffie kwam om, onder het genot van een appel-
taartje, een uurtje lekker te praten over onderzoek, onder-
wijs, en alles wat ons verder zoal bezighield (hobby’s, kin-
deren, ja werkelijk alles passeerde de revue). Dat wil trou-
wens niet zeggen dat we het niet over financiën hebben 
gehad. Hij legde mij rustig uit dat het echt heel erg nodig is 
om de universiteitsbrede bestedingen aan huisvesting 
aan banden te leggen, want die kosten rijzen al jaren de 
pan uit. Ook vertelde hij dat er op de universitaire begro-
ting elk jaar grofweg een bedrag van 325 duizend euri ge-
reserveerd is voor huisvestingsdoeleinden voor de FSW. 
Dat bedrag was tien jaar lang niet aangewend, en werd nu 
gebruikt om de verhuizing te bekostigen. Twee vliegen in 
één klap dus: met de verhuizing zouden de toekomstige 
huisvestingskosten voor de FSW aanmerkelijk minder 
hoog zijn. Én wij kregen de 3,25 miljoen die in tien jaar voor 
ons was opgespaard, en dus gewoon van ons was, weer 
terug. 
Het gesprek met de decaan was iets minder lang. Vanuit 
mijn perspectief ook iets minder gezellig. Het resultaat is 
dat er gerectificeerd moet worden. Zie hieronder.

Peter Achterberg, columnist van EM, heeft in zijn vorige column ten 

onrechte de indruk gewekt dat de decaan van de Faculteit der 

Sociale Wetenschappen, Henk van der Molen, heeft verteld dat hij 

niet van de faculteitsdirecteur mocht vertellen dat de aanstaande 

verhuizing van het M- naar het T-gebouw 3,25 miljoen kost. Dat is 

niet waar en moet worden gerectificeerd. De decaan heeft ter plaat-

se gemeld dat hij niet van de faculteitsdirecteur mocht vertellen dat 

zij er voor gezorgd heeft dat deze kosten zouden worden gedragen 

door het College van Bestuur en niet voor rekening zouden komen 

van de FSW. 

PETER ACHTERBERG
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L
iefde is lastig te definiëren. Je houdt 
van je partner, maar waarom eigen-
lijk? Waar zit hem dat precies in? ‘Ge-
woon omdat ik van je hou’ is niet be-
vredigend. Het klinkt bijna willekeu-

rig. “Kun je nagaan hoe lastig het is om uit te 
leggen waarom je van Rotterdam houdt”, 
merkt socioloog Willem Schinkel op. Toch 
doet hij tijdens de Rotterdamlezing op 23 mei 
- het jaarlijkse cadeau van de Erasmus Uni-
versiteit aan de stad - een poging. Hoewel hij 
niet te veel vooruit wil lopen op de inhoud, 

licht Schinkel voor Erasmus Magazine toch 
vast een tip van de sluier op. 

Vrouwelijk en sexy
De reden waarom iemand van Rotterdam 
houdt, verschilt volgens Schinkel van persoon 
tot persoon. Ook het object van liefde is tel-
kens anders. Net als de manier waarop die 
liefde zich uit. Dat maakt het behoorlijk inge-
wikkeld. “Neem je  de stad zoals hij is? Of wil 
je hem graag veranderen, zoals veel mensen 
hun partner willen veranderen? Maar hou je 

We houden van onze partner, van onze kinderen en van onze hond. Maar kun 
je ook van een stad houden? ‘Liefdessocioloog’ en bevlogen Rotterdammer 
Willem Schinkel vindt van wel. Al is het een behoorlijk ingewikkelde liefde. 
Want hoe kun je nu houden van een pretentieloze stad, zonder hart, die je 
voortdurend wilt veranderen?                     
tekst Sanne van der Most 

fotografie Ronald van den Heerik en Sanne van der Most (portretjes studenten)

Houden van 
een stad 
zonder hart
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dan wel echt van de stad?” Zo heeft de ge-
meente volgens Schinkel een bepaald  idee 
van het Rotterdam dat ze graag zouden zien. 
“In de stad als ‘City Lounge’ opereert een be-
paalde middenklasse die van Meent-achtige 
straten houdt en van festivals en culturele 
evenementen. Door daarop in te zetten, onder-
gaat Rotterdam een transformatie van manne-
lijke, hardwerkende havenstad naar een meer 
vrouwelijke en sexy stad. Dit beeld botst na-
tuurlijk met de liefde die veel anderen voelen 
voor de stad. Want heel veel mensen houden 

júist van dat ruige oude imago. Zij laten de 
stad liever zoals hij is. Je kunt dus zeggen dat 
de stad vele geliefdes heeft.”

Lekker trashy
Al is hij er zelf niet geboren, liefde voor Rot-
terdam heeft Schinkel zelf ook zeker. “Die lief-
de heeft te maken met een bepaald soort 
openheid en onbepaaldheid die andere steden 
niet hebben. Dat maakt Rotterdam enerzijds 
moeilijk, maar anderzijds veel  interessanter 
dan andere steden. Ik vind ook dat Rotterdam 

Eva Kool (IBA)   
‘Juist die mix van oud en 
nieuw’
“Ik ben geboren en getogen in 
Rotterdam, dus uiteraard hou ik 
van de stad. Ik weet niet beter. 
Maar los daarvan vind ik het ook 
gewoon echt een geweldige 
stad. Typerend voor Rotterdam 
vind ik die mentaliteit van aan-
pakken. Niet lullen maar poetsen, 
dat idee. De mooiste plek in 
Rotterdam vind ik de Veerhaven. 
Maar ook de Kop van Zuid. Juist 
die mix van oud en nieuw, dat is 
voor mij Rotterdam. Tegenover 
niet-Rotterdammers moet ik 
mijn stad ook vaak verdedigen. 
Dan vertel ik dat er wel degelijk 
mooie en sfeervolle plekken zijn. 
Je moet ze alleen wél kennen.”

Joost Dijkshoorn (rechten)   
‘In Rotterdam hoor je er 
meteen bij’
“Ik hou absoluut van Rotterdam. 
Het is echt mijn stad. Het is ook 
de enige Nederlandse stad die 
een beetje stadsallure heeft. 
Dat gevoel heb ik niet als ik in 
Amsterdam loop. De mensen 
zijn daar ook anders. Veel meer 
kliekjes, je komt er nauwelijks 
tussen. In Rotterdam is alles 
veel opener en directer. Je hoort 
er meteen bij. Het is één groot 
feest en dat trekt mij heel erg 
aan. En de kamers zijn hier veel 
goedkoper. Ik zeg nooit nooit, 
maar in principe hoef ik hier niet 
meer weg.” 

Karine Dukuze 
(communicatie en media) 
‘Misschien nog wel hipper 
dan Amsterdam’
“Oorspronkelijk kom ik uit 
Ruanda. Ik heb in verschillende 
Nederlandse steden gewoond, 
maar Rotterdam vind ik toch 
echt nummer één. Het is een su-
permoderne stad. Alles is nieuw 
en fris en er wordt voortdurend 
gebouwd. Geweldig toch? De 
muziekscene is hier ook heel 
goed ontwikkeld. Net als de rest 
van het culturele leven. Rot-
terdam is nu echt net zo hip als 
Amsterdam. Hipper misschien 
wel. Het is hier voor nieuwko-
mers ook minder chaotisch dan 
in veel andere steden. Je kunt 
bijna niet verdwalen. Zeker in het 
begin vond ik dat heel prettig.”
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de enige echte stad is van Nederland. Rotter-
dam heeft een manier om met diversiteit om 
te gaan die er daadwerkelijk voor zorgt dat je 
voortdurend mensen tegenkomt waarvan je 
denkt ‘daar heb ik helemaal niks mee’. En dat 
dwingt tot een bepaald soort levenshouding 
die ik wel interessant vind. Dat wil niet zeg-
gen dat je continu met al die mensen om moet 
gaan. Het kan juist ook betekenen dat je hier 
in Rotterdam perfect in anonimiteit naast el-
kaar kunt leven.  Dat biedt Rotterdam zeker. 
Ik hou ook erg van de pretentieloosheid van 
Rotterdam. Dat wat je voelt op straat. Am-
sterdammers hebben een soort narcistische 
hipheid. Daar ben ik allergisch voor. Het 
grappige is dat Rotterdam de laatste tijd in 
culturele kringen in Amsterdam weer hele-
maal hip is. ‘Ja, Rotterdam, geweldige stad’, 
zeggen ze dan. En dan gaan ze aan mij uitleg-
gen waarom Rotterdam zo leuk is. ‘Het is zo 
lekker trashy, net als Berlijn.’ Ze flirten dus 
maar wat graag met Rotterdam maar ze wil-
len er niet wonen. Tekenend is trouwens ook 
dat het grootste deel van het Erasmusperso-
neel niet in Rotterdam woont maar in Spijke-
nisse en Oostvoorne en zo. Net als de meeste 
ambtenaren.”

Het nieuwe hart van Rotterdam
Rotterdam is een stad zonder hart. Dat zeg-
gen we nog steeds. Ook al is het bombarde-
ment al heel lang geleden. “Toch is dat beeld 
achterhaald”, vindt Schinkel. “Rotterdam 
heeft wel degelijk een hart. Echte Rotterdam-
mers kunnen je dat feilloos aanwijzen, tot op 
de straat nauwkeurig. Maar door te zeggen 
dat Rotterdam nog geen hart heeft, is er tel-
kens een nieuwe reden  voor nóg een her-
structurering. Overal zie je campagnes als 
‘Hier bonkt het nieuwe hart van Rotterdam’. 
Eigenlijk is dat raar. Amsterdammers zijn an-
ders, die zijn narcistischer en trots op de stad. 
Rotterdammers problematiseren alles veel 
meer.  Alsof onze stad nooit goed genoeg is. 
Voor mij is-ie dat wél.”   

COVERVERHAAL

Rotterdamlezing: Liefde voor de stad zonder hart
Op donderdag 23 mei vindt de elfde Rotterdamlezing plaats. Tijdens deze jaarlijkse spreekbeurt focust een EUR-wetenschapper 
van naam op de ontwikkeling van de stad, met name het grootstedelijk leefklimaat. Spreker in 2013 is prof.dr. Willem Schinkel (1976), 
hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Eén conclusie geeft hij al weg: geen stad is zo ideaal om van 
te houden als Rotterdam, de stad zonder hart.

> Locatie: Citykerk Het Steiger, Hang 18, Rotterdam Centrum. Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. www.rotterdamlezing.nl

Marko Jordacevic 
(bedrijfsrecht)
‘Rotterdam? Voor mij is dat 
de Meent’
“Ik zie Rotterdam als het Neder-
land van morgen. Zo veel ver-
schillende nationaliteiten naast 
elkaar en toch gaat het goed. 
Dat is mooi. Rotterdam is ook 
continu in beweging. De stad 
blijft veranderen  maar behoudt 
toch haar principes. Recht door 
zee, doortastend, een stad van 
werkers en doeners. Dat spreekt 
mij heel erg aan, zo ben ik zelf 
ook. Maar ik ben dan ook een 
geboren en getogen Rotterdam-
mer. Als ik aan één plek denk die 
Rotterdam symboliseert dan is 
dat voor mij de Meent. Dat vind 
ik typisch Rotterdam. Bruisend 
en levendig, en ik kom er heel 
graag.”

‘Pretentieloos en tóch 
de enige echte 
Nederlandse stad’
> Socioloog Willem Schinkel
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D
e Erasmus Universiteit behaalde vo-
rig jaar de Instellingstoets van de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (NVAO), een nieuwe 
toets die beoogt een instellingsbre-

de accreditatie voor het onderwijs te verlenen. 
De auditcommissie van de NVAO heeft wel een 
aantal voorwaarden gesteld waaraan de EUR 
binnen een jaar moet voldoen om de positieve 
beoordeling te behouden. In september komt 
de NVAO opnieuw op bezoek om te beoordelen 
of de EUR aan de drie gestelde voorwaarden 
voldoet. Die vereisten houden in dat de univer-
siteit de visie op onderwijs opnieuw beschrijft; 
er een duidelijk beleid wordt gevoerd op het 
gebied van internationalisering, de veranke-
ring van onderzoek in onderwijs, en multidi-
versiteit; en dat relevante cijfers over de kwali-
teit van het onderwijs centraal beschikbaar 
zijn en geëvalueerd worden. Volgens Ton Kal-
lenberg, projectleider van het reparatietraject 
en hoofd van de afdeling Onderwijs, Onder-
zoek en Studentenzaken, is de EUR op de goe-
de weg.

Onderwijskwaliteit
“De visie op onderwijskwaliteit is vooral een 
talige kwestie”, zegt Kallenberg. “Er is een dui-
delijke visie op onderwijs, maar die was niet 
goed beschreven.” De NVAO oordeelde inder-

daad dat er bij de faculteiten vaak wel een hel-
dere onderwijsvisie aanwezig is, maar dat deze 
niet eenduidig is geformuleerd. De basis is er, 
maar het kan scherper worden opgeschreven. 
Dat komt wel goed volgens Kallenberg: “Met 
‘Nominaal is Normaal’ hebben we natuurlijk 
een heel duidelijk profiel.”

Multidiversiteit
Nominaal is Normaal (N=N) blijkt ook het 
stokpaardje als het gaat over het multiculture-
le karakter van de EUR. Volgens de NVAO-
commissie wordt er geen eenduidig beleid ge-
voerd om het studiesucces van niet-Westerse 
allochtone studenten te verbeteren, terwijl je 
dat wel zou verwachten bij een instelling waar 
een kwart van de instroom bestaat uit studen-
ten met een niet-Westerse achtergrond. “Eer-
dere maatregelen hebben inderdaad weinig ef-
fect gehad op het rendement van allochtone 
studenten”, zegt Kallenberg. “Met N=N kunnen 
we meer inspelen op kleinschaligheid en de in-
dividualiteit van de student en dus ook de al-
lochtone student.” Daarnaast wordt er een on-
derzoek uitgezet bij het onderzoeksinstituut 
Risbo om de gevolgen van N=N voor niet-Wes-
terse studenten in kaart te brengen.

Onderzoek
“Het oordeel dat de verankering van onder-
zoek in onderwijs niet goed zit, verbaasde ons. 
Bij de opleidingsaccreditaties is dat nooit eer-
der een kritiekpunt geweest”, vertelt Kallen-
berg. “Het primaat ligt bij de hoogleraar, die 
moet ervoor zorgen dat wat zich afspeelt in het 
onderzoeksgebied, ook wordt gebruikt in het 
onderwijs.” Volgens Kallenberg is die veranke-
ring een vanzelfsprekende component van we-
tenschappelijk onderwijs en is het nog maar 
de vraag of er iets moet veranderen. Toch 
wordt er momenteel een rapport opgesteld om 
de verankering van onderzoek in onderwijs 
meer te expliciteren. 

Internationalisering
Voor internationalisering geldt eigenlijk het-
zelfde als voor de visie op onderwijskwaliteit: 
het is wel aanwezig, maar neemt diverse vor-
men aan bij de verschillende faculteiten en op-
leidingen. Tijd om centraal beleid te gaan ma-
ken, oordeelde de NVAO. Inmiddels ligt er een 
plan met een aantal concrete aanbevelingen 
bij de medezeggenschap. Zo wordt voorgesteld 
om Engels de voertaal te maken in het derde 
jaar van alle bacheloropleidingen en een bui-
tenlandverblijf te vereenvoudigen door de mi-
nor anders vorm te geven.

Cijfers
“Het besef dat het nuttig is om cijfers over on-
derwijs en onderwijskwaliteit centraal be-
schikbaar te hebben is er al een tijdje. Het oor-
deel dat dat beter moet is dan ook terecht”, al-
dus Kallenberg. Als onderdeel van BV2013 
(verbeteringstraject voor de bedrijfsvoering) 
was de EUR daar al mee bezig. Zo wordt er een 
datawarehouse aangelegd en komt er een cen-
traal studenteninformatiesysteem. Tot die tijd 
wordt er een boekje gemaakt waarin alle rele-
vante gegevens, zoals rendementen en in-
stroom- en uitstroomcijfers, worden opgeno-
men. Daarnaast komt er een jaarrapportage 
die gebruikt zal worden als kwaliteitszorgdo-
cument, met cijfers, studentoordelen, presta-
tieafspraken met de minister, convenantaf-
spraken met de faculteiten en de visitaties van 
afzonderlijke opleidingen.

Proefaccreditatie
In september beoordeelt de NVAO of het vol-
doende is. “We hebben nog even”, zegt Kallen-
berg. “Op 12 juni is er een proefvisitatie, als 
steuntje in de rug.” Voor die proefvisitatie zijn 
externen ingehuurd die net zo streng moeten 
oordelen als de visitatiecommissie van de 
NVAO. “Dan weten we of we op de goede weg 
zijn of dat we nog een paar maanden hard 
moeten werken.”

Reputatieschade
Wat zijn de gevolgen als de commissie in 
september niet tevreden is? Vrij weinig, denkt 
Kallenberg. De Instellingstoets is in het leven 
geroepen opdat opleidingen minder tijd kwijt 
zijn aan een bezoek van de visitatiecommissie. 
Als de EUR niet volledig voldoet aan de Instel-
lingstoets moeten de individuele opleidingen 
uitgebreid worden beoordeeld. Het is nog maar 
de vraag of dat echt minder werk is. “Reputa-
tieschade is natuurlijk wel een probleem”, zegt 
Kallenberg, hoewel hij verwacht dat  dat in 
de praktijk mee zal vallen. “Kijk naar hoe het 
bij de VU gaat, daar is behoorlijk veel heisa. 
Leidt dat tot minder instroom van studenten? 
Zal de VU hierdoor minder goed scoren in de 
rankings? Dat is nog maar de vraag.”  

De EUR slaagde vorig jaar met de 
hakken over de sloot voor de Instel-
lingstoets van accreditatieorganisatie 
NVAO. Het reparatietraject is inmid-
dels in volle gang. In juni volgt de ge-
nerale repetitie. 
tekst Tim Ficheroux

De EUR 
verbetert 
zichzelf
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M
ark Rutte heeft misschien wel de zwaarste 
baan van Nederland”, concludeert rechten-
student Martijn Roos. Woensdag 17 april, 
tegen zes uur, in het NRC Café in hartje 
Rotterdam. Op uitnodiging van Erasmus 

Magazine hebben vier studenten, onder wie Martijn, bijna 
twee uur gesproken over wat het kabinet-Rutte voor jon-
geren kan betekenen op twee punten die voor hen belang-
rijk zijn: onderwijs en werk. Over hoe je jongeren aan  
een baan helpt. Over leenstelsels en een vastzittende  

arbeidsmarkt. Het idee van de bijeenkomst: geef advies 
aan Mark Rutte. 

Arbeidsmarkt
Het is een paar dagen geleden dat het kabinet en de socia-
le partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) tot 
een sociaal akkoord kwamen. Daarin spraken ze af om 
werklozen actiever te helpen met het vinden van werk, dat 
het ontslagrecht wel veranderd maar niet versoepeld 
wordt (daarover later meer), en dat flexwerkers sneller 
recht hebben op een vast contract. Zwak punt van het ak-
koord lijkt te zijn dat de partijen hebben afgesproken om 
na de zomer weer bij elkaar te zitten. Gaat het econo-
misch slecht, dan zijn nieuwe maatregelen niet uitgeslo-
ten. Bovendien gaan verschillende maatregelen later in.
Typisch, vindt Martijn: “Tegen die tijd zitten er andere po-
litici, moet alles wéér anders.” Corné van Straten: “Politici 
werken met een kortetermijnvisie: na mij de zondvloed.” 

Beste Mark Rutte…
Het kabinet-Rutte heeft heel wat problemen 
te tackelen. EM helpt graag. En dus zetten we 
vier studenten bij elkaar met de opdracht: 
geef advies aan de minister-president.                                         
tekst Mieke Fiers en Tim Ficheroux Fotografie Ronald van den Heerik

Vier studenten van de EUR 
in gesprek over wat het 
kabinet-Rutte zou moeten 
doen, en wat juist niet. 
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Nienke Benders knikt: “Ze lijken bang om echte beslissin-
gen te nemen. Terwijl ze juist nu meer macht hebben, nu 
kunnen ze echt iets betekenen, iets veranderen.”

De boot losgooien
Een van de grote problemen is de stijgende jeugdwerk-
loosheid. Wat moet Rutte daaraan doen?. “Stages”, meent 
Nienke. “De nadruk in het onderwijs ligt nu op het verga-
ren van meer en meer kennis, maar op termijn heb je 
meer aan het opdoen van ervaring. Bovendien kunnen 
studenten na hun stage vaak bij het bedrijf blijven wer-
ken.” “Dan moet er wel een regeling komen die het moge-
lijk maakt de stagiairs aan te nemen”, vult Martijn aan. 
Een stagiair die bevalt, kan nu soms niet worden aangeno-
men vanwege een personeelsstop. Terwijl het voor bedrij-
ven juist heel handig zou zijn om die stagiairs te laten 
doorstromen, meent Nienke. “Je weet wat je aan hen hebt 
en ze hebben geen inwerkperiode meer. Het risico om hen 
aan te nemen is dus minder groot dan bij andere sollici-
tanten.”
Corné zucht. “Dit is een leuk ideetje om te roeien met de 
riemen die je hebt, maar ik gooi liever de boot los. Het 
cruciale punt is dat de doorstroming compleet gestag-
neerd is. Het is gewoon een te groot risico om wie dan ook 
aan te nemen, want je kunt hem of haar maar heel moei-
lijk ontslaan. En hoe ouder hoe moeilijker. De oplossing is 
het ontslagrecht versoepelen.” In het ontslagrecht is gere-
geld dat mensen met een vast contract niet zo maar ont-
slag kunnen krijgen. Het moet werknemers beschermen 
tegen willekeur. Maar het zet volgens anderen de arbeids-
markt ook ‘op slot’: iedereen met een baan blijft zolang 
mogelijk zitten, en de nieuwkomers (zoals jongeren en 
werklozen) komen niet aan de bak.

Een groot zwart gat
Martijn is bijna zo’n nieuwkomer. “Na de zomer ben ik 
klaar met mijn studie … en daar gaapt een groot zwart 
gat. Verwachten pas afgestudeerde hoger opgeleiden niet 
te veel?, oppert Bernou Boermann. “Ze denken meteen in 
een mooie functie te kunnen komen. Misschien moeten ze 
met minder genoegen nemen.” Martijn: “Ik zou zelf nu al 
met minder genoegen nemen. Ik wil gewoon aan de slag, 
ervaring opdoen, eventueel tegen een lager salaris.”
Aan de slag, in welke vorm dan ook. Dat willen veel pas 
afgestudeerden. Ze werken vaak in nul-urencontracten. In 
het sociaal akkoord staat dat die flexwerkers sneller aan 
een vaste baan moeten. Maar hebben jongeren dan zo’n 
behoefte aan een vast contract? Corné schudt het hoofd: 
“Jongeren denken echt niet ‘hier ga ik de komende tien 
jaar werken’. Er zijn er genoeg die geen baan kunnen vin-
den, en dan gewoon een eigen bedrijfje opzetten. Het past 
bij deze generatie om creatief naar oplossingen te zoe-
ken.” Maar volgens Martijn hebben ook jongeren ‘wel de-
gelijk behoefte aan zekerheid’.

Breek de cao’s open
Een eenduidig advies om jeugdwerkloosheid tegen te gaan 
komt er niet op tafel. Maar het gaat opeens snel wanneer 

het gesprek komt op vijftigers die geen baan kunnen vin-
den omdat ze ‘te duur’ zijn. Het loon stijgt met de jaren. 
Dat soort loonafspraken zijn vastgelegd in cao’s, een over-
eenkomst tussen werkgeversorganisaties en vakbonden. 
“Gooi die cao’s overboord”, zegt Corné. De vier komen 
overeen dat de afspraken in ieder geval niet algemeen gel-
dend zouden moeten zijn, zoals nu het geval is. Mensen 
die dat willen, zouden zelfstandig afspraken moeten kun-
nen maken met de werkgever. Mensen die dat niet willen 
of kunnen, vallen wel onder een cao. Misschien dat die 
dan verplicht lid moeten worden van de vakbond. Martijn 
zit intussen met iets anders in zijn hoofd: “De vakbond 
waar nu slechts een minderheid lid van is, maakt afspra-
ken die vervolgens voor iedereen gelden. Hoe legitiem is 
dát eigenlijk?”

Wat kunnen we noteren voor Rutte en consorten? 
• Geef werknemers de keuze of ze zich aan de cao houden
• Ontslagversoepeling
• Meer ruimte voor stages en regelingen om staigiares aan 
te nemen (ook al is er een personeelsstop)

Corné van Straten (22 jaar) 
volgt de master Beleid en 
politiek van de opleiding 
Bestuurskunde. Corné is 
overtuigd libertariër. Dat 
betekent dat hij zoveel 
mogelijk individuele vrijheid 
voorstaat en een zo klein 
mogelijke (of zelfs geen) 
overheid. Dat kan dus nog 
wel eens in zijn bijdrage 
doorklinken. “Het past bij 
deze generatie om creatief 
naar oplossingen te 
zoeken.”

Bernou Boermann (20 jaar) 
zit in het tweede jaar van 
de opleiding International 
Bachelor Economics and 
Business Economics. “Een 
leenstelsel maakt de 
drempel om te studeren 
hoger. Ik ben niet voor.”
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Hoger onderwijs
Universiteiten krijgen nu per student betaald: een deel 
aan het begin van hun studie, een deel bij het behalen van 
het diploma en een bedrag voor elk jaar dat de student 
studeert. Dat laatste klopt niet, redeneert Martijn, want 
als iemand zes jaar over zijn studie doet, krijg je dus meer 
geld dan wanneer hij er drie jaar over doet. Zijn oplossing: 
een universiteit krijgt geld wanneer een student met een 
bepaald niveau binnen een bepaalde tijd afstudeert. Mar-
tijn: “Ik zeg ‘van een bepaald niveau’, anders dreigt norm-
verlaging - dat studenten te gemakkelijk een diploma krij-
gen. De kwaliteit van de afgestudeerden zou je bijvoor-
beeld kunnen meten met een impactmeting.”
Nienke haakt in: “Ja, belangrijk is dat je kijkt naar de 
waardering van de markt voor de opleiding. RSM [Rotter-
dam School of Management, red.] haalt bijvoorbeeld veel 
sponsoring binnen. Die bedrijven zouden dat echt niet 
doen wanneer de afgestudeerden niet het juiste niveau 
hebben.”

Sigaar uit eigen doos
Wat vindt ons panel van het leenstelsel? “Het maakt de 
drempel om te studeren wel hoger dan nu. Ik ben niet 
voor”, zegt Bernou. Lachend: “Ik begrijp het wel, maar als 
ik dan toch mag kiezen hou ik liever m’n stufi.” Ook Mar-
tijn en Nienke zien het leenstelsel niet zitten. Corné gaat 
er tegenin: “Maar studiefinanciering is een sigaar uit ei-
gen doos. Doe je het niet, dan loopt de staatsschuld op, en 
wij moeten straks daarvan de kosten dragen.” Martijn 
vindt het nu niet het juiste moment om studenten op te za-
delen met een hoge schuld. “Ik kom straks de arbeids-
markt op en kijk om me heen ‘waar is die baan?’. Daar kan 
ik een rugzak met 40 duizend euro schuld echt niet bij ge-
bruiken.”
“Misschien besluiten mensen door het leenstelsel dan om 
niet te gaan studeren”, oppert Corné. “Dat zou jammer 
zijn”, reageert Martijn. “Ik geloof dat mensen tot een opti-
maal denkniveau moeten worden opgeleid.” Corné be-
strijdt dat: “Mensen moeten opgeleid worden voor banen.” 
Bernou: “Onderwijs, universitair onderwijs, leert je een 
bepaalde manier van denken aan.” Martijn denkt dat we 
op termijn wel naar een systeem gaan waar je je eigen stu-
die betaalt. Maar om dat nu zo rigoureus in te voeren…

Variëren in collegegeld
Hier komen we niet uit. Het leenstelsel blijft drie tegen, 
één voor. Zijn er tussenoplossingen waar Rutte naar kan 
kijken? De inperking van de ov-studentenkaart, wordt ge-
opperd. “Vrij reizen is inderdaad een ongelooflijke luxe”, 
zegt Bernou. Maar wat zijn de consequenties, vraagt Mar-
tijn, voor bijvoorbeeld de NS?
Ander plan van Martijn: verhoog het collegegeld geleide-
lijk voor latere jaren. Wie nominaal studeert, betaalt het 
standaardtarief. Daarna een beetje extra in het vierde 
jaar, weer wat meer in het vijfde, enzovoort. “Het is verge-
lijkbaar met een langstudeerboete, en daarvan hebben we 
gezien dat studenten sneller gaan studeren. Maar op deze 
geleidelijke manier is het rechtvaardiger.”
Nienke heeft een ander advies: “Baseer de hoogte van het 
collegegeld voor een gedeelte op de relevantie voor de 
markt.” Dus niet helemaal vrijgeven, maar variëren. Dat 
gebeurt nu al een beetje: een tweede studie is vaak extra 
duur, maar niet altijd: een tweede studie in zorg of onder-
wijs kan tegen het ‘gewone’ tarief gevolgd worden. Nienke: 
“Er wordt doorgaans te veel gekeken naar wat studenten 
leuk vinden en te weinig naar wat de markt nodig heeft.” 
Ze vindt het vreemd dat iedereen zomaar alles kan stude-
ren, dat studenten een ‘pretstudie’ doen. “Dan moet je 
daarna niet vreemd opkijken wanneer je geen baan kunt 
vinden.” “Sommige mensen noemen rechten ook een pret-
studie, terwijl dat echt niet het geval is”, zegt Martijn nog 
als repliek. Toch zijn de vier het er aardig over eens dat 

Martijn Roos (22 jaar) is 
bezig met zijn master 
Staats- en Bestuursrecht 
aan de Erasmus School of 
Law. “De overheid heeft 
vooral een zorgplicht voor 
onderwijs en zorg. Daar 
moet niet op beknibbeld 
worden.”

Nieke Benders (22 jaar) is 
vierdejaars aan de 
opleiding International 
Business Administration 
van de Rotterdam School 
of Management. “Er wordt 
teveel gekeken naar wat 
studenten leuk vinden, en 
te weinig naar wat de 
markt nodig heeft.”
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sommige studies gewoon niet nuttig zijn. En oké, op een 
universiteit leer je vooral op een academische manier te 
denken, zeggen ze, maar je moet wel aan je toekomst den-
ken.
Is het niet zonde dat studies als Fins en Hongaars hele-
maal uit Nederland verdwijnen? Bernou: “Ja dat is zonde, 
maar: ja, het is ook crisis.” Nienke gelooft in internationa-
le samenwerking: “Ik denk dat mensen steeds vaker voor 
een studie in het buitenland kiezen. Er zullen internatio-
naal gezien specialisaties ontstaan in het onderwijs; voor 
een economieopleiding moet je dan bijvoorbeeld in Ne-
derland zijn.” 

Samenvattend voor onderwijs, noteren we:
• Regels zouden studies die gewaardeerd worden door de 
markt moeten bevoordelen (zoals collegegelddifferentiatie)
• Inperking ov-jaarkaart is bespreekbaar
• Oplopend collegegeld in latere jaren

Het loopt tegen zessen, de magen beginnen te knorren en 
de concentratie verslapt. Nee, we hebben de crises van Ne-
derland niet kunnen oplossen. En of Rutte iets heeft aan de 
verzamelde tips? 
De vier vragen vooral om helderheid. Martijn: “Voer geen 
langstudeerboetes in die meteen weer ingetrokken worden. 
Trek één lijn. Sluit geen sociaal akkoord waarbij je zegt ‘we 
kijken na de zomer opnieuw’. En zit die vier jaar eens ge-
woon helemaal uit.”
 Martijn wil Rutte nog iets mee geven: “De overheid heeft 
vooral een zorgplicht voor onderwijs en zorg. Daar moet hij 
niet op beknibbelen.” De rechtenstudent heeft veel respect 
voor mensen als Rutte, die veel aan de maatschappij bij-
dragen. “En dan zit je ook nog met de Balkenendenorm.” 
Nienke en Bernou knikken instemmend. Corné glimlacht: 
“Ik zal hier heel tactisch niets op zeggen.” 

BOUWVAKKER VAN DE MAAND

Wie: Ron van Herwaarden, woont in Den Haag met zijn vriendin
Leeftijd: 34
Bedrijf: Vis Slooptechniek
Functie: Sloper. Bij het slopen gebruikt hij verschillende apparatuur, 
afhankelijk van het materiaal dat wordt gesloopt. “De elektrische hamer 
weegt dertien kilo. Dan hoef je niet meer te fitnessen!”
Project: Samen met zijn collega Adem is hij bezig met het slopen van 
een aantal muren in het E-gebouw.
Werkdag: 7:00-16:00u. “Na het werk doe ik het thuis vooral een beetje 
rustig aan.” 
In de lunchbox: rijst, tonijn, sla.
Radiozender: geen - “door het lawaai van het gereedschap dat wij bij het 
slopen gebruiken, hoor je toch niks meer. We hebben gehoorbescherming 
op, anders ben je binnen een paar maanden doof.”
Typisch Ron: “Volgens mijn collega’s ben ik een beetje een mafkees. 
Eigenlijk ben ik zo gek als een deur.”
Weekend: “Tegenwoordig doen we in onze vrije tijd niet zo veel meer. 
Beetje thuis zitten, beetje koken, soms op zondag naar oma toe. Eigenlijk 
willen we in het weekend gewoon zoveel mogelijk rust.” AT (foto: RvdH)

Adviezen voor Rutte en consorten
•	 Geef	werknemers	de	keuze	of	ze	zich	aan	de	cao	houden
•	 Ontslagversoepeling
•		Meer	ruimte	voor	stages	en	regelingen	om	stagiaires	aan	
 te nemen (ook ondanks personeelsstop)
•		Regels	zouden	studies	die	gewaardeerd	worden	door	de	
 markt moeten bevoordelen (zoals collegegelddifferentiatie)
•		Inperking	ov-jaarkaart	is	bespreekbaar
•		Oplopend	collegegeld	in	latere	jaren
•		Consistent	beleid
•		Maak	regeerperiode	af
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Het ziet er 
al anders uit

Hoogste punt
In het voorjaar veranderde het 
laantje achter het sportgebouw in 
een naar bloesem geurende pas-
sage waar het niet moeilijk viel de 
dagelijkse beslommeringen voor 
even te vergeten. 
Op dezelfde plek heeft de toe-
komstige woonflat voor interna-
tionale studenten het hoogste 
punt bereikt. De veelal buiten-
landse bouwvakkers werken in 
gestaag tempo aan de voltooiing.

Het eerste deel van de verbouwing van campus Woudestein is deze 
zomer klaar. Tijd voor een terugblik. Op deze foto’s de campus vóór de 
verbouwing, en hoe het er nu uitziet. We kunnen niet wachten tot de 
jonge aanplant gaat groeien...    
tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Toen Nu
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Jonge aanplant
Tot 2011 nestelden hier de Eieren 
van Petri, een kunstwerk van grote 
stenen eieren, hier links onder in 
het hoekje van de foto. Ervoor in de 
plaats is een strak vormgegeven 
parkeergarage gekomen. De jonge 
aanplant staat al in de grond, maar 
er is fantasie vereist om je voor te 
stellen hoe het er over enkele jaren 
uit zal zien.

Grondwerk
Aan de helling tussen het H en L-
gebouw wordt nog hard gewerkt. 
Ook de glazen pui van het stu-
dentenpaviljoen geeft voorlopig 
slechts zicht op de nijverheid van 
de talrijke bouwvakkers.

Toen Nu

Nu

Toen
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Ruisende rietkragen
De schaduwrijke bomen op het middenter-
rein zijn vervangen door een open water 
met getrapte zitpartijen. Onder de water-
spiegel zijn verzonken bakken zichtbaar 
waar de eerste rietstengels naar het op-
pervlak groeien. De studenten die straks 
met blote voeten in het water bungelen, 
hebben dan zicht op ruisende rietkragen.

Zachtverend plein
Het middenplein heeft wellicht geen 
metamorfose ondergaan, maar het 
zware plaveisel is vervangen door 
een hightech, lichtgewicht vloer, die 
door de zwevende constructie een 
zachtverende indruk maakt.

Toen Nu

Toen

Nu



Maar liefst 339 mensen kregen in 2012 
de graad van doctor aan de EUR. Elke 
editie voelt EM een recent gepromo-
veerde aan de tand.

Naam: Alejandra Martinez 
Gandara (1980) van de 
Erasmus School of Law.
Proefschrift: The Law and 
Economics of Eco-labels

Wat is je belangrijkste ontdekking? 
“Milieulabels zijn in feite milieukeurmer-
ken en gelukkig hebben keurmerken wet-
telijke bescherming, in tegenstelling tot 
algemene milieuclaims. Essentieel omdat 
de markt vatbaar is voor greenwashing, 
en dat is bedrog en ondermijnt bovendien 
de geloofwaardigheid van merken.”

Wat heeft de maatschappij aan je 
onderzoek? 
“Alles en iedereen wil op dit moment 
groen zijn. In mijn proefschrift leg ik uit 
dat dit niet zo eenvoudig is als het lijkt. Ik 
help de maatschappij om betere keuzes te 
maken en kom met voorstellen om green-
washers af te schrikken.” 

Wanneer zag je het niet meer zitten? 
“Aan het eind van mijn eerste jaar kreeg 
ik veel kritiek op een voorstel en begreep 
niet goed wat er van me verwacht werd. 
Ook in het tweede en derde jaar liep ik 
geregeld vast. Maar toen ik de tijdsdruk 
begon te voelen, ben ik gewoon gaan 
schrijven tot het af was.”

In je dankwoord schrijf je dat niemand 
twintig jaar geleden had verwacht dat je 
ooit zou promoveren. 
“Ik ben een beetje hyperactief en als kind 
kon ik niet goed stil zitten. Maar na ver-
loop van tijd kwam ik erachter dat lezen 
en schrijven uitdagend en onderhoudend 
genoeg zijn. Mijn beide ouders zijn ook 
gepromoveerd, maar ik had het zelf nooit 
gepland.”

Wat doe je nu? 
“Ik ben terug in Mexico. Waarschijnlijk 
komen er veel interessante posities vrij 
bij de nieuwe regering.  Ook ben ik mijn 
bruiloft aan het plannen. Mijn ouders 
hebben altijd gezegd dat ik pas moest 
trouwen na mijn promotie en ik ben erg 
gehoorzaam!” TL

KLAAR 
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De Amerikaanse psychiater Allen Frances zag 
dat door de DSM-4 gezonde mensen worden 
gediagnosticeerd met een psychische aan-
doening. Het had ‘valse epidemieën’ tot gevolg, 
zoals een enorme toename van ADHD’ers. De 
DSM-5 ‘maakt de zeepbel nog groter’. En de 
farmaceutische industrie vaart daar wel bij, 
meent Frances. Met zijn boek Terug naar 
Normaal, trekt hij ten strijde tegen overdiag-
nosticering.

“We moeten oppassen dat we het kind niet 
met het badwater weggooien”, reageert psy-
chiater Veerle Bergink van het Erasmus 
Medisch Centrum. “De DSM is niet bedoeld als 
een ‘behandelboek’. Het handboek kwam er 
omdat er behoefte aan was aandoeningen te 
benoemen. Dan weet je dat je over hetzelfde 
praat. Je kunt patiënten makkelijker overdragen 
en er kan gerichter onderzoek worden gedaan 
naar bepaalde ziekten.” Het is de verantwoor-
delijkheid van behandelaars om overdiagnosti-
cering te voorkomen, meent ze. “Zij moeten zelf 
alert zijn waar het ‘schimmige’ gebieden be-
treft. Iemand die een slechte dag heeft, kan 
zomaar slecht scoren op een aantal punten. De 
beroepsgroep zou bij twijfel een tweede speci-
alist moeten inschakelen.” 
Ingmar Franken, hoogleraar Klinische psycholo-

gie, werkzaam bij de Faculteit der Sociale We-
tenschappen, heeft een al even genuanceerde 
mening als Bergink: het handboek is belangrijk 
omdat standaardisering in de psychiatrie no-
dig was. “En vergeet niet dat je de tijdgeest te-
rugziet in het boek. In de eerste versie uit 1952 
stond bijvoorbeeld homofilie genoemd als aan-
doening.” Alleen al daarom zijn updates nodig. 
Ook bestrijdt hij dat mensen ‘zomaar’ een ziek-
te in de maag krijgen gesplitst. “Iemand klopt 

niet voor niets bij een behandelaar aan. Als ie-
mand té lang blijft hangen in rouw, waarom zou 
je die dan niet helpen?  Voor de zorgverzeke-
raar is het nodig een diagnose te stellen, an-
ders komt de behandeling niet voor een ver-
goeding in aanmerking.” Maar of je een kind 
met de diagnose ADHD meteen Ritalin moet 
geven, is volgens hem een ander verhaal. “Hoe 
je met de diagnose omgaat, ligt aan de behan-
delaar.” PM

Medaille
Dr. Veerle Bergink ontving op 12 april voor haar on-
derzoek naar post-partum psychose (kraambed-
psychose) de Ramaermedaille, omdat zij ‘de 
meest verdienstelijke bijdrage van de afgelopen 
twee jaar  op het gebied van de psychiatrische 
wetenschap’ leverde.

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering: ‘Nederlandse behandelaars kunnen de DSM-5 beter negeren.’  
De DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, vijfde editie) 
is een handboek waarin psychiatrische stoornissen worden beschreven.
Van wie? De Amerikaanse psychiater Allen Frances, schrijver van het boek 
Terug naar Normaal.
Waar en wanneer? Artikel ‘Kassa voor de farmaceuten’ in de Volkskrant van 13 april.

'In de eerste versie uit 1952 stond bijvoorbeeld 
homofilie genoemd als aandoening'  > Ingmar Franken

WETENSCHAP
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Naam: Roderick Pijls
Leeftijd: 21

Sport: Kitesurfen
Studie: Bedrijfskunde

Dudok
Meent 88

Sfeer 6
Sjanskansen 1

Studentikoosheid 7

Biertje € 2,50

UIT/GAAN

Hoe het komt weten we niet precies, maar op de een of andere manier is 
Dudok beroemd geworden met zijn appeltaart. Misschien was het de goede 
logistiek. Misschien de vasthoudende marketing. Of misschien het feit dat 
Rotterdam in 1991 (toen Dudok de deuren aan de Meent opende) wat patis-
serie en gastronomie betreft nog niet uit de luiers was.
Misschien zijn we verwend geraakt omdat elk koffiehuis tegenwoordig een 
vitrine met zelfgebakken taarten heeft staan. Een verheffende culinaire erva-
ring is het namelijk al lang niet meer. De taart is ingevroren geweest, dus 
kleffig in korst en kruimel; de slagroom is boterig, omdat hij te ver doorgeklopt 
is. We zijn streng, dat klopt, maar dat past bij de bespreking van een instituut 
dat al twintig jaar een begrip is in de Rotterdamse binnenstad. Dudok (ver-
noemd naar de gelijknamige architect die het gebouw aan de Meent in 1945 
ontwierp) past in hetzelfde rijtje als Hotel New York en het Westerpaviljoen. 
Je spreekt er af voor een korte vergadering, je stuurt er toeristen naartoe en 
je raakt er eens in de zoveel tijd verzeild als je toevallig in de buurt bent.
De ambiance is om je vingers bij af te likken. Hoge plafonds, een klassieke 
glazen pui, grote planten, minimalistische designverlichting en een open keu-
ken. De vloer bestaat uit losse klinkers, wat een Rotterdams tintje geeft aan 
al die deftigheid. Toch is het niet een plek om eens uitbundig te gaan tafelen. 
Daarvoor is het personeel te onverschillig en de kwaliteit van het eten en 
drinken gewoon niet goed genoeg. En dan is er nog de belabberde akoestiek, 
waardoor je je gesprekspartner soms maar moeizaam kunt verstaan.
Er werden de afgelopen jaren Dudokzaken geopend in Arnhem, Den Haag en 
– onlangs – in Tilburg. Een mooi Rotterdams concept dat zich verspreidt over 
het land, dat juichen we natuurlijk toe. Het is alleen wel jammer dat het met 
die schaalvergroting lastig blijkt om op niveau te blijven. GM (foto: MB)

Appeltaart uit de diepvries
De Rotterdamse Brasserie Dudok is het land aan het 
veroveren. Maar hoe gaat het eigenlijk op de plek waar 
het allemaal begon?

Liefde in Beeld 
De liefde is al eeuwenlang een ge-
liefd thema binnen de kunst en lite-
ratuur. Gewonnen liefdes, verloren 
liefdes en bedreven liefdes. Al deze 
vormen van liefde zijn in beeld ge-
bracht in de fototentoonstelling From 
Holland With Love in het Nederlands 
Fotomuseum in Rotterdam.

Bij binnenkomst is een gehele wand gevuld met 
foto’s van stralende bruidsparen; de mooie kant 
van de liefde in beeld gebracht, de bezegeling en 
de beloften. Maar als je doorloopt, word je gecon-
fronteerd met de rauwere kant. Centraal staat 
straatfotograaf Ed van der Elsken (1925-1990), die 
in 1956 zijn grensverleggende fotoboek Een liefdes-
geschiedenis in Saint-Germain-des-Prés publiceer-
de. Elsken maakte een beeldroman over jonge bo-
hemiens in het naoorlogse Parijs die hun leven 
vulden met drinken, roken, vrijen, dansen en ‘alles 
wat God verboden had’. Verliefde en intieme stel-
letjes bleven hem altijd fascineren en ook zijn ei-
gen liefdesleven heeft hij vastgelegd. Eén van de 
opmerkelijkste foto’s uit de tentoonstelling is dan 
ook een zelfportret met zijn vrouw. Ze liggen sa-
men naakt met gespreide benen op een bed. Dit 
werk vormt een groot contrast met dat van de fo-
tograaf Koos Breukel, die het ziekteverloop van 
zijn goede vriend en medefotograaf Eric Hamelink 
laat zien - zeer intiem maar dan op een andere ma-
nier. Harde foto’s zijn er van Martine Stig, die vijf-
tien jaar geleden dubbelportretten maakte van 
stellen die net de liefde hadden bedreven. Maar in 
plaats van intieme foto’s geschoten met een wa-
zige lens, krijgt de kijker onwerkelijke foto’s van 
twee mensen die recht in een harde lens kijken. 
Van de intimiteit die er kort daarvoor waarschijnlijk 
wel was, is niets meer over. Erotiek, vriendschap 
en romantiek: geen enkele liefde wordt overgesla-
gen in deze mooie tentoonstelling. CM

From Holland With Love in het Nederlands Fotomuseum 

Rotterdam. Datum: tot 20 mei 2013. Tickets studenten: 

€4,50. Anders: €9,00. Info: www.nederlandsfotomuseum.nl. 
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Doodgewoon: Eindeloos bewustzijn
Cardioloog Pim van Lommel 
schetst een van de belangrijkste 
ontdekkingen op het gebied van 
bijna-dood-ervaringen. 

Dinsdag 7 mei, van 12.30 tot 13.30
Collegezaal 4, Erasmus MC

Open Air Cinema - De Marathon
Eens in het half jaar organiseren 
we een Open Air Cinema op cam-
pus Woudestein. De uitslag van de 
poll is de film De Marathon.
Dinsdag 7 mei, vanaf 21.15.  

Tinbergen Plaza, Woudestein

MuzIEk Rotown College 
Rotterdams talent in de spotlights. 
Dinsdag 7 mei, vanaf 21.30 uur: 
indiefolkband The Friends of the 
Family 
Dinsdag 21 mei, vanaf 21.30 uur: 
feestband The Mad Show
Rotown, Nw Binnenweg 17-19

Students On Stage: Three/Third XL
Maandelijks concert in Café In de Smitse.
Woensdag 15 mei, vanaf 17.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein

InTErvIEW 
Lentegast: Nout Wellink

Filmfragmenten, videoclips, 
nieuwsflitsen en YouTube-filmpjes 
vormen de leidraad voor een open-
hartig live-interview met topeco-
noom Nout Wellink. 

Donderdag 16 mei, van 19.30 tot 22.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35

Rotterdam Lezing
Wat betekent het om van je stad 
te houden? Houd de stad ook van 
jou? En als die stad Rotterdam is 
dan is die vraag nog prangender, 
want hoe te houden van een stad 
zonder hart? Door prof.dr. Willem 
Schinkel.
Donderdag 23 mei, vanaf 20.00 uur
Citykerk Het Steiger, Hang 18

Meer informatie?
> 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: Roderick Pijls
Leeftijd: 21

Sport: Kitesurfen
Studie: Bedrijfskunde

LIFESTYLE

‘Ik wil het 
maximale uit het 
kiten halen’  

Hoe is het zo gekomen, dat kitesurfen? “Ik heb, toen ik 
op het vwo in Middelharnis zat, een aardig tijdje gehoc-

keyd op een behoorlijk niveau. Maar omdat ik na het vwo een 
jaartje de wereld rond ben gaan reizen, liep ik mijn plek in de hoc-

keyselectie van Victoria Heren 1 mis. In het weekend ging ik sowieso al 
regelmatig naar het strand. Als ik dan die kites in de lucht zag hangen, 
dacht ik: ‘Dat lijkt me wel tof.’ ”
En was het tof? “Aanvankelijk deed ik het kiten erbij. Maar ik leerde vrij 
snel heel veel nieuwe dingen. Dat vond ik geniaal, echt superleuk. Dus 

toen ben ik ervoor gegaan: ik heb les genomen bij een kiteschool, alle 
spullen gekocht, en ben veel gaan oefenen.”
En nu? “Ik probeer mee te doen aan zoveel mogelijk wedstrijden van 
de Professional Kiteboard Riders Association; de PKRA-tour be-
staat uit een soort grand prix. De inschrijving daarvoor is open, 
maar  je moet  je daarna wel voor de wedstrijd kwalificeren. In 
Europa zijn er on- der andere wedstrijden in Duitsland, Frankrijk 

en Spanje.” 
Dus je komt zo nog wel eens ergens? “Ik ben 
net terug uit Brazilië en vertrek volgende 

week voor training naar Zuid-Spanje met 
aansluitend een wedstrijd in Frankrijk.”

Is het water hier te koud om te trainen? “Ja, in Spanje 
is het water nu goed te doen, maar in Nederland krijg je 

zelfs met een wetsuit aan nog een brain freeze. Maar als het 
waait ben ik meestal wel bij het strand van Kijkduin te vinden. Daar 

oefen ik samen met een vriend nieuwe trucjes.”
Wat is je niveau? “Mondiaal zit ik bij de top vijftig. In de freestyleklasse, 
want er zijn ook nog de race-, speed- en waveklasse.”
Hoe is de kitesurfscene? “Heel gemoedelijk, niemand denkt dat hij ‘het 
mannetje’ is of zo. Iedereen kent elkaar, en vaak filmen we elkaar om 
daarna samen te kijken naar wat iemand goed of fout doet.” 
Dure hobby lijkt me zo. “Ik heb twee sponsors, eentje uit Brazilië en eentje 
uit Canada. Daar krijg ik al mijn materiaal van, dat ik twee keer per jaar 
mag doorverkopen. Daarvan kan ik dan mijn reizen deels betalen, en ik 
verdien bij als model.”
Model? “Ja na afloop van de PKRA in Scheveningen vorig jaar was er een 
feestje waarop iemand me vroeg of ik geen model wilde worden. Inmid-
dels heb ik wat gedaan voor Perry Sport en O’Neill. Ik sta ingeschreven 
bij een bureau dat Armani en Gucci als klant heeft, dus wie weet hoe 
zich dat ontwikkelt.”
Jammer dat kitesurfen straks in Rio de Janeiro geen olympisch onderdeel is. 
“Helaas. Al stond daar alleen het racen op het programma en niet de 
freestyle.”
Wat zijn je plannen? “Ik wil eerst mijn bachelor afmaken, maar daarna 
even wachten met mijn master; ik wil het maximale uit het kiten halen.” 
GvdE (foto: MdG)



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Benjamin Janse MSc, promo-

vendus bij instituut Beleid & 

Management Gezondheids-

zorg van de EUR, heeft tijdens 

het 13e congres van de Inter-

national Foundation of Inte-

grated Care in Berlijn de derde 

prijs ontvangen voor ‘Best ab-

stract or poster presented’. De 

prijs kreeg Janse voor zijn pos-

terpresentatie voor het paper 

‘The effects of An Integrated 

Care Intervention on informal 

Caregivers: Baseline and one 

year post-implementation’, dat 

hij samen schreef met dr. Isa-

belle Fabbricotti en prof.dr. 

Robbert Huijsman MBA.

Karlijn Nijmeijer, promovenda 

bij instituut Beleid Manage-

ment en Gezondheidszorg, 

heeft tijdens het 27e jaarcon-

gres van de International Soci-

ety of Franchising (ISoF) de 

ISoF Best PhD Student Paper 

Award gewonnen. Nijmeijer 

kreeg de award voor haar pa-

per “Exploring the Role of Ow-

nership Structures in the Re-

sults of Professional He-

althcare Franchises from a 

Multi-Actor Perspective. Nij-

meijer schreef het paper sa-

men met dr. Isabelle Fabbri-

cotti en prof.dr. Robbert Huijs-

man MBA

Prof.dr. Sabine Severiens, 

hoogleraar Pedagogiek / On-

derwijswetenschappen bij de 

EUR heeft voor een promotie-

traject ca. € 200.000 toege-

kend gekregen van de Pro-

grammaraad voor het Onder-

wijsonderzoek van NWO. Het 

onderzoek, “Understanding 

the effects of schools on stu-

dents citizenship”, maakt deel 

uit van een gezamenlijk pro-

gramma met de Universiteit 

van Amsterdam.

ERASMUS MC

Prof.dr. F.J. van Kemenade is 

benoemd tot hoogleraar Pa-

thologie in het Erasmus MC. 

Van Kemenade (1960) was tot 

op heden verbonden aan het 

VUmc.

Prof.dr. B.H.C. Stricker is be-

noemd tot hoogleraar Farma-

co-epidemiologie. Hij bekleed-

de dezelfde leerstoel vanwege 

het Erasmus Trustfonds.
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    VERKEERSSCHOOL 

AVANTI 
Nu bij Avanti autorijschool 

DE LENTE DEAL!
20 rijlessen voor € 440,-, 
én een theoriecursus van 

€ 55,-gratis!

Dat is een lagere prijs, en een 
hoger slagingspercentage dan 

bij andere rijscholen.
Kijk op avantirijschool.nl
of bel met 010-4673820

Let op! Meld je
uiterlijk 26 mei aan
voor een minor!
Aanmelden via

www.eur.nl/minor
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Meer met minoren  
www.eur.nl/minor

Biologische kip
930 gram

Plofkip
2.350 gram

Het best bewaarde
supermarktgeheim

95% van alle kip in de 
supermarkt is plofkip.
Zo’n dier kan soms

nauwelijks meer lopen. wakkerdier.nl
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‘Less funding 
for ERASMUS 
program’
The popular Erasmus 
scholarships are a likely 
candidate to suffer from budget 
cuts in Europe. The program is 
to receive two billion euros less 
than was planned. 

EU member states and the 
European Parliament are 
currently negotiating the budget 
for the period 2014 through 2020, 
a wearisome affair. The initial 
proposal from the European 
Commission was unequivocally 
rejected by the parliament 
this March. According to the 
European Students Union (ESU), 
member states and the European 
Parliament are opting to reduce 
funding for the ‘Erasmus for 
All’ program – of which the 
scholarships are part of – by 
fifteen percent. Education will 
be the bearer of this punishment 
according to ESU Chair Karina 
Ufert, whereas cutbacks for much 
more expensive agriculture 
subsidies are smaller.
In the final compromise 13 billion, 

instead of the expected 15.2 
billion, euros remain. With this 
amount 4 million, not 5 million, 
students will be able to study 
abroad in the period 2014-2020.
Kai Heijneman, Chair of the 
Dutch National Students Union, 
is concerned. “More and more 
students are applying for the 
scholarships, therefore we have 
to make sure funding remains 
on track.” He urges the Dutch 
government to strongly support 
the scholarship program.
The negotiations on the 2014-2020 
budget are concurrent with the 
reopened negotiations concerning 
the budget for 2013. The European 
Commission needs more money 
than was allocated for this year, 
but member states – with the 
Netherlands leading the charge – 
are resisting the call for additional 
funding.
Exactly this attitude could 
spell trouble for the Erasmus 
scholarships at the end of the 
year. If the well is dry, Europe will 
not be able to provide financial 
support to students. Further 
complicating the entire affair 
is the European Parliament’s 
unwillingness to ratify the 2014-
2020 budget before the deficit for 
2013 is covered. HOP

Students turned into models, donning clothes 
designed by other students and young designers, 
during the Ladies’ Night Fashion Show. For this 
occasion, New Fashion Society, founded by IBA-
students, transformed the Hollywood Music Hall 
from a standard, tacky nightclub into a catwalk with 
a backstage area. The ladies in the crowd seemed 
excited and at times flirtatious, admiring some of 
the models. Backstage all crewmembers hastily did 
their final preparations for the next round. The event 
was small-scale, but well-organized: it had all the 
positive elements you would expect from an actual 
fashion show. Even better there was no atmosphere 
of pretentiousness, and plenty of food was provided 
for the models. New Fashion Society has announced 
more fashion events to come. AT

Advertisement

Student models 
make jaws drop at 
Fashion Show 
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Don’t forget to
register before
26 May 2013!
You can register at

www.eur.nl/minor
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The issue is highly relevant. Results of the International 
Student Barometer (ISB) show that international EUR 
students gave the items accommodation cost and finding 
accommodation the scores 2.07 and 2.28, respectively, 
on a 5-point scale. These scores are a cause for concern 
– especially because overall the results of the ISB con-
firm international students enjoy living in Rotterdam. 
Erasmus University is increasingly making efforts to 
internationalize, and a pleasurable environment is part 
of the equation. Housing remains a systemic problem, not 
least because the market for temporary accommodation 
favours the bargaining power of landlords. Luckily, the 
market is regulated by laws.

Dutch law
“Dutch laws on housing protect everyone living in the 
Netherlands,” says Leonoor de Keyzer of the huurcom-
missie (Rent Committee). This governmental organisation 
can check rent prices and enforce rent reductions. Even 
though practically all international students rent in the 
liberalized housing market – to be distinguished from 
social housing – there is a legal price cap for accommoda-
tion. If a landlord demands a price above the legal maxi-
mum, knowing your rights can make the difference be-
tween not overpaying and filling someone else’s pockets.

The procedure
Here is how it works. The Rent Committee offers an on-
line tool that calculates the maximum legal rent for your 
room or apartment. If the detailed huurprijscheck (Rent 
Check) indicates that your rent is too high, you should 
contact the Rent Committee. The committee will gather 
information and perhaps visit the location themselves. If 
they too find that the rent was above the legal maximum, 
they stipulate a new, legally binding, price. Unless one of 
the parties challenges the decision and demands to go to 
court, the rent price determined by the committee forms 
the new agreement between landlord and tenant. Alto-
gether the procedure takes several months.

A matter of time
So, what if you are on exchange for only a short period 
of time? No problem. The procedure will continue, and 

correspondence with the Rent Committee is possible 
from wherever, whether you are in close-by Germany or 
far-off South America. Also, you can appoint a legal rep-
resentative in your absence. What does matter however 
is when you initiate the procedure. This is crucial. The 
Rent Committee will not take action if approached after 
your contract has ended. If you are still renting and start 
the procedure within six months of the beginning of your 
contract, you are eligible for a refund of the total amount 
you overpaid. If you start the procedure after the first 
six months, you can enforce a rent reduction only for the 
months to come. 

Costs and benefits
Initiating the procedure costs 25 euros to the committee, 
which will be refunded if you were correct in enlisting 
their services. But there are greater costs to consider. 
Individual landlords may overcharge because they can 
get away with it. You are well within your rights to make 
them pay, literally. Unfortunately this will not always be 
the case, but the Rent Committee does reduce well above 
10,000 rent prices per year. Consider the example of Cas-
sandra, Naomi and Kim: they pay a total of 1300 euros, 
435 each, for a beautiful, spacious 2-bedroom apartment 
in Kralingen. Although friendly at first, the landlord oc-
cupies one of the bedrooms from time to time, which is 
technically breach of contract and trespassing. Leonoor 
de Keyzer: “In cases like this, the tenants should contact 
us and the juridisch loket.” Misconduct on behalf of the 
landlord tips the balance of power in your favour. In this 
very real example, the students could collect a refund of 
several hundred euros. 

Institutional support
Erasmus University provides an overview of the cor-
porations, agents and forums that offer living space for 
students in Rotterdam. Adri Meijdam, Executive Director 
of IBA and Director of the Task Force Internationaliza-
tion: “As a rule of thumb, Erasmus University should 
make sure the providers it references in its communica-
tion channels stick to the rules.” Also, the EUR will now 
include general warnings about malicious landlords on 
its relevant webpages. And Erasmus Magazine will pub-
lish some practical tips in its online survival guide for 
internationals. If you had a bad experience, or if you are 
inclined to take action upon reading this article, contact 
EM. We are interested in your story. 

The names of Cassandra, Naomi and Kim are pseudonyms due to 
privacy reasons.

The accommodation situation
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The International Student Barometer study reveals that satisfaction with 
accommodation cost is alarmingly low. International students – especially 
exchange students – are an easy target for malicious landlords. While the 
problem is systemic, knowing your rights may help you drive down rent 
prices.    text Hannes Peters
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

A LA PLANCHA
The concept of A la Plancha is inter-
esting, yet simple: BYOF – or, Bring 
Your Own Fish. Probably you’ve 
experienced the bring-your-own 
concept when bringing a bottle of 
cheap vodka to a cheap student 
party. However, this time it’s differ-
ent: the fish you bring is meant to 
be consumed entirely by you, but it 
is prepared by a professional cook 
at the restaurant. The terraces of 
the pop-up restaurant are opened 
on sunny days from 6pm to 11pm 
at the ‘Île de la Cité’ of Rotterdam: 
Noordereiland. Drinks and side 
dishes can be ordered at the res-
taurant – so don’t bring those. The 
concept of A la Plancha is inspired 
by the traditional A La Plancha res-
taurants in Morocco and Andalusia 
(Spain), where bringing your own 
fish has become very popular.
www.ala-plancha.nl

CIRCUSSTAD FESTIVAL 2013

Until the 5th of May, Schouwburg-
plein and several Rotterdam thea-
tres are venues for the third edition 
of the Circusstad Festival. Circus 
groups from Colombia and Australia  
contribute to the international 
vibe surrounding this festival. Ex-
pect spectacular acrobatics and 
breath-taking stunts by artists. 
You can also learn how to juggle 
or how to ride a unicycle by your-
self during one of the workshops.  
Activities at Schouwburgplein 
start every day at 1pm.
www.circusstad.nl

FESTIVAL CINÉMA ARABE
This year, Festival Cinéma Arabe  
at LantarenVenster revolves 
around two themes: ‘cross- 
cultural cinema’ and reflecting on 
the Arabic Spring – which start-
ed two years ago. In this regard, 
roundtable discussions will also 
take place. Among the participants 
of these discussions are actors 
and producers with both national 
and international backgrounds, 
some of which are available for 
Q&A sessions after their movies 
have been shown. The film festival 
features the most recent motion 

pictures and documentaries from 
the Middle East. From 8th to 19th 
May.
www.cinemaarabe.nl

BEVRIJDINGSFESTIVAL
On May 5, 1945, the Americans and 
Canadians liberated the Dutch, 
marking the end of the Nether-
lands being occupied during WWII. 
Liberation Day is celebrated to 
date with festivities all over the 
country. Join the Dutch crowds in 
Rotterdam at Parklaan, near the 

park behind Euromast, for a free 
festival. The festival is the largest 
one within the province of South-
Holland for this day. It starts at 1pm 
on May the 5th.
www.bevrijdingsfestivalzh.nl

From Dutch pop to Robbie Williams
Good times abound in the new sing-along bar at Oude Haven. If you are 

looking to flirt with swarms of twentysomethings, this is the place.

De Vrienden van Live
Haringvliet 100

Atmosphere: 7
Place to Flirt: 10
Student Vibe: 7 

Beer € 2.30

GOING 
OUT 

Here we go again, another one. 
Chiel Jongejan, who is responsible for 
places like the Skihut, Beurs, Café Fout 
and De Bolleboos, appears to have be-
come the kingpin behind the hustle 
and bustle of Rotterdam’s night life. 
Last year, he opened his tenth bar: De 
Vrienden Live, meaning Friends Live. The 
key word is gezellig. A drummer, someo-
ne on the piano, and a truck load of 
covers – this concept has proven its 
success and then some at Crazy 
Piano’s or with De Vrienden van Amstel 
(Friends of Amstel). Guests can request 
songs from the stage musicians on 
Wednesdays till Saturdays, simply by 
writing their pick on the back of a beer 
coaster. The idea: sing-alongs for all. 
Or, as the website of the establish-
ment puts it: rubbing shoulders in a 
pleasant environment. The premise an-
sich warrants no complaints, were it 
not for gargantuan security guards, 
the metal detector, and a ditzy cashier. 
Making your way inside sets you back 
eight euros! In a way it feels like you 
are entering a miniature gated com-
munity. As a consolation, your jacket is 

neatly handled at the wardrobe free of 
charge.
You have to be in the right mood. While 
this is a truism, in the case of Friends 
Live the unbridled cheerfulness hurled 
at the unsuspecting, casual guest re-
quires you to have either had the best 
day of your week or arrive with a 
head-start of, say, five or six beers. It 
should be obvious that a combination 
of the two is preferable.  Not to be a 
naysayer: of course it is a beautiful 
place with good service. The second 
your glass is empty a bartender 
promptly appears before you, kindly 
requesting what he can do for you. 
Even better, the designated snacks 
waiter or waitress constantly circles 
around with large plates of frikandel-
len, a Dutch favourite. And let’s not for-
get that the customers, mostly eager 
boys and girls in their twenties, are, 
save for the occasional bachelor party, 
keen on making their night out a suc-
cess in every way imaginable. 
Therefore, as a rare exception, a ten is 
awarded for flirt potential. 
GM (photo: MB)



Tom van den Heuvel
student RSM

Til Schweiger
Duitse acteur en regisseur

 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.

Gij zULt NiEt...
Laatst zag ik ze weer eens hangen in de metro van Rotter-
dam. De posters van de Bond tegen Vloeken. Een hippe 
jongedame op een scooter – categorie buurmeisje van Barbie 
of Jokertje - vertrouwde me in grote blokletters toe dat ze 
nooit vloekte. Ik kon het niet laten een beetje te glimlachen 
in mezelf: er bestaat geloofwaardiger reclamemateriaal. Ik 
werd ineens een beetje melig van het idee dat er een bond is 
die het collectief wassen van de Nederlandse monden als 
doel had verheven. Dat zoiets nog bestaat in een maat-
schappij waarin je al voor je hoofd geschopt wordt als je 
verkeerd vlagt voor buitenspel. Het leek mij een klein wonder. 
Het idee van een illuster clubje mensen dat zich verplicht 
voelt om het vloeken hardnekkig te bestrijden, is dan ook een 
makkelijke bron van cynisme; terwijl ik over het perron liep, 
vroeg ik mezelf al meteen af of er in de historie van de grijze 
muis, ooit grijzere muizen dan de heren en dames van de 
Bond hadden bestaan. Het kon in mijn idee bijvoorbeeld ook 
niet anders, dan dat de voorzitter van de Bond een nog 
steeds vrijgezelle veertiger was, met een vlassig snorretje, in 
een te groot – en uiteraard grijs – pak. Een man die tijdens 
vergaderingen woedend en met een gezicht zo nat als dat 
van Jacques Brel tijdens een van zijn optredens, kon 
verkondigen dat hij iemand ‘godverdomme, het kopieerappa-
raat doet het weer niet!’ had horen vloeken op de gang. Ik 
besefte tegelijkertijd dat dit scenario te vooringenomen was 
en doordrenkt met vooroordelen. Maar ik vroeg me wel af wat 
hun exacte beweegredenen dan waren. Zouden ze ervan op 
de hoogte zijn dat ze hoogstwaarschijnlijk weinig tot geen 
maatschappelijk effect hebben? Ongetwijfeld. Iedereen 
vloekt en scheldt toch wel eens? Een Bond tegen het 
Koffiedrinken zou even ineffectief zijn – je kunt geen 
tegenwicht bieden aan te zeer ingeburgerde gewoontes. Om 
me heen werd er ondertussen gewoon op z’n authentiek Rot-
terdams ‘gekankerd’ op van alles en nog wat. Ik had dus 
eigenlijk meteen al antwoord op mijn vraag. Uit solidariteit 
met de Bond en om de posters toch bij één persoon succes 
te laten hebben, besloot ik een dag niet te vloeken. Maar 
toen ik een half bord spaghetti over m’n shirt heen drapeer-
de, kon ik het toch niet laten. Een excuusmail is nog in de 
maak. Ik vrees weinig toekomst voor de Bond.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent

“Ik ben gek op 

nagellak. Ik heb alle 

kleuren van de 

regenboog en het 

liefst doe ik elke dag 

een ander kleurtje op. 

Voordat ik naar de 

supermarkt ga, lak ik 

eerst mijn nagels.”

“Deze zonnebril van 

RayBan heb ik vorig jaar 

gekocht in Florida. Je 

kunt hem helemaal 

inklappen - zowel de 

pootjes als de glazen 

- tot een klein pakketje 

dat je makkelijk kunt 

meenemen.”

“Deze Rozet heb ik 

gewonnen met mijn 

paard Peter. Ik reed elke 

week wel een wedstrijd. 

Dan stond ik om zes uur 

op om hem te wassen 

en mooi te maken.”

“Dit parfum van Prada 

draag ik al twee jaar. 

Ik draag ook vaak Sun 

van Jill Sander en een 

parfum van Guerlain. 

Mijn beste vriendin 

draagt dit ook altijd, 

dus dat is meer haar 

luchtje.” 

De stijl van Rachael van der Stam (20)
Student Algemene cultuurwetenschappen

Dit BEN iK 
Daniël 

Lambrichts

Stijl? “Ik hou van stoer en sexy. Als ik 
wakker word en ik voel me sexy dan style 
ik mijn haar en doe ik lippenstift op en 
hakken aan. Maar als ik donderdagnacht 
ben gaan stappen, dan doe ik op vrijdag-
morgen wat makkelijks aan om naar school 
te gaan. Daarna ga ik meestal mijn bed 
weer in. Ik koop veel kleine dingetjes en dat 
tikt wel aan. Ik geef toch tweehonderd 
euro per maand uit aan kleding. De rest 
gaat op aan uitgaan.”

Speedy J “Ik ga graag naar technofeesten, 
samen met mijn beste vriendin. Ik ben 
sinds december weer vrijgezel en 
daar geniet ik volop van! We gaan 
elk weekend uit naar Perron, Toffler 
of BAR. Ik vind het altijd leuk als 
Benny Rodrigues draait, maar ik 
hou ook van harde techno, 
zoals Speedy J en Chris 
Liebing. Ik vind de mensen 
uit de technoscene 
allemaal heel aardig. Er 
is nooit ruzie en 
iedereen is vriendelijk. 
Dat is wel anders bij 
bijvoorbeeld het publiek 
dat in BED komt.”

Paardenmeisje “Ik heb een 
tatoeage van een hoefijzer op 
mijn pols. Ik heb jarenlang een 
paard gehad, maar dat heb ik 
vorig jaar verkocht aan een 
manege voor gehandicapten. Vlak 
voordat ik mijn paard Peter 
verkocht, liet ik de tatoeage zetten 
als aandenken. Ik had mijn paard 
destijds gekocht van een malafide 
paardenfokker, die later in een 
programma van Albert Stegeman 
zat. Mijn paard stond daar helemaal 
verwilderd en toen heb ik hem zelf 

ingereden. Uiteindelijk zijn we wedstrijden 
gaan rijden en we kwamen best ver. De stap 
naar een NK heb ik nooit kunnen zetten. 
Daar heb je een duur paard voor nodig en 
daar hadden we het geld niet voor.”

EXIT “Dit jaar ga ik vier weken met mijn 
beste vriendin op vakantie naar Servië, 
Kroatië en Montenegro. In Servië gaan we 
naar een groot festival genaamd EXIT. Het 
festival vindt plaats in een fort op een 
heuvel waar meerdere podia staan. Het 
festival is nog niet zo bekend. Er komen 

veel techno-dj’s, maar ook bijvoorbeeld 
Fatboy Slim en Snoop Dogg. Als ik 

terugkom van vakantie ga ik vijf 
maanden studeren in Istanbul. 
Mijn beste vriendin gaat ook naar 

Istanbul, maar dat is meer 
toeval. Ik wilde eerst naar 
Praag gaan, maar dat zat al 
vol. Maar ik weet zeker dat 
we een toffe tijd gaan 
hebben in zowel Servië als 
Turkije.” CM (fotografie: RvdH)

Jasje: Bershka 
Jurk: New Look
Broek: Shoeby
Ketting: Primark
Ring: Forever 21
Schoenen: Zara


