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politici die banden hebben met de tabaksindustrie ten 
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behoefte. 
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2033
Ze zijn 20 jaar, Puk en Muk Gunneweg, als ze beginnen aan hun studie. Ze hebben net een 
gap year achter de rug, en hebben gereisd. Niet zoals vijftien, twintig jaar geleden om 
zichzelf te ontdekken. Nee, om überhaupt te kunnen studeren, moesten ze hard werken als 
gastarbeider in China en India. Iemand moet in die landen de vuile klusjes opknappen, nu de 
eigen bevolking het niet meer wil doen.
Puk en Muk gaan naar het Erasmus University College, dat 20 jaar bestaat. Toegangsprijs: 
35.000 nieuwe guldens - de euro is uiteindelijk toch gevallen in 2019, toen alleen Nederland 
en Duitsland nog de eurozone vormden.
De ouwe professor Schmidt houdt traditiegetrouw het openingswoord. Hij memoreert maar 
al te graag aan de tijd dat nominaal nog niet normaal was. Iedereen lacht: het idee dat je 
niet al je punten haalt in een jaar..., weet je wel wat dat kost?
De studenten moeten iedere ochtend inloggen voor de virtuele colleges van die dag. 
Toetsing gaat ook online. En afstuderen na drie jaar is een sobere aangelegenheid; de crisis 
is nooit meer helemaal overgegaan.
Gelukkig gebeurt bier drinken nog steeds in een café. Bij voorkeur op de Nieuwe Oude 
Binnenweg - de naam die de straat kreeg na die onfortuinlijke nieuwjaarsnacht waarin een 
vuurwerkbom de oude gevels onherstelbaar beschadigde. Sindsdien is particulier vuurwerk 
in Nederland verboden. Net als roken op straat en alcohol onder de 21. 
Kortom, de wereld zal er anders uitzien in 2033. Maar Puk en Muk zullen het ermee moeten 
doen. En om ze een goede start te geven, ben ik er even 5 maanden tussenuit. Graag tot in 
september!

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

VROEm, En OpEn Is dE GaRaGE  
Op 12 maart werd de nieuwe par-
keergarage op campus 
Woudestein officieel geopend. 
Hoewel er voor de eerste 25 au-
tomobilisten een gratis ontbijt 
klaarstond, bleken velen op het 
nog onoverzichtelijke terrein de 
ingang bij de rotonde aan de 
westkant van de campus nog 
niet te kunnen vinden. 
De garage telt ongeveer 600 par-
keerplaatsen. LJ (foto RvdH)
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Longartsen Pauline Dekker en Wanda de 
Kanter zijn de website TabakNee begonnen 
waarop ze met naam en toenaam tabaks-
lobbyisten aan de schandpaal nagelen. 
Goed initiatief? “Het zijn twee longartsen voor 
wie ik grote bewondering heb. Zij kwamen ja-
ren geleden tot de ontdekking dat 80 procent 
van de patiënten die bij hen in de spreekka-
mer komt, ziek is geworden door roken. De 
meeste longartsen beperken zich vervolgens 
tot het beter maken van die mensen – voor zo-
ver dat in hun vermogen ligt. Maar zij nemen 
daar geen genoegen mee en willen wat doen 
aan de oorzaken. Dat vind ik bewonderings-
waardig en dat gebeurt veel te weinig binnen 
de gezondheidszorg. 
“Op hun website worden de activiteiten van de 
tabakslobby geopenbaard. Dat is belangrijk 
omdat die activiteiten zich meestal aan de di-
recte waarneming onttrekken, zowel van de 
burger als van bijvoorbeeld Tweede Kamerle-
den. Terwijl uit de geschiedenis van de tabaks-
industrie blijkt dat die voortdurend probeert 
het tabaksbeleid te beïnvloeden; vaak met veel 
succes. En in Nederland met nog meer succes 
dan elders. Nederland heeft op het gebied van 
tabaksbeleid een traditie van een zekere te-
rughoudendheid, die groter is dan een aantal 
andere West-Europese landen, zoals Engeland 
en Zweden. Dat heeft alles te maken met de 
enorme invloed van de tabaksindustrie op de 
Nederlandse politiek, mede vanwege de grote 
economische belangen. Nederland heeft na-
melijk enkele grote tabaksfabrikanten binnen 
de grenzen. Wij staan wereldwijd nummer 
twee als het gaat om de handel in tabak.” 

Wat vindt u van mensen als Elco Brinkman 
die als voormalig minister van Volksgezond-
heid nu commissaris is bij Philip Morris? 
“Al je je voor de publieke zaak inzet, kun je je 
niet tegelijk verbinden aan een industrie die 

zoveel doden veroorzaakt. Ik snap niet dat je 
dat met je geweten in overeenstemming kan 
brengen. Maar het is niet illegaal. Daarom is 
het goed dat dit nu wordt geopenbaard. De 
meeste mensen weten niets van de activiteiten 
van de tabakslobby. Als er geen mensen waren 
die dat hadden uitgezocht, zou je bijvoorbeeld 
niet weten dat Hans Hillen, voordat hij minis-
ter werd, lobbyist was van de tabaksindustrie, 
en tegelijkertijd Eerste Kamerlid. Ik vind dat 
schokkend. Ik vind het dus een goed initiatief. 
Je moet wel zorgen dat al de informatie die op 
zo’n site staat juist is.”

De twee longartsen zeggen dat een van de 
grootste vergissingen in de geschiedenis is, 
dat tabak als een legaal product wordt ge-
kenmerkt. Mee eens? “Als de sigaret nu zou 
worden uitgevonden, zou hij niet worden toe-
gelaten: een gemiddelde roker sterft tien jaar 
eerder dan de gemiddelde nooit-roker. Er is 
geen enkel consumentenproduct dat op zo’n 
grote schaal mensen doodt. Als wij dat hadden 
geweten op het moment dat het werd geïntro-
duceerd, was het nooit toegelaten. Maar goed, 
dat was honderd jaar geleden, Toen hadden we 
die kennis niet en ook niet de mogelijkheden 
om het tegen te houden. En het is heel moeilijk 
om iets wat er eenmaal is, helemaal uit te ban-
nen. Ik trek graag de vergelijking met een kip 
met salmonella: die wordt onmiddellijk uit de 
supermarkt gehaald, terwijl je daar alleen 
maar een beetje diarree van krijgt. Terwijl die-
zelfde supermarkt met droge ogen sigaretten 
verkoopt.”

Johan Mackenbach (1953) is 
hoogleraar Maatschappelij-
ke gezondheidszorg bij het 
Erasmus MC, en sociaalge-
neeskundige en epidemio-
loog. Zijn onderzoeksgebie-
den betreffen sociale epide-
miologie, medische demo-
grafie en gezondheidszorg. 
Hij was (co-)auteur van 
meer dan 500 artikelen in 
internationale wetenschap-
pelijke tijdschriften, en 
schreef een aantal boeken. 
Hij was onder meer hoofd-
redacteur van het European 
Journal of Public Health. Zijn 
huidige onderzoek richt zich 
op sociaaleconomische on-
gelijkheden wat betreft ge-
zondheid, op de gevolgen 
van de vergrijzing, en op de 
effectiviteit en kwaliteit van 
de gezondheidszorg.

Onlangs brachten twee longartsen de website TabakNee.nl in de lucht. 
Op de site doen zij het reilen en zeilen van de tabakslobby uit de doe-
ken en stellen ze politici die banden hebben met de tabaksindustrie 
ten toon. EM vroeg hoogleraar Maatschappelijke gezondheid Johan 
Mackenbach wat hij hiervan vindt. tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse
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Iedereen weet inmiddels dat roken slecht is, 
toch neemt het percentage rokers de laatste 
jaren niet meer af. Is de voorlichting niet af-
doende? “Voorlichting blijft nodig; mensen 
moeten weten dat het slecht is. Maar het is niet 
voldoende. Dat komt door een aantal dingen: 
tabaksgebruik geeft afhankelijkheid, die door 
toevoeging van nicotine aan tabak ook nog 
eens actief wordt gemanipuleerd door de ta-
baksindustrie. Dat is een belangrijke factor 
waardoor de vrije keuze van mensen wordt be-
perkt. Die vrije keuze wordt verder beperkt 
door de grote invloed van de omgeving op 
vooral jongeren. Bijvoorbeeld, kinderen op het 
VMBO worden blootgesteld aan een veel gro-
tere druk om te gaan roken door hun peer 
group dan kinderen uit een beter gesitueerde 
omgeving. Kortom, voorlichting alleen is niet 
genoeg, ook de omgeving moet worden veran-
derd.”

Helpen maatregelen zoals in Australië, waar 
ze de gevolgen van roken met foto’s op de 

pakjes zetten? “Ja, dat heeft effect. In Austra-
lië zijn ze zelfs overgegaan op plain packaging, 
dus zonder vermelding van merk, maar met 
een waarschuwende afbeelding. Zodat de visu-
ele aantrekkelijkheid en de positieve associa-
ties met een bepaald merk verdwijnen.”

En maatregelen zoals het verbieden van ro-
ken in de horeca? “Het horecaverbod dat in-
middels in veel Europese landen is ingevoerd 
heeft zeker effect: na de invoering wordt er 
minder gerookt in de meeste van die landen en 
het meeroken is ook afgenomen. Uit onderzoe-
ken blijkt dat daardoor zelfs het aantal hart- 
en vaatziekten is gedaald. Dus die maatregelen 
helpen, deels ook vanwege hun symbolische 
karakter: het wordt steeds abnormaler om te 
roken.”

Toch lijkt het aantal rokers de laatste jaren 
zich te stabiliseren. “Als je naar de statistie-
ken kijkt, zie je dat tussen 1980 en 2000 er in 
Nederland een geringe daling was van het per-
centage rokers. Daarna daalt het sneller, wat 
samenvalt met de tabaksmaatregelen die zijn 
ingevoerd door de toenmalige minister Els 
Borst, zoals accijnsverhoging en het verbod op 
roken in openbare ruimten. Maar de laatste 
twee, drie jaar is die curve weer afgevlakt. Veel 
mensen denken dat dit te maken heeft met het 
halfslachtige beleid dat onder het vorige kabi-
net gevoerd werd door minister Schippers.”

Onderschrijft u dat? “Ja, er zijn door het vori-
ge kabinet twee foute beslissingen genomen: 
het maken van een uitzondering op het rook-
verbod in de horeca voor kleine café’s en het 
weghalen van de ondersteuning van roken uit 
het basispakket van de zorgverzekering.”

Waarom is preventie eigenlijk uit het pakket 
geschrapt? “Een argument was dat het bespa-
ring zou opleveren, althans op de korte termijn 
– nogal kortzichtig. Daarnaast vonden sommi-
ge mensen het een oneigenlijk gebruik van de 
zorgverzekering. ‘Je bent verzekerd tegen ziek-
tekosten, niet om te zorgen dat je niet ziek 
wordt’, zo redeneren die. Ik vind dat scherp-
slijperij. Als je voor minder geld kunt zorgen 
dat mensen niet ziek worden, dan lijkt mij dat 
een prachtige deal.”

Zijn rokers slachtoffer, zoals de twee long-
artsen stellen, omdat ze verslaafd zijn ge-
maakt? Of hebben ze zoals de liberalen zeg-
gen een vrije keus? “Natuurlijk is er vrije 
keus, er zijn ook mensen die besluiten te stop-
pen. Gelukkig maar, anders zouden we voor 
eeuwig gevangen zitten in de tentakels van de 
tabaksindustrie. Tegelijkertijd moet je onder-
kennen dat de vrije keuze onder invloed staat 

van allerlei omstandigheden die je ook zult 
moeten beïnvloeden om die keuzes echt vrijer 
te maken.”

Zou roken niet gewoon illegaal moeten wor-
den gemaakt, zoals andere drugs? “Ik ben 
geen voorstander van criminaliseren, omdat ik 
niet weet of het zou helpen, maar wel weet dat 
het illegaal maken van sommige drugs enorme 
negatieve bijeffecten heeft. Ik ben voorstander 
van een radicaal anti-rookbeleid dat er toe 
moet leiden dat het tabaksgebruik naar 0 pro-
cent gaat.”

Is dat geen utopie? “Natuurlijk is dat alleen 
op lange termijn haalbaar. Ik heb onlangs een 
pleidooi geschreven voor ‘een eindspel tegen 
tabak’. Finland bijvoorbeeld, heeft als officieel 
doel van het gezondheidsbeleid een volledig 
uitbannen van roken. We moeten roken als ab-
normaal gaan beschouwen, als onnodig en on-
wenselijk.” 

Welke strategie kenmerkt zo’n eindspel? “Al-
lereerst het met grote klappen duurder maken 
van tabak. Vervolgens de opbrengst gebruiken 
om op grote schaal mensen actief te helpen om 
te stoppen. Dat zal het percentage rokers om-
laag brengen, maar dat is nog niet voldoende. 
Ook aan de kant van de producent moet men 
maatregelen nemen, zoals de tabaksindustrie 
verplichten tot quota die in de tijd steeds lager 
gemaakt worden. Een ander voorbeeld is de 
commerciële handel helemaal verbieden – 
analoog aan hoe dat in Scandinavië met drank 
is gebeurd – en alleen de overheid tabak laten 
verkopen. Want als je de winstgevendheid niet 
bij de wortel aanpakt, dan blijf je dweilen met 
de kraan open. Dat zijn vergaande maatrege-
len, waarvoor uiteraard een democratisch poli-
tiek besluit nodig zal zijn.” 

De overheid strijkt jaarlijks zo’n 2,5 miljard 
accijns op. Hypocriet? “Er is sprake van een 
zeker opportunisme, ja. De accijns wordt her-
haaldelijk verhoogd om gaten in de begroting 
te dekken, niet met als doel het roken te beper-
ken. Men zegt wel eens: ‘Individuele rokers 
zijn afhankelijk van nicotine, de overheid van 
tabaksaccijns.’” 

Is een rookvrije wereld geen utopie? “Nou, 
terwijl wij in het westen het roken steeds ver-
der terugdringen, rukt het in de armere delen 
van de wereld enorm op. In landen als Rusland 
rookt 60 procent van de mannen. De industrie 
verschuift gewoon zijn afzetgebied. Zo is China 
een enorme groeimarkt voor roken. De ver-
wachting is dat in de 21ste eeuw één miljard 
mensen aan roken overlijden. Ter vergelijking: 
in de 20ste eeuw waren dat er 100 miljoen.” 

‘Individuele rokers 
zijn afhankelijk van 
nicotine, de overheid 
van tabaksaccijns’ 
>  Johan Mackenbach



euro loopt het kabinet mis als zij de aanvullende beurs 
voor studenten met onvindbare of weigerachtige ouders 
besluit te behouden. Vooralsnog lijkt de beurs te ver-
dwijnen; een motie om de beurs te behouden werd niet 
voldoende gesteund in de Tweede Kamer op 19 maart, 
ondanks dat PvdA en alle oppositiepartijen dit wel willen. 
‘Maar het komt goed’, verzekeren parlementariërs. HOP
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Onderwijs

Waarom willen Geneeskunde 
en Wijsbegeerte N=N?

weTensCHAP

“Eigenlijk zie ik onvoldoende redenen om het 
niet te doen”, zegt Jack Vromen. De decaan van 
de Faculteit Wijsbegeerte geeft eerlijk toe dat 
hij niet weet of het een ‘succesnummer’ wordt, 
maar wil het een kans geven. Volgens hem is 
nog lang niet iedereen op zijn faculteit over-
tuigd van het nut van Nominaal is Normaal 
(N=N). Sceptici vrezen voor een nog lagere 
instroom van eerstejaars voltijdstudenten – 
afgelopen september kreeg de faculteit al te 
maken met minder aanwas. Bovendien kijken 
studenten met argusogen naar het effect op 
de kwaliteit van het onderwijs. Vromen denkt 
dat dit wel losloopt als je de compensatierege-
ling zodanig invult dat je bijvoorbeeld alleen 
vijven, en alleen vakken uit hetzelfde cluster, 
mag compenseren.
Op de vraag of Vromen enige druk voelde van-
uit het College van Bestuur om niet achter te 
blijven met een bindend studieadvies (bsa) 
van 60 studiepunten, antwoordt hij: “Je moet 
stevig in je schoenen staan om er als enige te-
genin te gaan. Maar bovenal denk ik dat N=N 
genoeg goede dingen bevat voor onze facul-
teit; het kan stimulerend werken als studenten 
in een jaarklassensysteem zitten.”
Zo denkt onderwijsdirecteur bij Genees-

kunde, Walter van den Broek, er ook over. 
Anders dan de overige faculteiten denkt de 
faculteit Geneeskunde erover om het bsa in 
te voeren, maar de norm niet op 60 punten 
te stellen. Een werkgroep van studenten, do-
centen en onderwijskundigen heeft nagedacht 
en gediscussieerd over de invulling van N=N. 
De uitkomsten worden nog besproken in de 
‘gezamenlijke vergadering’, met de Onder-
nemingsraad en de Studentenraad. Van den 
Broek verwacht daarbij niet veel problemen. 
Een mogelijk struikelblok zal de logistiek zijn, 
vermoedt hij: zal Osiris op tijd omgebouwd 
zijn om het systeem van compenseren goed te 
laten werken? 
Behalve een bsa, zullen ook het compenseren 
van onvoldoendes en minder herkansingen 
nieuwe maatregelen zijn op Hoboken. Met 
deze veranderingen zullen de rendementen 
stijgen, verwacht de onderwijsdirecteur. Iets 
dat de opleidingsvisitatiecommissie had gead-
viseerd om te verbeteren. In vergelijking met 
de overige EUR-faculteiten kent de genees-
kundeopleiding een hoog rendement, maar 
volgens Van den Broek kan Rotterdam beter, 
in vergelijking met andere geneeskundefacul-
teiten. LJ (foto RvdH)

Geneeskunde en Wijsbegeerte willen ook Nominaal is Normaal invoeren in het nieuwe col-
legejaar. Bij Geneeskunde zal het bindend studieadvies in het eerste jaar echter geen 60 
punten zijn. Waarom gaan ook deze faculteiten overstag?

Nieuw netwerk van 
jonge onderzoekers 
opgericht
Twaalf jonge, talentvolle wetenschappers 
van de EUR zijn geselecteerd om voor vijf 
jaar in het Young Erasmus Netwerk plaats 
te nemen. 

Het is de bedoeling dat ze interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden gaan stimuleren, 
het bestuur zullen adviseren over het weten-
schapsbeleid en zitting nemen in jury’s voor 
prijzen en subsidies. Er worden elk jaar vijf 
leden benoemd; uiteindelijk zal het netwerk 
vijfentwintig leden tellen. Het idee komt van 
De Jonge Akademie van de Koninklijke Ne-
derlandse Akademie van Wetenschappen. 
De eerste leden zijn: Jeroen Temperman (ESL), 
Liesbeth van Rossum (Erasmus MC), Andrea 
Woltman (Erasmus MC), Menno van Zelm 
(Erasmus MC), Sjoerd van Tuinen (FW), Ellen 
van der Poel (iBMG), Patrick Verwijmeren 
(ESE), Renske Keizer (FSW), Peter Scholten 
(FSW), Payal Arora (ESHCC), Stijn Reijnders 
(ESHCC) en Wendy van Ginkel (RSM). De  ju-
ry heeft gekeken naar hun cv en internationale 
academische invloed, passie voor wetenschap-
pelijk onderzoek en hun ideeën en enthousi-
asme voor het netwerk, het wetenschapsbeleid 
en de interdisciplinaire samenwerking. 
“Het is een eer om deel te nemen aan het net-
werk”, reageert Patrick Verwijmeren (30) van-
af een conferentie in Melbourne. De tot nu toe 
enige hoogleraar van het stel – en misschien 
wel de jongste van Nederland op het moment, 
denkt hij zelf – verwacht vanuit zijn ervaring 
op verschillende universiteiten nuttig advies 
te kunnen geven over wetenschapsbeleid. “Het 
is de bedoeling dat we een plan maken voor de 
EUR om nationaal en internationaal een pro-
minentere positie in te nemen”, vertelt univer-
sitair docent Payal Arora (38), die voor werk in 
Duitsland zit. Ze heeft veel ervaring met het 
aanvragen van subsidies en beschikt over een 
groot academisch netwerk in India en de Ver-
enigde Staten. De eerste bijeenkomst moet nog 
plaatsvinden, maar de leden hebben inmid-
dels contact gelegd via internet. TL

CijFer

34.000.000



eind 2013 OverAl wiFi
Een van de grootste ergernissen 
onder studenten en medewer-
kers: slecht werkende wifi op de 
campus. Eind 2013 zou daar een 
einde aan moeten komen. Mo-
menteel wordt er namelijk ge-
werkt aan het aanleggen van wifi 
in alle gebouwen op de campus. 
De universiteit heeft een contract 
gesloten met de firma Croon, die 
de aanleg verzorgt, waar eerder 
nog meerdere bedrijven actief 
waren. Of er straks ook buiten ge-
bruik kan worden gemaakt van 
mobiel internet is nog niet duide-
lijk. De mogelijkheid om op de 
nieuwe Plaza wifi aan te leggen, 
wordt in ieder geval bekeken.

verkiezingen OP vijF 
FACulTeiTen
Op vijf faculteiten vinden in mei 
verkiezingen plaats voor de stu-
dentgeleding van de Universi-
teitsraad. Bij ESE, ESL, RSM, 
FSW en FW meldden zich vol-
doende kandidaten aan om een 
verkiezing te kunnen houden. Op 
de RSM zijn ook bij het perso-
neel universiteitsraadsverkiezin-
gen; daar strijden drie kandida-
ten om twee zetels in de raad. Op 
moment van schrijven is nog niet 
bekend op welke faculteiten ver-
kiezingen voor de faculteitsraad 
worden gehouden. TF

jAAP verweij nieuwe 
deCAAn geneeskunde
Huib Pols, die in november de Fa-
culteit Geneeskunde en Gezond-
heidswetenschappen verruilt 
voor het rectoraat op campus 
Woudestein, heeft een opvolger. 
De nieuwe decaan van de medi-
sche faculteit is internist-onco-
loog Jaap Verweij. Verweij is met 
ingang van 1 april benoemd. 
Sinds 1984 is hij in dienst bij het 
Erasmus MC, waarvan de afgelo-
pen vijf jaar als hoofd Interne 
Oncologie. De nieuwe decaan 
wordt ook vice-voorzitter van de 
Raad van Bestuur van het Eras-
mus MC. TF

kOrTAF
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Wat: Faculty of Poetry, eerste bijeen-
komst in een reeks avonden waar studen-
ten elkaar gedichten voordragen
Waar: Zaal CT-05, Woudestein
Wanneer: 14 maart, 20.00 uur

Erg druk is het niet bij de eerste Faculty of 
Poetry, het nieuwe initiatief van campus-
dichter Umeu Bartelds. Zes studenten kijken 
elkaar wat ongemakkelijk aan, voordat Bar-
telds het woord neemt en zijn idee uitlegt: met 
regelmaat avonden organiseren waar studen-
ten die van poëzie houden elkaar ontmoeten, 
over de kunstvorm spreken en elkaar gedich-
ten uit eigen of andermans werk voordragen. 
Een heuse literaire avond, voor en door EUR-
studenten.
Nadat Bartelds heeft voorgedragen uit eigen 
werk en dat van William Shakespeare, nemen 
de andere aanwezigen schichtig het woord. 
Niemand is echt gekomen om zelf te spreken, 
laat staan om voor te dragen uit eigen werk. 
Maar vanwege de gebrekkige opkomst – voor 
de aanwezigen misschien juist een voordeel 
– moet iedereen eraan geloven. Griekse, 
Franse, Russische en Turkse gedichten pas-
seren de revue, zowel in de oorspronkelijke 

versie als in een Engelse vertaling. Uit de per-
soonlijke motivaties voor de gemaakte keuzes 
blijkt een breedgedragen passie voor poëzie. 
Volgens een Turkse student gaat meer dan 90 
procent van de gedichten uit zijn vaderland 
over de liefde. Hij heeft net dat ene gedicht 
over vrijheid uitgekozen, met als saillant de-
tail dat de vertaler de regel ‘vrijheid kan je de 
kop kosten’ censureerde. 
Poëzie is hip, literaire festivals zijn overal in 
Nederland uitverkocht en recent opgerichte 
tijdschriften als Das Magazin en Strak pre-
senteren een leger aan jonge schrijvers en 
vernieuwende ideeën. De opleving van het 
rauwe Rotterdams geschreven en gesproken 
woord, met als uithangbord het door Strak en 
uitgeverij Lebowski gelanceerde Rotterdam 
Offensief, mag niet ongenoemd blijven. Tegen 
die achtergrond is de Faculty of Poetry een 
initiatief met toekomst. Wanneer een Turkse 
jongen en een Grieks-Cypriotisch meisje el-
kaar gedichten voordragen en een andere 
student een Russisch dichtwerk uitspreekt 
– omdat hij zichzelf Russisch leert na een 
studiereis naar het land van de tsaren – weet 
je dat je op een bijzondere bijeenkomst bent 
beland.                                                    Tim Ficheroux

Passie voor poëzie
ACHTerAF
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Decaan Suzan Stoter zou het huidige jaarklas-
sensysteem in het eerste bachelorjaar graag 
doortrekken; eerstejaars zijn er al aan gewend. 
Wie in het tweede jaar niet ten minste 45 pun-
ten haalt (na compensatie van een vijf), mag 
niet door naar de reguliere vakken in jaar drie 
(wel de minor), maar wordt in de gelegenheid 
gesteld zijn openstaande vakken eerst te halen. 
De student wordt dus niet weggestuurd zoals in 
het eerste jaar. “Ik wil studenten een opleiding 
bieden, geen aparte vakken, die je in willekeu-
rige volgorde kunt doorlopen”, lichtte Stoter 
haar plan toe in een vergadering van de facul-
teitsraad op 7 maart. Ze meent dat studenten er 
goed aan doen om het kleinschalige onderwijs-
programma op basis van probleemgestuurd le-
ren, te doorlopen zoals het is bedacht: vakken 
volgen elkaar logisch op en je kunt geen verdie-
pende vakken doen als je de inleiding nog niet 
hebt gehad. De faculteitsraad vreest er vooral 
voor dat studenten minder vrijheid krijgen om 
dingen naast de studie te doen en dat diploma’s 
minder waard worden als je ook in het tweede 
jaar onvoldoendes mag compenseren. De exa-

mencommissie twijfelt op haar beurt aan het 
plan vanwege een hogere werkdruk. In de eer-
ste plaats voor docenten, want die zouden het 
in de zomermaanden extra druk kunnen krij-
gen doordat meer studenten hertentamens 
gaan maken. En voorzitter Richard Staring 
voorziet voor de commissie zelf ook extra werk, 
aangezien meer studenten wellicht een beroep 
op de commissie zullen doen.
De faculteitsraad van ESL zal op 3 april al dan 
niet instemmen met het plan. Bij Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen op de FSW 
zijn ze al wel zover; studenten moeten alle zes-
tig punten halen, anders moeten ze het jaar 
overdoen. Gehaalde tentamens blijven hier ook 
staan. Minister Jet Bussemaker wil zelfs nog 
een stapje verdergaan. Onderwijsinstellingen 
mogen vanaf komend studiejaar experimente-
ren met het wegsturen van studenten die het 
bindend studieadvies in het tweede of derde 
jaar niet halen. Bussemaker hoopt hiermee uit-
eindelijk alleen gemotiveerde studenten over te 
houden, wat goed is voor de kwaliteit van het 
onderwijs.  LJ

ESL wil 45-punteneis in jaar twee
Het bestuur van de Erasmus School of Law wil dat studenten in hun tweede jaar minimaal 
45 punten halen om door te mogen. De faculteitsraad en examencommissie zijn nog niet 

overtuigd dat dit een goed idee is.

Onderwijs



“Ze volgen liever nog een extra 
master of gaan backpacken in Azië.      
  Dat baart me zorgen.”

de QuOTe

Glorieuze eindspurt 
voor rector
Nominaal = Normaal wordt hoogstwaarschijn-
lijk per september ingevoerd op alle facultei-
ten. Dat zou voor de geestelijk vader rector 
Henk Schmidt, die in november met pensioen 
gaat, de ultieme nalatenschap zijn.

Een half jaar na de invoering van de uitgebreide 
pilot van Nominaal = Normaal op bijna alle fa-
culteiten – Geneeskunde en Wijsbegeerte uitge-
zonderd – wil de universiteit het systeem EUR-
breed invoeren. En dan gaat het niet om het uit-
breiden van de pilot, maar om definitieve invoe-
ring. En dat allemaal om studenten sneller door 
de studie te loodsen. Met andere woorden: het 
verhoogt de rendementen. Maar dat vinden de 
beleidsmakers een scheldwoord. Liever hebben 
zij het over ‘studiesucces’.  
De Universiteitsraad mag nog adviseren over 
het voorgenomen besluit van het CvB, maar het 
is de vraag of dat nog zin heeft. De stelligheid 
waarmee collegevoorzitter Pauline van der 
Meer Mohr in een brief aan de raad aankondigt 
N=N voor alle bacheloropleidingen te willen in-
voeren, laat haast geen ruimte voor discussie. 
Terwijl de raad nog vraagtekens plaatst bij de 
cijfers waar het CvB zich op baseert. 
Onderzoeksinstituut Risbo, die de pilot over 
studievoortgang van eerstejaarsstudenten on-
derzocht, voorspelt dat bij het merendeel van de 
opleidingen eerstejaarsstudenten na één jaar 
net zoveel punten haalt als eerdere cohorten na 
twee jaar. Dit was het geval bij de Faculteit Soci-
ale Wetenschappen, waar N=N al voor het twee-
de jaar draait. De tussenrapportage van alle fa-
culteiten komt volgens Risbo overeen met de 
toenmalige tussenrapportage bij de FSW. 
Bovendien ontdekte het Risbo dat het markt-
aandeel van EUR-opleidingen over de hele linie 
niet is gedaald; er hebben zich dus net zoveel 
studenten aangemeld als in de voorgaande ja-
ren. Dat moet een opluchting zijn voor het CvB, 
want dat had nog een reden kunnen zijn om niet 
meteen door te denderen met Nominaal = Nor-
maal. Want dat kost geld.
En zeg nu zelf: zou rector Henk Schmidt niet 
stiekem hebben aangestuurd op een glorieuze 
eindspurt in de nadagen van zijn carrière? Hoe 
mooi moet het zijn voor hem - als mister onder-
wijsvernieuwing himself- als alle bacheloroplei-
dingen net voor zijn pensioen kunnen pronken 
met ‘N=N: de ideale springplank voor een suc-
cesvolle studie’? 
Het moet de rector bovendien deugd doen dat 
studenten bij Psychologie en Pedagogische We-
tenschappen ook in het tweede jaar 60 punten 
moeten halen, anders moeten zij dat jaar over-
doen. Ook de Erasmus School of Law ziet dat wel 
zitten, maar daar is het besluit nog niet geno-
men. LJ

> aldus Roy Thurik, hoogleraar Economie en Ondernemerschap, die liever ziet dat studen-
ten na hun studie meteen gaan deelnemen aan de economie, maar merkt dat velen nu 
überhaupt geen zin hebben om meteen aan de slag te gaan, laat staan dat ze een eigen 
bedrijf starten. Dat zegt hij op 9 maart in het FD in een artikel over het feit dat Nederland-
se studenten weinig ondernemend zijn in vergelijking met studenten elders in de wereld. 
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MBA-studenten moeten rotterdam 
op de kaart zetten
Meer dan 220 MBA- en Executive MBA-studenten van de Rotterdam School of Manage-
ment (RSM) moeten Rotterdam wereldwijd vertegenwoordigen. Ze ontvingen op 22 
maart, naast hun bul, een officieel certificaat dat ze internationale ambassadeurs van 
de stad Rotterdam maakt. 

Het ambassadeursprogramma is een sa-
menwerking tussen de Gemeente Rotter-
dam en de RSM. Het idee werd twee jaar 
geleden in het leven geroepen omdat Rotter-
dam zich verder wil profileren als internati-
onale stad waar vele multinationale bedrij-
ven hun hoofdkantoor hebben gevestigd. 
Daarnaast wil Rotterdam een aantrekkelij-
ke stad zijn voor internationale studenten. 
Het idee achter het programma is dat het 
beeld dat studenten creëren van de stad ver-
der wordt uitgedragen. 
“Een student die met veel plezier in Rotter-
dam heeft gewoond en gestudeerd, is de 
beste ambassadeur die er is”, zegt Irene 
Broekman-Versluijs, Manager MBA Alum-
ni Relaties bij RSM, “Door een internatio-

naal netwerk van ambassadeurs te creëren 
wordt het merk Rotterdam verder uitge-
breid door bijvoorbeeld nieuwe internatio-
nale netwerkmogelijkheden.” Ayumi Kimu-
ra, een van de nieuwbakken ambassadeurs, 
is van Japanse komaf. Met het ambassa-
deurschap wil ze vooral de levenshouding 
van Rotterdammers meenemen naar haar 
thuisland. “Het zit niet in de Japanse cul-
tuur om te ontspannen, en het wonen en stu-
deren in Rotterdam heeft me echt geleerd 
waar de balans tussen werk en leven moet 
liggen.” De uitreiking vond plaats in de 
Town Hall van het WTC, waar onder ande-
ren burgemeester Aboutaleb sprak en de 
afstudeerders feliciteerde met hun  diploma 
en ambassadeurspositie. NdB



Hoewel de geneeskundestudenten zeer te 
spreken zijn over de uitstraling van het nieu-
we onderwijscentrum, valt er vooral aan de 
studiefaciliteiten nog het een en ander te ver-
beteren. Dat blijkt uit een enquête die de stu-
dentenraad van het Erasmus MC hield onder 
zevenhonderd geneeskundestudenten uit de 
eerste vier jaren. Behalve de enkeling die 
aangeeft dat er niet altijd toiletpapier aanwe-
zig is, hebben de geneeskundestudenten 
over de hygiëne, noch over de uitstraling, 
weinig te klagen. Dat geldt wel voor geluids-
overlast, te weinig (stilte)werkplekken en het 
gebruiksgemak van de computers en de wifi-
verbinding. 
Op het gebied van ICT, studieklimaat en stu-
diefaciliteiten scoort het onderwijscentrum 
bij haar gebruikers een onvoldoende. Ter mo-
tivatie gaf meer dan de helft aan dat er te wei-
nig computerwerkplekken zijn, en vier op de 
tien geneeskundestudenten vinden dat er te 
weinig stilteruimtes zijn. Dit zouden studen-
ten dan ook als eerste veranderen: 30 procent 
kiest voor meer stilteruimtes en een kwart 

voor meer computerwerkplekken. De stu-
dentenraad beveelt het faculteitsbestuur 
daarom aan om op korte termijn hierin te 
voorzien, alsook in een betere en snellere 
wifi-verbinding en betere communicatie over 
het juiste gebruik van de computers in het 
onderwijscentrum. Op langere termijn hoopt 
de raad op meer stroompunten en dat er een 
oplossing komt voor de temperatuurschom-
melingen, want ook daar hebben veel studen-
ten last van. 
Henk Kok, de sectormanager met het onder-
wijscentrum in zijn portefeuille, vindt het fijn 
te weten wat studenten ervan vinden en geeft 
aan dat veel van de conclusies ook al door de 
beheerders getrokken waren. Inmiddels wor-
den maatregelen genomen om de studenten 
tegemoet te komen. Zo worden er in een aan-
tal computerruimtes stiltewerkplekken ge-
maakt en zullen twee kleine onderwijszalen 
permanent worden ingezet als stilteruimte. 
Ook zullen er binnen twee maanden meer 
stopcontacten in de collegezalen en aan de 
werktafels worden geplaatst. TF (foto LW)

Kim Putters, hoogleraar Management van 
zorginstellingen en lid van de Eerste 
Kamer namens de PvdA. In juni volgt hij 
Paul Schnabel op als directeur van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

U bent tien jaar Eerste Kamerlid geweest voor 
de PvdA. Had u een nieuwe uitdaging nodig? 
“Nee, ik was nog niet uitgekeken op het Ka-
merwerk. Ik vind de rol van de Eerste Kamer, 
als orgaan dat wetten moet toetsen, erg be-
langrijk en het is prachtig werk. Maar Paul 
Schnabel is vijftien jaar directeur van het 
SCP geweest; dit is een unieke kans om me 
ervoor in te zetten dat het publieke en politie-
ke debat wordt voorzien van feiten en cijfers 
over hoe het ervoor staat met Nederland.”

Is het mogelijk om uw nieuwe functie, gezien 
uw activiteiten voor de PvdA, onafhankelijk te 
vervullen? “Mijn werkzaamheden zullen door 
mijn verleden als PvdA-Eerste Kamerlid on-
der een vergrootglas liggen, maar dat geldt 
in het algemeen voor het SCP en misschien 
ben ik door mijn politieke affiliatie juist extra 
voorzichtig. Daarnaast: ik heb mijn weten-
schappelijk werk tien jaar gecombineerd met 
het senatorschap en dat is ook nooit in twijfel 
getrokken.” 

De grootste uitdagingen voor de Nederlandse 
samenleving liggen momenteel in de zorgsec-
tor. Maakte uw expertise op dit gebied u de 
ideale kandidaat? (lachend) “Ik hoop wel dat 
mijn onderzoek een rol heeft gespeeld in de 
sollicitatieprocedure. Toch beslaat het werk-
veld van het Planbureau meer dan alleen de 
zorgsector, dus ik zal mezelf ook zeker moe-
ten verbreden.”

Het SCP werd 40 jaar geleden opgericht, toen 
de verzorgingsstaat nog werd opgebouwd. Nu 
staat deze onder druk. Moet het SCP een an-
dere rol aannemen? “Dat denk ik niet. Op het 
moment dat de verzorgingsstaat aan grote 
verandering onderhevig is, duidt dat ook op 
onderliggende veranderingen binnen de sa-
menleving. Het SCP is juist waardevol vanwe-
ge de trendanalyses die ze maakt, dat zorgt 
ervoor dat de politiek af en toe boven actuele, 
maar tijdelijke, discussies uit kan stijgen.” TF 
(foto LW)
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Geneeskundestudenten niet tevreden 
over onderwijscentrum
Het nieuwe onderwijscentrum van het Erasmus MC, dat afgelopen zomer werd geopend, 
kan nog niet op volledige goedkeuring van studenten rekenen. Volgens de medici in spe 
ontbreekt het aan stilteruimtes en computerwerkplekken.



(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brieven- 

en opinierubriek van 

Erasmus Magazine. De pa-

gina’s staan open voor ie-

dereen die wil reageren op 

de inhoud van Erasmus 

Magazine of een opiniebij-

drage wil schrijven over 

zaken die de Erasmus 

Universiteit in de meest 

brede zin, of het hoger on-

derwijs in het algemeen 

betreffen. Anonieme bij-

dragen worden niet geac-

cepteerd. Inzenders die-

nen hun naam, adres en 

telefoonnummer of e-

mailadres bij de redactie 

bekend te maken. De re-

dactie behoudt zich het 

recht voor stukken in te 

korten, dan wel (in over-

leg) aan te passen. Wilt u 

reageren, stuur uw bijdra-

gen dan naar 

opinie@em.eur.nl 

>  Stickertje als 
 beloning
Het is een beetje zoals je op 
de basisschool stickers 
verdiende voor een foutloos 
dictee of als je van het klei-
ne naar het grote bad 
mocht met zwemles: ‘the-
sis badges’ of scriptiestic-
kers. Bedacht en ontworpen 
door een groepje master-
studenten Business 
Information Management. 
Er zijn zeventien verschil-
lende badges die je als be-
loning voor hard werken, of 
juist als motivatie, op je 
laptop plakt. 
EDDN’s favorieten zijn de 
badges ‘Survived thesis 
dip’, voor als je na een inzin-
king toch weer de moed 
hebt gevonden door te bik-
kelen, en ‘Smitse supporter’, 
voor als je je studievrienden 
regelmatig trakteert op een 
gele rakker in het campus-
café. Uiteraard zijn er ook 
‘serieuze’ badges te verdie-
nen voor als je je onderwerp 
hebt gekozen, voor het klaar 
zijn met het verzamelen van 
je data en voor het afron-
den van je scriptie. Dus als 
je een beetje je best doet, 
kun je je laptop lekker pim-
pen met een bonte verza-
meling stickers. Om er daar-
na mee te pochen, maar dat 
spreekt voor zich. Schrik 
trouwens niet van het 
woord Bimbo op de badges, 
want dat is niet wat het 

lijkt. Bimbo staat voor stu-
denten die BIM studeren. 
En die zijn verre van dom 
en blond. 
Benieuwd? Kijk dan op bim-
book.nl onder het kopje 
‘Thesis support’.

> Naam studenten-
 paviljoen (1)
De weg naar een naam voor 
het studentenpaviljoen, het 
gebouw dat het kloppend 
hart moet gaan vormen van 
de nieuwe campus, was 
lang en zwaar. In september 
2012 deed de universiteit 
een oproep aan ‘alle 
Rotterdammers’ om te ko-
men met een ‘naam die 
klinkt als een klok’. De ‘korte 
maar krachtige naam zal op 
de glazen gevel verschijnen’ 
en de bedenker krijgt 250 
euro en een VIP-
behandeling tijdens de ope-
ning in september 2013.
Maanden bleef het stil. In 
december hoorde EDDN dat 
de naam op het punt van 
onthullen stond. Maar op 
het laatste moment gingen 
de luiken dicht en zweeg 
men. Er was een naam, 
maar die werd eerst voor-
gelegd aan een merkenbu-
reau, want mogelijk was hij 
niet zo origineel en zou dat 
wel eens een lelijk rechts-
zaakje kunnen opleveren. 
Dat de naam in kwestie 
‘Hive’ betrof was inmiddels 
al genoegzaam bekend. 

EDDN dacht dat het zielto-
gende sociale netwerk voor 
iedereen van 6 tot 16 jaar 
wellicht bezwaar zou maken 
tegen de naam, maar het 
bleek ‘een firma die werk-
zaam is in een vergelijkbaar 
segment’, aldus de universi-
teit vorige week. Exit Hive.
Door naar de tweede keus 
van de jury: Erasmus 
Paviljoen (Erasmus Pavilion). 
Niet kort, maar wel ‘krachtig’ 
meent de jury, om daar wei-
nig van harte aan toe te 
voegen: ‘Wellicht minder 
spannend of fantasievol (…), 
maar deze naam geeft pre-
cies weer waar het om gaat.’ 
De winnaar: Ger Lugtenberg, 
medewerker van Marketing 
en Communicatie, lid van 
het lustrumbureau en orga-
nisator van tal van evene-
menten op de campus. Hij is 
dus straks VIP op zijn eigen 
feestje. 

> Naam studenten-
 paviljoen (2)
Wist u dat de Koopgoot ei-
genlijk de Beurstraverse 
heet, dat de Erasmusbrug 
de Wipkip wordt genoemd, 
en dat voor het nieuwe 
Centraal Station al bijna-
men circuleren als 
Strijkijzer en Patatzak? 
Rotterdammers zijn heel 
goed in bijnamen verzinnen 
voor nieuwe en opvallende 
gebouwen, en van die crea-
tiviteit wil EDDN graag ge-
bruik maken.
Dus oproep aan alle 
Rotterdammers om een 
mooie bijnaam te verzinnen 
voor het Erasmus Paviljoen. 
De bedenker van de beste 
bijnaam krijgt een VIP-
behandeling met koffie en 
taart op de redactie van 
EM!
Mail naar: 

erasmusmagazine@em.eur.nl

EDDN

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

Tips? redactie@em.eur.nl
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>  Handtekening op z’n kop
Sinds kort prijkt een grote handtekening van vriend 
Desiderius Erasmus op het plein boven de nieuwe parkeer-
garage op de campus. “Het is een leuk detail, een soort 
gratis reclame vanuit de ruimte”, mailde een trouwe lezer 
en tevens oplettende medewerker aan EDDN. Het is alweer 
een tijdje geleden dat de Google satelliet langs is ge-
weest, want op Google Maps is de handtekening nog niet 
te zien. “Toen ik me voorstelde hoe dat eruit ging zien op 
Google Maps”, gaat de medewerker verder, “bedacht ik me 
ineens dat de handtekening dan ondersteboven afgebeeld 
wordt”. De handtekening zal alleen goed leesbaar zijn als 
je de kaart met de zuidkant boven houdt en de zuidkant zit 
juist altijd onderaan. “Ik betwijfel of iemand zich dat gere-
aliseerd heeft”, besluit hij. Het is, zoals onze Erasmus 
schreef: ‘Wat gebeurd is, laat zich niet meer ongedaan 
maken’ en ‘Het ei moet niet wijzer willen zijn dan de kip’.



Wat te doen 
met 3,25 miljoen?
Wat kan je doen met 3,25 miljoen euro?  Hoewel ieder-
een zijn eigen ideetjes zal hebben wat je daarmee kan, 
is het antwoord dat je zult krijgen van iemand die werkt 
aan een universiteit doorgaans tamelijk voorspelbaar. 
Sommigen zullen denken dat je daar mooi het onderwijs 
een flinke boost mee kunt geven. Ik heb zelf wel eens 
berekend dat één fte onderwijs (verzorgd door tutoren 
tot en met hoogleraren) gemiddeld genomen 75 duizend 
euri (per fte) kost. Met 3,25 miljoen pietermannen spre-
ken we dan over een extra inzet van ruim 43 manjaren 
(m/v uiteraard!) die kunnen worden verspijkerd aan on-
derwijs. Niet verkeerd dus! Anderen zullen meteen den-
ken aan het stimuleren van het onderzoek. De geweldi-
ge proefschriften die met dit geld gerealiseerd kunnen 
worden! Man o man! Zelf ken ik nogal wat getalenteerde 
researchmasterstudenten die zowat alles zouden doen 
om te kunnen promoveren aan deze instelling. Met 3,25 
miljoen, en een handige inzet van de promotiepremies,  
kan je dus ook kiezen voor 20 of meer(!) gouden droom-
banen voor startende onderzoekers. En die aio’s zijn 
vast ook niet te beroerd om een duit in het onderwijs-
zakje te doen. Wat je ook doet met die zilvervloot – on-
derwijs en onderzoek profiteren er altijd optimaal van. 
Maar zo wordt lang niet altijd gedacht. Helaas. Onlangs 
bezocht ik een facultaire bijeenkomst over de aan-
staande verhuizing van de afdelingen Bestuurskunde 
en Sociologie naar het T-gebouw. Onze decaan, Henk 
van der Molen, wist ons te vertellen dat de plannen  
voor die hele operatie gereed zijn. De kosten voor het 
herontwerp, de verbouwing van een paar verdiepingen 
van een gebouw dat slechts een paar jaar geleden is 
opgeleverd, en de verhuiskosten bedragen, je kunt het 
denk ik wel raden: 3,25 miljoen. De decaan vermeldde er 
nog bij dat hij dat eigenlijk niet mocht vertellen van de 
faculteitsdirecteur, maar voegde er daarna geruststel-
lend aan toe dat dit bedrag wel zou worden betaald 
door het college van bestuur! Iedereen tevreden, zo leek 
het. Zeker nadat er werd gemeld dat we na de verhui-
zing niet meer hoeven te werken in zo’n ‘aggenebbisj’ 
omgeving!
Nu weet ik niet zo heel veel van financiën en zo, maar 
het lijkt mij dat het college van bestuur alleen maar 
geld kan uitdelen dat zij eerst heeft afgeroomd van de 
afdelingen die middels onderwijs en onderzoek dat geld 
hebben verdiend. Dat we moeten verhuizen, oké, maar 
waarom dit allemaal zoveel geld moet kosten? En waar-
om we dit geld niet gewoon kunnen besteden aan din-
gen die wél belangrijk zijn, in plaats van niet? Voor de-
gene die mij dat kan uitleggen staat een lekker appel-
taartje klaar in mijn aggenebbisj kantoortje op (voorlo-
pig nog) de zesde verdieping van het M-gebouw 

Dat Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, binnenkort 

heel stijlvol zit te werken op de 15e verdieping van het T-gebouw 

kost een paar proefschriften, maar dan heb je ook wat! 

Rapporten insturen na de deadline, media-aandacht voor nog niet genomen beslui-
ten en verzoeken om een vergadering te verzetten in verband met de kinderoppas. 
Het College van Bestuur en zijn ambtelijke ondersteuning blinken regelmatig uit in 
onderwaardering van medezeggenschap. Het College heeft bovendien niet de nei-
ging om te leren van het verleden, getuige de volgende twee voorbeelden.

Allereerst de adviesprocedure rond Nominaal is Normaal. De tweede adviespro-
cedure, want precies een jaar geleden vroeg het College ook al om advies over het 
nieuwe onderwijssysteem. Klachten van toen: onduidelijkheid over bevoegdhe-
den en media-aandacht die vooruitloopt op de besluitvorming. En is daar van ge-
leerd? Begin maart heeft het College samen met de decanen het besluit genomen 
om N=N universiteitsbreed in te voeren. Aangezien decanen zich niets hoeven 
aan te trekken van een Universiteitsraad en omdat Faculteitsraden niet kunnen 
reageren op een centraal besluit, is het opnieuw gelukt om onduidelijkheid over 
bevoegdheden te creëren. Waar geen onduidelijkheid over bestond was het pers-
bericht: ‘De EUR wil Nominaal is Normaal definitief invoeren’.
Daarnaast de accreditatie (zeg maar keuring) door de NVAO. De tweede accredi-
tatie, want de EUR is de vorige keer op de vingers getikt en gaat op voor een 
tweede ronde. Kritiek van toen: de verhouding met de Universiteitsraad en stu-
denteninspraak op instellingsniveau dienen verbeterd te worden. En is daar van 
geleerd? De Universiteitsraad is drie maanden na de accreditatie pas op de hoog-
te gesteld van het rapport en onlangs heeft de Raad mogen vernemen dat er geen 
plannen zijn tot verbetering van studenteninspraak. Toegegeven: we krijgen dit 
keer wel de gelegenheid om vooraf te laten horen wat we van de EUR vinden.
Het College gaat mijns inziens te makkelijk voorbij aan het belang van inspraak. 
Het collegiale bestuur van het College en de decanen kan van grote waarde zijn, 
maar ondermijnt op belangrijke dossiers het systeem van medezeggenschap. 
Wanneer de NVAO vervolgens problemen met betrekking tot die medezeggen-
schap signaleert, blijven oplossingen uit. En dan heb ik het nog niet eens gehad 
over het aantal ambtenaren dat afzegt voor vergaderingen.
De verhouding tussen het College en de Universiteitsraad staat al langere tijd on-
der druk en ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat bovenstaande knelpun-
ten daar debet aan zijn. Er resten mij nog vijf maanden als raadslid; zonder de va-
kantie nog drie. Zou ik het begin van een verbetering nog meemaken?

Jochem Streefkerk, Masterstudent Staatsrecht en Wijsbegeerte, Lid Universiteitsraad

OPINIE

Gezocht: verbeterde verhouding 
tussen medezeggenschap en 
College van Bestuur
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 VAN DER SCHOT 

PETER ACHTERBERG

Wat te doen 

PETER ACHTERBERG
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You never walk alone! 
Op 14 april 2013 vindt de ABN AMRO Marathon Rotterdam plaats. Duizenden 
lopers starten op de Coolsingel om vervolgens – al dan niet in estafette-
verband  – 42,195 km te lopen. Ook studenten, medewerkers en alumni van 
de EUR zijn hard aan het trainen. Een verslag.                      
 tekst Janina van der Zande fotografie Levien Willemse
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H
et is een koude dinsdagmiddag in 
maart, uurtje of vijf.  Bij de ingang 
van het sportgebouw  op Wou-
destein heeft zich een groep van 
zo’n twintig sportievelingen van de 

RSM verzameld, voor de wekelijkse hardloop-
training. Een blonde, sportieve verschijning – 
Daan – vertelt dat zo dadelijk de groep in drie-
en verdeeld zal gaan worden: beginners, ge-
middelden en gevorderden. Hij is een van drie 
coaches, die alle drie kunnen bogen op be-
hoorlijk wat hardloopervaring.  
De groep blijkt een mix van studenten, perso-
neel en alumni van de RSM. Sommigen gooien 
vlijtig hun benen alvast los. Een van de in-
structeurs vraagt de aandacht en zegt: “De 
marathon is very soon!” Zenuwachtige lach, 
wat geschuifel. De instructeurs ontvouwen de 
plannen voor vanavond, waarna de groep zich 
automatisch splitst.  Onder hen Margit Laurs 
(23), masterstudent Entrepreneurship & New 
Business Venturing. Ze sluit zich aan bij de 
groep die een intervaltraining gaat doen in de 
buurt van de Kralingse Plas. De verwachting 
is dat ze over anderhalf uur weer bij het sport-
gebouw zullen aankomen.     

Groepsgevoel
Sporten is een belangrijk onderdeel van het 
leven van Laurs. Ze rijdt vijf keer per week 
paard, doet aan hardlopen, racefietsen en 
gaat ook nog naar de sportschool. “Ik wilde 
graag dit jaar voor het eerst meedoen aan de 
marathon, samen met mijn vriendinnen”, ver-
telt ze. “Maar die vonden het te ver. Toen vond 
ik een flyer van het marathonteam van de 
RSM. Dat leek me een goed idee, vooral het 
groepsgevoel spreekt me aan.” Inmiddels 
heeft ze al aardig wat trainingen achter de 
rug, advies ingewonnen op internet, en trai-
ningsschema’s bestudeerd. Laurs: “Ik combi-
neer bijvoorbeeld andere sporten met het 
hardlopen om zo blessures te voorkomen. 
Naast het paardrijden en hardlopen zit ik we-
kelijks op de crosstrainer.” Ze zegt veel te heb-
ben aan de voorlichtingsbijeenkomsten van de 
RSM over de juiste kleding en voeding, en het 
voorkomen van blessures. Bovendien is ze 
zeer te spreken over de georganiseerde diners 
in het sportgebouw en de Marathonquiz: “Dat 
bevordert echt het groepsgevoel.”
Laurs heeft zich niet echt een marathondieet 
aangemeten. “Ik eet altijd wel gezond. Mis-
schien dat ik vlak voor de marathon wat extra 
op koolhydraten let. En ik drink niet zo veel 
alcohol, maximaal 2 à 3 glaasjes op een uit-
gaansavond. Dat ga ik niet minderen.”

RSM promoten
Het is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat 
er een RSM Marathon Team meedoet aan de 
Rotterdamse marathon. Zo’n 160 mensen heb-
ben zich bij het team gemeld, de meesten van 

hen doen mee aan de tien kilometer. Het doel 
van de club is om behalve een sportieve pres-
tatie neer te zetten, de RSM en de universiteit 
een gezicht te geven tijdens het evenement. 
Vandaar dat ze allemaal in herkenbare shirts 
aan de start zullen verschijnen. “Rotterdam 
heeft een universiteit waar ze trots op mag 
zijn en dat moet zichtbaar zijn op de Coolsin-
gel”, zegt Eugène Kerpen, projectmanager bij 
RSM, die zelf de volledige marathon gaat lo-
pen. Laurs doet het rustiger aan en gaat voor 
de tien kilometer. In februari zat ze al op zo’n 
zes kilometer per training, ondanks dat ze 
tussendoor op wintersport ging en een paar 
dagen ziek is geweest. “Ik merkte dat ik daar-
na wat sneller uitgeput was tijdens de trainin-
gen, maar ik heb het toen weer rustig opge-
pakt”, vertelt Laurs. En zo liep ze deze maand 
al herhaaldelijk ruim acht kilometer. Nu is 
haar uitdaging om de trainingen niet zozeer 
meer uit te breiden, maar om ze intensiever te 
maken. “Ik wil steeds een snellere tijd neer-
zetten. Mijn streeftijd ligt tussen de 45 en 55 
minuten.”

Blessure
Ook bij de economen van de Erasmus School 
of Economics (ESE) heerst de marathonkoorts 
en wordt er danig getraind. Zo ook door Jan-
Willem van Putten (23), zesdejaars Economie 
& Recht, die van zins is de hele marathon te  
lopen. Jarenlang voetballen heeft daarbij voor 
de broodnodige basisconditie gezorgd. “De 
marathon is een typisch Rotterdams evene-
ment dat zorgt voor een groot saamhorig-
heidsgevoel. Met Lee Towers die ‘You never 
walk alone’ zingt …. Fantastisch!”, verklaart 
hij zijn deelname. Eigenlijk wilde hij vorig jaar 
al van de partij zijn, maar een enkelblessure, 
opgelopen tijdens het voetballen, gooide roet 
in het eten. 
Ter voorbereiding loopt Jan-Willem twee tot 
drie keer per week in de open lucht, inclusief 
één keer per week een lange duurloop. In ja-
nuari liep Jan-Willem al een halve marathon 
tijdens zijn training. Op de overige dagen 
staan kortere afstanden op het programma, 
dit om het lichaam niet te overbelasten. Buiten 
trainen op dagen dat het sneeuwt en vriest: 
veel mensen moeten er niet aan denken. Van 
Putten: “Die kou is niet zo erg; mijn grootste 
nachtmerrie is dat het straks 25-30 graden is, 
zoals in 2008, dat is erg slecht voor de lopers.”
Helemaal vlekkeloos verliepen zijn voorberei-
dingen tot nu toe niet: eind januari liep hij een 
rugblessure op waardoor hij tijdelijk niet kon 
trainen. Meteen daarna kreeg hij griep. “Na 
de blessure moest ik die afstanden weer gaan 
opbouwen”, vertelt Van Putten. “In het begin 
kreeg ik last van spierpijn en ging hiervoor 
naar de fysiotherapeut op de Erasmus Univer-
siteit, die me rekoefeningen aanraadde.”
Geholpen door zijn medelopers tijdens de ge-

zamenlijke trainingen, pakte hij de draad ech-
ter weer vlot op, en liep in het eerste weekend 
van maart alweer zo’n achttien kilometer aan 
één stuk. “Iedereen motiveert elkaar om het 
uiterste uit zichzelf te halen”, zegt hij over de 
hechte teamband. Overigens is het onverstan-
dig om tijdens de voorbereiding  de volledige 
afstand te lopen, legt hij uit. “Dat is slecht voor 
je reserves. Daarom train ik vooraf maximaal 
dertig kilometer per keer.”
Een belangrijk moment in de voorbereidingen 
was voor hem de deelname aan de halve ma-
rathon van de City-Pier-City-loop, afgelopen 
10 maart in Den Haag. “Het was heel koud, het 
had zelfs een beetje gesneeuwd. Maar het ging 
erg goed.” Met zijn tijd van 1.38,50 was hij zeer 
tevreden. De zondag daarop liep hij al 25 kilo-
meter.  
Jezelf voorbereiden op de marathon behelst 
meer dan alleen trainen. Zo dient er gelet te 
worden op voeding. Het ESE-team kreeg ad-
vies tijdens een voedingsclinic. Hoe dichterbij 
de marathon komt, des te serieuzer Jan-Wil-
lem hiermee omgaat. “Ik laat steeds vaker een 
biertje staan wanneer anderen er wel eentje 
nemen. In de laatste maand neem ik helemaal 
geen alcohol meer. En ik eet bijvoorbeeld als 
ontbijt en avondeten pasta, om zo koolhydra-
ten op te bouwen.”  

Streeftijd
De economen doen met de marathon mee on-
der de noemer Erasmus Sponsorloop , een en 
ander in het kader van haar honderdjarig be-
staan. De opbrengst gaat naar het project 
‘Playing for Succes’, een initiatief waarmee 
Rotterdamse leerlingen in de leeftijd van ne-
gen tot veertien jaar hun prestaties in taal, re-
kenen en computervaardigheden kunnen ver-
beteren. Zo’n negentig economen hebben zich 
opgegeven. Net als bij RSM gaat de meerder-
heid tien kilometer lopen in groepjes van vier. 
“Het leuke van de sponsorloop is dat je met z’n 
allen voor een gezamenlijk doel loopt”, vindt 
Van Putten. “Daarnaast worden er mooie prij-
zen voor de snelste tijd en het hoogste spon-
sorbedrag uitgereikt. Daardoor is iedereen 
erg fanatiek.”  Van Putten heeft als streeftijd 
drie uur en drie kwartier in gedachten. “In ie-
der geval wil ik onder de vier uur blijven, ook 
als het warm is.” 

‘De marathon is een 
typisch Rotterdams 
evenement dat zorgt 
voor een groot saam-
horigheidsgevoel’ 
> Jan-Willem van Putten, zesdejaars Economie & Recht

You never walk alone! 



28 maart 2013 | 16

150 jaar Sophia
Aan de ander kant van de stad, bij het Erasmus 
MC, staan ze ook te trappelen voor het start-
schot van de marathon. Zoals het personeel van 
de afdeling IC Kinderen van het Erasmus MC/
Sophia, dat met drie teams meedoet aan de 
Business Estafette Marathon. De teams, elk be-
staande uit artsen en verpleegkundigen, vormen 
een afspiegeling van de veelzijdigheid van het 
IC; er zitten mensen van de thuisbeademing bij, 
van het supportteam, het transportteam en van 
patiëntveiligheid. Iedere deelnemer van de esta-
fette loopt een kwart marathon. Binnen de 
teams wordt bepaald wie wanneer loopt. Marjan 
de Jong, IC-verpleegkundige en klinisch epide-
mioloog patiëntveiligheid, is ook van de partij. 
Vorig jaar liep ze nog een volledige marathon. 
“Twee teams willen proberen om tussen de vier 
en vierenhalf uur te finishen; het derde team 
probeert het in minder dan vier uur te doen. 
Maar bovenal vinden we het vooral erg leuk om 
mee te doen en op deze manier onze afdeling te 
laten zien.”
Het feit dat dit jaar het Sophia 150 jaar bestaat, 
was  voor Maarten Leijs (26), bezig met een pro-
motieonderzoek op het Erasmus MC, een extra 
reden om mee te doen. “Naast natuurlijk de 
sportieve uitdaging. Maar ik loop wel in een 
shirt met het logo van Sophia.”  

Flesje water
Leijs is aardig sportief aangelegd. Zo roeide hij 
als student al eens de honderd kilometer lange 
Ringvaart Regatta. Voor de marathon heeft hij 
zich verzekerd van een eigen trainer, die  hem 
moet helpen zijn doel – een eindtijd van rond de 
drie uur en een kwartier – te verwezenlijken. 
Sinds september vorig jaar is hij al bezig zich 
voor te bereiden: vier keer per week een duur-
loop en intervaltrainingen, waarbij korte afstan-
den worden afgewisseld met langere afstanden. 
Inmiddels heeft hij al deelgenomen aan de Dam 
tot Damloop (16 km), de Bruggenloop (15 km) en 
de City-Pier-City (21 km). “Na die laatste wed-
strijd had ik aardig wat spierpijn in de bovenbe-
nen door de kou en de wind. Maar gelukkig her-
stel ik snel, zodat ik deze week alweer kan lo-
pen.”
Ook eet en drinkt Leijs vanaf begin dit jaar be-
wust. “Mijn vriendin en ik eten meer biologisch. 
Daar voeg ik voor mezelf dan extra pasta aan 
toe. Ook drink ik bijna geen alcohol meer, en 
veel water. Er staat steevast een flesje water op 
mijn bureau.”
Inderdaad melden precies om half zeven de lo-
pers van RSM hijgend – moe maar voldaan, zo-
als dat heet – zich aan de poorten van het sport-
gebouw. Veel  rode hoofden en bezwete ruggen, 
maar gelukkig nauwelijks blessures. Ondanks 
de regen en de kou, is de moraal prima. Laurs is 
tevreden over haar sportieve prestatie vandaag, 
evenals haar trainer die haar complimenteert: 
“Dat heb je goed gedaan!”   

COVERVERHAAL

BOUWVAKKER VAN DE MAAND

Wie: Fahri Dogan (35), woont in Dordrecht met zijn vrouw, een dochter en 
een zoon
Bedrijf: JP van Eesteren, een landelijk bouwbedrijf
Functie: timmerman. “Mijn werkzaamheden zijn vrij divers, het varieert 
van een bekisting voor beton maken tot onderhoud aan plafonds.”
Project: momenteel bezig met plafondwerkzaamheden aan het P-
gebouw, onder het C-gebouw. “Ik ben de elektriciteitskabel in het plafond 
aan het bijtrekken en probeer dit te doen zonder ze te beschadigen. Met 
de nadruk op proberen.” [lacht] “Nee hoor, dat gaat goedkomen.”
Werkdag: van 7.00 uur tot 15.45. “Dat is goed te doen. Onderhoudswerk-
zaamheden zijn niet zo zwaar als bijvoorbeeld straten leggen.”
In de koelbox: meestal wel een broodje en wat fruit. “Maar vandaag heb 
ik een salade gekocht in de Albronkantine in het H-gebouw. Het smaakte 
goed.”
Radiozender: Veronica. “Vandaag staat de radio niet aan, omdat we vlak 
voor de kantoren van het P-gebouw aan het werk zijn. De medewerkers 
daar moeten zich kunnen concentreren. Maar als de radio aan staat, dan 
staat hij meestal op Veronica – dat is fijne muziek.”
Typisch Fahri: “Ik ben gek op nieuwe technische dingetjes, zoals de 
nieuwste smartphone. ‘Altijd-Technologie-Fahri’, noemen mijn collega’s 
me wel eens gekscherend.” LJa (foto: RvdH)
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H
oewel in het regeerakkoord stond 
dat de ov-studentenkaart een kor-
tingskaart zou worden, waar 425 
miljoen euro mee kan worden be-
spaard, is dit idee niet in beton ge-

goten. Onderwijsminister Bussemaker wil dat 
de oppositie meedenkt, en ze wil meerdere 
scenario’s uitwerken voor er definitief wordt 
besloten over de toekomst van de ov-studen-
tenkaart. 

Plan 1: trajectkaart
Wie weet is een trajectkaart een goed alterna-
tief, zei PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis 
begin februari. Dan kunnen studenten gratis 
naar college reizen, of naar hun stage, maar 
betalen ze voor pleziervervoer.
Zo’n trajectkaart is niet haalbaar, zegt voorzit-
ter Jan Breugem van de Stuurgroep ov-studen-
tenkaart, waarin alle vervoerders samenwer-
ken. Dit alternatief levert volgens hem name-
lijk te weinig op, zeker omdat mbo’ers onder de 
achttien vanaf 2016 ook een ov-kaart krijgen.
Een bezuiniging van 425 miljoen euro is meer 
dan de helft van het totale budget voor de ov-
studentenkaart. “Het traject van huis naar de 
instelling slurpt al een groot deel van de gere-
den kilometers op”, aldus Breugem. “Als je dat 
vervoer gratis houdt, kun je dus nooit meer 
dan de helft bezuinigen.”

Plan 2: lokale oplossingen
Henk Doeke van Waveren van consultancybu-
reau Goudappel Coffeng adviseert overheden 
over hun ov-beleid. Voor studenten die stage 
lopen, zouden instellingen wellicht een tijde-
lijk abonnement kunnen afsluiten, oppert hij. 
Instellingen kunnen zich dan prima profileren 
met de ov-deals die ze voor hun studenten af-
sluiten. ‘Kom bij ons studeren en je mag gratis 
met de bus!’ 
Paul Rüpp, collegevoorzitter van Avans Hoge-
scholen, ziet dat niet zitten. Zelf wil hij best 
met regionale vervoerders bespreken of stu-
denten tijdens hun stage voor een zacht prijsje 
een trajectkaart kunnen krijgen. “Dat zou voor 
een groot deel van onze studenten een hele op-
luchting zijn.” Maar hij piekert er niet over om 
reclame te maken met een eigen Avans-ver-
voersarrangement voor thuiswonende studen-
ten. “Als onderwijsinstelling gaan wij geen in-
komenspolitiek bedrijven. Ik pleit voor lande-
lijke afspraken.”

Plan 3: eerst uitslapen, dan de bus in
Voor landelijke afspraken zal het kabinet naar 
de vervoersbedrijven moeten kijken. Zij heb-
ben nog wel een oud idee dat van stal gehaald 
kan worden. Studenten mogen dan belangrijke 
klanten zijn voor ov-bedrijven, ze zorgen ook 
voor de nodige problemen. Vooral in de spits. 

Waarom krijgen studenten geen fikse korting 
in de daluren en betalen ze niet de volle mep 
in de spits? Dat zou volgens ov-adviseur Van 
Waveren het beste zijn. 
“Bedrijven moeten materieel inkopen op het 
aantal reizigers dat zij vervoeren in de spits”, 
zegt Van Waveren. Dat is een dure grap, en 
voor een deel ook nog eens weggegooid geld 
omdat veel bussen en treinen in de daluren stil 
staan. Studenten die om negen uur op college 
verschijnen, zijn dus duurder dan studenten 
die pas om tien uur beginnen. Later inrooste-
ren kan een forse besparing opleveren. Ver-
voersbedrijven proberen studenten al langer 
uit de spits te krijgen, maar tevergeefs. Breu-
gem: “De bereidheid bij instellingen om de 
roosters aan te passen is niet groot.”
Het is inderdaad “ingewikkeld” om alle colle-
ges buiten de spitsuren te roosteren, beaamt 
Rüpp. Zijn hogeschool trekt studenten van 
heinde en verre die allemaal naar Breda, Til-
burg of Den Bosch reizen. “We hebben wel 
eens geprobeerd om ’s avonds nog colleges te 
geven”, zegt Rüpp. Maar dan komen studenten 
in de problemen met sport en andere sociale 
activiteiten. “Bovendien zijn we de laatste ja-
ren bezig om het aantal contacturen te verho-
gen, waardoor de ruimte om te schuiven klei-
ner wordt.”

Plan 4: toch een beetje buiten de spits
Meer flexibele roosters zijn wellicht geen gek 
idee. Collegezalen staan soms uren leeg, ter-
wijl er op andere momenten te weinig ruimte is 
voor alle studenten. Vaker ’s avonds colleges 
inroosteren zou een deel van dat probleem op-
lossen. Rüpp: “Ik kan me voorstellen dat stu-
denten een kaart krijgen waarmee ze één of 
twee keer per week in de spits mogen reizen. 
Dat is al complex genoeg voor onze roosterma-
kers.”
Al met al wordt het niet eenvoudig om een al-
ternatief voor de ov-kaart te verzinnen, ver-
wacht ov-consultant Van Waveren. “Dit is zo’n 
ingewikkeld dossier dat het moeilijk is om af-
spraken te maken.” 

De ov-studentenkaart 2.0

Vanaf 2016 is het gedaan met het gratis reizen voor studenten. Een weekend 
naar je ouders of op en neer naar college wordt een dure grap. Vier scena-
rio’s voor het studentenvervoer 2.0.
tekst Petra Vissrs, HOP fotografie Levien Willemse

Studenten zelf
Studenten zullen het kabinet niet uit de 
brand helpen. Zelf de reiskosten betalen is 
voor het ISO en de LSVb onbespreekbaar. Een 
alternatief hebben de studentenorganisaties 
niet. Zodra reizen duurder wordt, kiezen stu-
denten niet meer voor de opleiding die het 
best bij hen past, maar voor een opleiding 
in de buurt. Gezien de kamernood en de 
oplopende studiekosten wordt verhuizen ook 
steeds duurder. De hele bezuiniging moet 
dus van tafel, vinden ze. 
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W
ie binnenkomt doet zijn 
schoenen uit. En je mag er 
niet studeren maar alleen 
relaxen. Laagdrempelig 
moet het vooral ook zijn; 

vrouwen moeten er tegen een laag bedrag 
een lekker kopje thee kunnen krijgen, of wel-
licht een cappuccino en een muffin; maar 
niet meer dan dat. “Het moet geen commerci-
ele business worden, maar gewoon een gezel-
lige plek waar je samen met vriendinnen, of 
alleen, na een lange collegedag of in een tus-
senuur even kunt relaxen” , schetst Patricia 
Jansen van de Erasmus School of Economics, 
haar plan voor een speciale vrouwenruimte 
op de universiteit. Over de naam heeft ze ook 
al nagedacht. ‘Het moet iets worden als Zus 
en Zo. Of De Theezus of desnoods, met lekker 
veel zelfspot: De Theemuts. Misschien schrijf 
ik ook wel een wedstrijd uit onder de dames 
zelf. Het moet per slot van rekening hún plek 
worden.”

Tutten en make-uppen
Meiden onder elkaar. Volgens Jansen heeft 
iedere vrouw daar behoefte aan. “Gewoon 
omdat het leuk en gezellig is. Denk aan die 
pyjamaparty’s van vroeger. Dat heeft ieder 
meisje wel eens gedaan.  Lekker tutten en 
make-uppen, blaadjes lezen en praten over 
alles wat je bezighoudt. Nu zijn we allemaal 

volwassen, maar het idee is nog steeds leuk.”
Het feit dat er in Zus en Zo geen mannen mo-
gen komen, is absoluut niet omdat Jansen een 
hekel aan mannen heeft. “Integendeel. Ik 
vind mannen juist hartstikke leuk en aan-
trekkelijk. Maar soms is het gewoon fijn om 
even onder elkaar te zijn. De dynamiek van 
een groep vrouwen is totaal anders dan wan-
neer er mannen bij zijn. We gaan ons dan an-
ders gedragen en we zijn vooral bezig met de 
vraag of ze ons wel leuk vinden. De gesprek-
ken zijn ook anders. Mannen zijn competitie-
ver en gaan vaker de strijd aan. Vrouwen vin-
den het juist prettig om van alles te delen en 
elkaar te bevestigen.”

Tegenstrijdig
Hoewel Zus en Zo absoluut is bedoeld voor al-
le EUR-studentes, is er een bepaalde groep 
die Jansen in het bijzonder op het oog heeft. 
“Er zijn heel wat meiden die zich vanwege 
hun culturele of godsdienstige achtergrond 
minder vrij kunnen bewegen’, legt ze uit. 
“Vrouwen die niet zo makkelijk In de Smidse 
of de Starbucks binnenstappen om er een 
biertje of een café latte te bestellen.” In haar 
colleges komt Jansen ze regelmatig tegen. 
“Hoe vaak ben ik niet na afloop blijven han-
gen in de collegezaal,  levendig in gesprek 
met studentes die dat normaal niet zo snel 
zouden doen, om vervolgens na een paar uur 
kletsen tot de conclusie te komen dat we dit 
veel vaker moeten doen.”
Juist voor die groep is het volgens Jansen 
binnen een grote anonieme universiteit als 
de EUR moeilijk om te integreren. “Dan lijkt 
het misschien tegenstrijdig dat je ze op een 
plek zet met alleen maar vrouwen, maar dat 
is het niet.  Voor hen is het júist de eerste 
stap om nieuwe mensen te leren kennen. Wie 

Patricia Jansen, communicatiedocente en bedenkster van een nieuwe vrou-
wenruimte op de EUR, ziet het al helemaal voor zich: ‘Hippe bloemetjesbanken 
vol grote kussens, gekleurde vloerkleden op de grond en een heleboel groen. 
Eigenlijk een beetje zoals mijn eigen woonkamer.’ Jansen hoopt te voorzien in 
een behoefte.                                            
tekst Sanne van der Most

  Een eigen plek 
voor vrouwen
   (met bloemetjesbanken)
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weet wat er allemaal voor leuks uit voort-
komt. Dingen die ze normaal helemaal niet 
zouden doen, zoals samen uit eten of een 
filmclub opzetten, of misschien eens een 
spreker uitnodigen over een boeiend onder-
werp. Maar goed, ik ga het allemaal niet ver-
zinnen. Dat moeten ze zelf doen.”

Leegstaand lokaaltje
De eerste concrete stappen heeft Jansen al  
gezet. Ze benaderde het studentenpaviljoen 
om te checken of daar misschien plek was. 
Maar helaas zat dat al vol. Momenteel is ze in 
gesprek met het facilitair bedrijf om te kijken 
of er misschien ergens anders ruimte over is. 
Een leuk idee, vonden ze het daar, maar Jan-
sen moet wel eerst peilen of er voldoende ani-
mo voor is. “Het maakt me eigenlijk ook niet 
zoveel uit waar die plek straks komt. Mis-
schien moet hij juist wel niet zo in de loop lig-
gen en is een leegstaand lokaaltje net zo 
goed. Tegelijkertijd hoop ik natuurlijk wel op 
een heleboel positieve reacties. Dit idee moet 
zoveel steun krijgen dat de universiteit straks 
niet meer om ons heen kan.”  

> Om de behoefte onder studenten te peilen, heeft Patri-
cia Jansen een speciaal e-mailadres aangemaakt. Vind 
jij dat Zus en Zo er absoluut moet komen? Of misschien 
juist helemaal niet? Laat het weten en stuur een mailtje 
naar zus-zo@ese.eur.nl

  Een eigen plek 
voor vrouwen
   (met bloemetjesbanken)

Zus en zo: goed idee
Vrouwen onder elkaar gedragen zich anders dan wanneer 
er mannen bij zijn. Ze praten over andere dingen, zijn meer 
zichzelf en het is ook gewoon hartstikke gezellig. Maar 
hebben EUR-studentes inderdaad behoefte aan een eigen 
chillplek? 

“Een heel goed idee”, vindt bestuurskundestudente Hoda 
Ahmed (26) uit Somalië. “Het klinkt als een plek waar ik zeker 
heen zou gaan. Hier op de EUR zijn heel veel allochtonen, 
maar we mixen totaal niet. Ieder trekt naar zijn eigen ‘soort’. 
In zo’n ruimte als Zus en Zo ben je toch wat meer gedwon-
gen om met elkaar te kletsen. En daar houden vrouwen wel 
van, ongeacht de culturele achtergrond. Het is leuk  om wat 
dieper op onderwerpen in te gaan. Met mannen is het altijd 
zo’n strijd en moet je je steeds verdedigen.”

Madeleine Brouwer (21), eveneens student Bestuurskunde, 
zou niet zo snel naar zo’n aparte vrouwenplek toe gaan. “Als 
ik met vriendinnen wil afspreken in de Starbucks, dan doe 
ik dat gewoon. Dan stoor ik me niet aan de mannen.”  Wél 
kan ze zich voorstellen dat het prettig is voor internationale 
studentes. “Zelf studeerde ik een half jaar in Barcelona. Daar 
was het heel lastig om in contact te komen met lokale stu-
denten. Ik trok daar voornamelijk op met andere Nederlandse 
studenten.”

De Litouwse Abby Zilinskaite (23, Marketing) is zo’n inter-
nationale student. Toch is zij niet erg enthousiast over het 
idee. “Het feit dat je een vrouw bent an sich, lijkt mij te weinig 
basis om samen thee te drinken. Misschien moet het doel 
of de doelgroep wat meer afgebakend worden. Bijvoorbeeld: 
vrouwen die van films houden of zich voor hetzelfde doel wil-
len inzetten. Ze moeten iets meer gemeen hebben dan alleen 
het feit dat ze vrouw zijn. Anders gaat het niet werken.”

Economiestudente Marijke Hennink (20) maakt zich vooral 
zorgen over de mannen. “Is het niet een beetje raar om man-
nen uit te zonderen? Moeten zij dan niet ook een eigen plek 
hebben? Eerlijk gezegd vind ik het ook veel gezelliger met 
mannen erbij. Ik studeer economie, dat is echt een mannen-
studie. Dus ik ben het wel gewend altijd mannen om me heen 
te hebben. Ze zijn grappig en lekker druk. Ze voegen echt iets 
toe. Ik zit ook niet voor niets bij Laurentius in plaats van bij 
RVSV. Dat ongemengde vind ik toch een beetje vreemd.” 

Preses van RVSV Nicole Meijs (23) koos juist bewust voor 
een ongemengde vereniging. Die behoefte van vrouwen om 
onder elkaar te zijn begrijpt zij dus als geen ander. “Het is ge-
zellig, je kunt helemaal jezelf zijn en het is veel minder gefor-
ceerd”, aldus de rechtenstudente. Of de campus een goede 
plek is voor zoiets, betwijfelt ze. “Ik zie de universiteit echt als 
een professionele omgeving, niet als plek waar ik mijn vrien-
den ontmoet. Het is een voorbereiding op de maatschappij en 
je latere baan. Daar is alles ook gewoon gemengd. Als wij ons 
op de EUR gaan afzonderen, dan doen we onszelf te kort. Het 
is bijna alsof je zegt dat je je niet goed staande kunt houden 
tussen die mannen. Kom op dames, laat je niet kisten.” 

‘De dynamiek van een groep 
vrouwen is totaal anders dan 
wanneer er mannen bij zijn’ 
> Patricia Jansen
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 Rolmodel 
Pearl Dykstra

H
oogleraar Empirische Sociologie Pearl 
Dykstra zit in haar opgeruimde kantoor – 
ze probeert zoveel mogelijk digitaal te 
werken – met witte muren op de zesde 
verdieping van het M-gebouw. Er staan 

foto’s van haar dochters in het raamkozijn. Aan de 
muur hangt een grote, door haar partner gepho-
toshopte foto van haar gezin, allen verkleed als 
hoogleraar, met het opschrift ‘verwantenprofesso-
raat’, ter de gelegenheid van haar oratie tien jaar ge-
leden aan de Universiteit van Utrecht. Op de tafel 
staan bloemen – zoals altijd, zegt ze. Haar agenda is 
een ‘heksenketel’, want ze is hard bezig met de laat-
ste voorbereidingen voor haar nieuwe project: on-
derzoek naar de familiebanden van Nederlanders en 
van immigranten uit Midden- en Oost-Europa. “Ja, 
het is fantastisch dat het gelukt is om die beurs te 
krijgen.” Dykstra is zeer enthousiast.  

Saai
Pearl Dykstra (56) werd in Canada in geboren, en 
maakt deel uit van een gezin met vier broers en een 
zus. Haar ouders zijn Nederlanders uit Nederlands-
Indië. Toen ze acht was, verhuisde het gezin naar 
België en een paar jaar later door naar Nederland. 
Vooral met haar zus heeft ze veel contact. Ze woont 
samen met haar partner met wie ze twee studerende 
dochters heeft. Maar over haar eigen familie wil ze 
het eigenlijk helemaal niet hebben. “Waarom die be-
langstelling voor privédingen?”, zegt ze geagiteerd. 
“Alsof al het onderzoek vanuit iets persoonlijks 
komt. Nee dus.”
Tijdens haar promotieonderzoek naar vriendschap-
pen onder ouderen, eind jaren tachtig, merkte ze dat 
die het alsmaar over hun kinderen wilden hebben en 
zelden over hun vriendschappen. Saai, vond ze aan-
vankelijk. Desalniettemin rolde ze zo wel het onder-
zoek naar familiebanden in, en dat bleek al snel 
enorm boeiend. Er zitten namelijk ontzettend veel 

Al sinds 1989 doet Pearl Dykstra onderzoek naar families. En dankzij 
een Europese onderzoeksbeurs van 2,5 miljoen euro die ze onlangs 
binnensleepte, kan ze haar werk voorlopig  voortzetten. Ook is ze vice-
president bij de KNAW en hoopt ze ondertussen een rolmodel voor 
vrouwen te zijn.
tekst Thessa Lageman fotografie Michel de Groot
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‘Helaas is de 
gedachte dat crèches 
slecht zijn voor 
kinderen nogal 
dominant aanwezig 
in Nederland’ 
> Pearl Dykstra

kanten aan, en door families te bestuderen kan ze 
zich met de elementaire vragen van de sociologie 
bezighouden: ongelijkheid, samenhang, veranderin-
gen in de samenleving en identiteit. “Afhankelijk 
van je familie heb je bepaalde voor- of nadelen mee-
gekregen”, legt ze uit. “Je identiteit wordt ook erg be-
paald door de familie waarin je bent ingebed.” 

Liz Taylor
In 2004 kwam uit haar grootschalige onderzoek 
naar familiebanden bij het ‘Netherlands Kinship 
Panel Study’ al naar voren dat Nederlandse families 
gemiddeld verrassend gewoon en traditioneel zijn. 
Toch blijft er een hardnekkig vertekend beeld 
bestaan, merkt ze. Dykstra zucht. “Er wordt nog 
steeds gedacht dat echtscheidingen heel vaak 
voorkomen, dat er veel gebroken gezinnen zijn, dat 
ouders en kinderen elkaar weinig helpen bij het 
doen van klusjes en weinig en slecht met elkaar 
contact hebben. De situatie blijkt minder dramatisch 
te zijn. Bekend is dat een op de drie huwelijken 
strandt, maar in die cijfers zitten ook mensen die 
verschillende keren trouwen en scheiden. Types als 
Liz Taylor, die acht keer gescheiden is.”
Ze denkt dat hoogopgeleide journalisten en televisie-
makers uit de Randstad, die zich zorgen maken over 
hun eigen familierelaties, het scheve beeld in stand 
houden, alsook politici die af en toe zomaar wat roe-
pen over hoe slecht het wel niet gesteld is met de Ne-
derlandse families. Zo hoorde ze de staatssecretaris 
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van Volksgezondheid pas geleden nog zeggen dat 
volwassen kinderen zo weinig doen voor hun ou-
ders, en daarom moet er maar wat meer verplicht 
worden gesteld. Dykstra, geïrriteerd: “Dit zijn dus 
percepties die nergens op gebaseerd zijn, want uit 
mijn en uit ander onderzoek blijkt het tegendeel.” 
Aan de andere kant wil ze haar ogen niet sluiten 
voor de negatieve gevolgen van echtscheidingen, 
zowel voor de kinderen als de partners zelf. Via 
bladen als Libelle en Margriet komen de resulta-
ten van onderzoek  terecht bij een breder publiek. 
“Dat is dan weer het mooie van de media. Mensen 
kunnen zich zo wapenen tegen de mogelijke gevol-
gen van echtscheiding.” Hoewel dat, zegt ze, he-
laas vaak alleen weggelegd is voor hoogopgelei-
den met goede inkomens, die zich relatietherapie 
of speciale zorg voor de kinderen kunnen veroor-
loven. 
Dykstra zelf is bewust nooit getrouwd. Lachend: 
“Dat is mijn oude feministische principe. Ik heb 
altijd gezegd: daar doe ik niet aan mee. Het huwe-
lijk is van oudsher nou niet bepaald een instituut 
dat de positie van vrouwen ten goede komt.” Ze 
vond het wel belangrijk om de relatie met haar 
partner en de kinderen goed te regelen. “Dus we 
hebben ons blauw betaald aan notariskosten.” 
Hoe verklaart ze het feit dat trouwen weer hele-
maal terug van weggeweest is? “Tja, men gaat 
voor de romantiek”, zegt ze nadenkend. “Maar het 
is ook gemakkelijker en goedkoper. Alles is in één 
keer geregeld.”

Kinderopvang
Wat als de functie van minister van Jeugd en Ge-
zin nog zou bestaan en zij werd ervoor gevraagd? 
Ze lacht hard. Dan serieus: “Ik zou ervoor zou zor-
gen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. En ik vind dat gefortuneerde oude-
ren dat best zelf kunnen betalen.” Ook zou ze de 
samenwerking verbeteren tussen de zorg die pro-
fessionele partijen aan ouderen geven en de infor-
mele zorg van partners, kinderen en buren, omdat 
die elkaar nu niet goed weten te vinden.
Het meest aan het hart gaat haar echter de econo-
mische onafhankelijkheid van vrouwen. ‘Een ver-
spilling van menselijk kapitaal’ noemt ze het feit 
dat veel jonge vrouwen, ook studentes, later wei-
nig of niet willen gaan werken als er kinderen ko-

men, terwijl de vaders vaak fulltime blijven wer-
ken. Streng: “Je zou jezelf moeten willen ontwik-
kelen en deelnemen aan de samenleving. Verant-
woordelijkheid dragen.” Als minister zou ze er-
voor zorgen dat het gemakkelijker is voor ouders 
met thuiswonende kinderen om te werken. Kin-
derdagverblijven zouden daarom goedkoper moe-
ten worden en ouderschapsverlof uitgebreid. Niet 
dat beide ouders fulltime moeten gaan werken, 
maar wel dat ze economisch onafhankelijk van de 
ander zijn.
Dykstra en haar partner werkten beiden vier da-
gen toen hun dochters klein waren, en hadden 
voor drie dagen opvang nodig. “Dat was prima. 
Helaas is de gedachte dat crèches slecht zijn voor 
kinderen nogal dominant aanwezig in Nederland”, 
zegt ze. Heel jammer dat kinderopvang in Neder-
land wordt gezien als middel om te kunnen wer-
ken, vindt ze, en niet als instrument voor de ont-
wikkeling van kinderen, want: “Ook kinderen die 
een achterstand hebben omdat hun ouders niet 
hoogopgeleid zijn, kunnen door de crèche al vroeg 
een goede start maken.”

Niet gek
Volgens Dykstra blijft het kostwinners- of het an-
derhalfverdienersmodel in Nederland in stand, 
mede doordat het minimumloon in Nederland een 
gezinsinkomen is. “Het minimumloon is heel be-
scheiden, maar je kunt ermee rondkomen met een 
partner en twee kinderen.” En dat komt de ar-
beidsparticipatie van vrouwen dus niet ten goede, 
tot haar spijt. In veel andere landen heb je, vertelt 
ze, als gezin sowieso twee inkomens nodig. Verder 
merkt ze dat meisjes zich vaak op studierichtin-
gen richten waarmee ze minder kansen hebben op 
de arbeidsmarkt dan jongens. “En ze trouwen nog 
steeds oudere mannen en die hebben dan toch al 
een voorsprongetje op de arbeidsmarkt.”
Dykstra vindt het belangrijk om een rolmodel te 
zijn. “Dat ik èn kinderen heb, èn werk, niet gek 
ben, en ook nog eens veel plezier heb.” Ze is regel-
matig gevraagd voor hoge bestuursfuncties, maar 
die zijn moeilijk te combineren met een mooie we-
tenschappelijke carrière. Ze wilde liever een ERC 
Advanced Investigator Grant proberen te krijgen 
en haar onderzoeksgroep verder uitbouwen. Dat 
is gelukt. Ze is tevreden zo.  

Pearl Dykstra is sinds 2009 
hoogleraar Empirische Sociolo-
gie aan de Erasmus Universiteit. 
Daarvoor was ze zes jaar bijzonder 
hoogleraar Verwantschapsde-
mografie aan de Universiteit van 
Utrecht. Als vicepresident van de 
Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen (KNAW) 
adviseert ze de overheid over 
waar Nederland wetenschappe-
lijk gezien heen moet. Ze is een 
van de initiatiefnemers van het 
‘Netherlands Kinship Panel Study’, 
een grootschalig onderzoek naar 
familiebanden in Nederland dat 
tot nu toe tussen 2002 en 2011 
uitgevoerd is. Van 1989 tot 2009 
was ze als onderzoeker verbonden 
aan het Netherlands Interdiscipli-
nair Demografisch Instituut (NIDI). 
Dykstra studeerde psychologie 
in Amsterdam en Toronto en pro-
moveerde aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
Afgelopen november kreeg Pearl 
Dykstra een Advanced Investigator 
Grant van de European Research 
Council toegekend voor haar 
onderzoek ‘Families in context: Het 
ontrafelen van de manier waarop 
beleid, economie en cultuur de on-
derlinge afhankelijkheid in families 
en de invloed daarvan op levens-
uitkomsten structureren’. Met deze 
prestigieuze beurs kan ze vijf jaar 
onderzoek doen, samen met vijf 
promovendi en twee postdoc-on-
derzoekers. Ze gaan onder andere 
bekijken wat de invloed van de 
crisis op Nederlandse families is, 
wat de redenen zijn dat familiele-
den elkaar helpen en hoe Midden- 
en Oost-Europese immigranten 
omgaan met familiebanden. 
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Maar liefst 339 mensen kregen in 
2012 de graad van doctor aan de EUR. 
Elke editie voelt EM een recent gepro-
moveerde aan de tand.

Naam: Shiko Ben-Mena-
hem (28) van de Rotterdam 
School of Management.
Proefschrift: Strategic Ti-
ming and Proactiveness of 
Organisations.

Wat is je belangrijkste ontdekking? 
“Ik heb onderzocht hoe de timing van strate-
gische acties, bijvoorbeeld het introduceren 
van nieuwe producten en diensten, de pres-
taties van organisaties beïnvloedt. Die ti-
ming blijkt erg belangrijk voor de mate van 
succes van bedrijven. Daarnaast laat ik zien 
hoe organisaties pro-activiteit van werkne-
mers kunnen verbeteren door hen meer zelf-
standigheid te geven en persoonlijk initiatief 
te stimuleren.” 

Wat heeft de maatschappij aan je on-
derzoek?  “Ik hoop dat mijn onderzoek or-
ganisaties informeert en aanzet tot het na-
denken over wanneer en hoe snel ze bepaal-
de acties ondernemen. Daarnaast zijn proac-
tieve organisaties belangrijke aanjagers van 
groei en vooruitgang in onze samenleving.”

Wanneer zag je het niet meer zitten? 
“Halverwege het traject was mijn motivatie 
op een dieptepunt. Ik kwam erachter dat ik 
van al mijn ideeën maar heel weinig kon rea-
liseren en de vraag rees wat het nut van al 
die moeite is. Gelukkig kreeg ik van mensen 
om me heen en van congresbezoeken her-
nieuwde energie, waardoor mijn aanvanke-
lijke enthousiasme terugkwam. Daar kun je 
trouwens de klok op gelijk zetten: ik heb dat 
patroon bij erg veel collega’s gezien.”

Voor je begon aan je wetenschappelij-
ke carrière organiseerde je veilingen 
voor Sotheby’s. Hoe was dat? 
“Dat was erg leuk, maar na een paar jaar 
miste ik de intellectuele uitdaging een beetje. 
De fascinatie voor tijd is wel in mijn onder-
zoek geslopen.”

Wat doe je nu? “Ik werk als onderzoeker 
en docent voor de vakgroep Strategisch Ma-
nagement en Innovatie aan de ETH in 
Zürich (Swiss Federal Institute of Technolo-
gy). Ik zet hier in feite mijn onderzoek 
voort.” TL

KLAAR 

In Den Haag en Amsterdam wonen nog steeds 
tientallen illegalen in gekraakte vluchtkerken, 
nadat ze moesten vertrekken uit de tentenkam-
pen waarmee ze aandacht probeerden te vra-
gen voor hun uitzichtloze situatie. Minder zicht-
baar zijn de illegalen in vreemdelingendetentie: 
jaarlijks komen zo’n zesduizend vreemdelingen, 
inclusief kinderen, terecht in Alphen aan den 
Rijn, Zeist, Schiphol en Rotterdam.
Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van 
Veiligheid en Justitie noemt tijdens een 
Kamerdebat in december 2011 de vreemdelin-
genbewaring  nog net geen hotel, zo schrijft 
De Groene Amsterdammer, maar binnen- en 
buitenlandse organisaties hebben, behalve 

op het grote aantal vastgezette illegalen 
in Nederland, ook veel kritiek op het regime 
in de Nederlandse vreemdelingendetentie. 
Vreemdelingendetentie is niet als straf be-
doeld, maar in de praktijk spelen er wel degelijk 
strafelementen mee, stelt socioloog Arjen 
Leerkes in het stuk. Het is bedoeld als stok 
achter de deur om mensen ertoe te bewegen 
vrijwillig terug te keren of mee te werken aan 
het uitzettingsproces. Maar, zo benadrukt hij, 
er is geen enkel bewijs dat detentie inderdaad 
de uitzetting versnelt: wat vooral effect heeft 
op terugkeer zijn niet-beïnvloedbare zaken, de 
omstandigheden in het land van herkomst bij-
voorbeeld. 
Uit verschillende onderzoeken blijkt daarnaast 
dat alternatieven voor detentie, zoals een 
elektronische enkelband, meldplicht, meer 
open centra of een borgsom betalen, niet al-
leen humaner, maar ook vaak goedkoper zijn. 
Afgelopen jaar kostte vreemdelingendetentie 
in totaal 155 miljoen euro. Alle alternatieven 
zijn goedkoper, zegt Leerkes. Hij berekende een 
paar jaar geleden dat elektronische bewaring 

de staat 65 miljoen euro op jaarbasis zou be-
sparen. Detentie versnelt inderdaad uitzetting 
niet, reageert Lars Benthin op de bewering. Hij 
is Algemeen Bestuurslid van de JOVD Rijnmond, 
de jongerenorganisatie van de VVD en bedrijfs-
kundestudent aan de EUR. “De omstandigheden 
zijn namelijk soms slechter in hun thuisland dan 
in een detentiecentrum.” Volgens hem bevor-
dert het versnellen van de procedures voor een 
verblijfsvergunning uitzetting wel. “Nog steeds 
moeten asielzoekers te lang in onzekerheid 
wachten. De meest humane en beste manier is 
om binnen een korte tijd de asielzoekers duide-
lijk maken of ze een verblijfsvergunning kunnen 
krijgen of dat ze uitgezet worden.”

Annemarie Busser van Amnesty International 
herkent zich eveneens in de uitspraak van 
Leerkes. “Er kunnen inderdaad andere maat-
regelen worden opgelegd om een vreemdeling 
in beeld te houden tot de uitzetting mogelijk 
is”, zegt ze. Hiervan wordt in Nederland ech-
ter weinig gebruik gemaakt, dus of uitzetting 
dan versneld wordt, is moeilijk te zeggen. 
Vreemdelingendetentie leidt in ieder geval in 
veel gevallen – zeker 40 procent in 2011 –
niet tot uitzetting, weet ze. “Deze mensen ko-
men naar verloop van tijd weer op straat.” 
Bovendien wijst ze op het feit dat in 2010 ruim 
een kwart van de vreemdelingen in detentie al 
eens was gedetineerd, waarbij het niet tot uit-
zetting was gekomen. “Naarmate detentie lan-
ger duurt, neemt bovendien de kans op succes-
volle uitzetting af. Detentie heeft vaak een ne-
gatieve invloed op de fysieke en mentale ge-
steldheid van de vreemdeling, en daarmee de 
bereidheid van de vreemdeling om mee te wer-
ken aan zijn terugkeer. Deze bereidheid kan 
doorslaggevend zijn om tot uitzetting te ko-
men.” TL

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering:  ‘Er is geen enkel bewijs dat vreemdelingendetentie de 
uitzetting versnelt.’
Van wie? Arjen Leerkes, universitair docent sociologie.
Waar en wanneer?  In het artikel ‘De laatste halte; Illegaliteit Vreemdelingen-
detentie’ in De Groene Amsterdammer van 6 maart.

'Er kunnen inderdaad andere maatregelen 
worden opgelegd om een vreemdeling in beeld 
te houden tot de uitzetting mogelijk is'  
>  Annemarie Busser, Amnesty International
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 Tim Wes
is on his way



28 maart 2013 | 25
LIFESTYLE

G
econcentreerd en een tikje gespannen 
staat Tim Wes (19) op de slotavond van 
Eurosonic Noorderslag in Groningen:  
de aftrap van het festivalseizoen waar 
‘bookers’ artiesten en bands komen 

bekijken. Legerkistjes aan zijn voeten, zwart gi-
letje met franje over een zilvergrijs overhemd met 
korte mouwen en gouden sieraden. Moeiteloos 
bespeelt hij zijn sax – althans zo oogt het – muzi-
kaal ondersteund door zijn zevenkoppige band. 
Met de bandleden – allemaal in de twintig – wil hij 
het publiek zijn muziek echt laten beleven. En dan 
bedoelt hij zijn eigen vrije vorm van jazzmuziek, 
een combinatie van klassieke jazz en hiphop. Hier-
mee wil Wes een nieuwe generatie aanspreken. 
“Ik noem het ook wel eens ‘wazz’ ”, zegt hij daags 
na het optreden. Zijn artiestenkleding heeft 
plaatsgemaakt voor een oversized zwarte swea-
ter met de opdruk ‘forever awesome’ en een zwar-
te muts, die het hele interview op blijft. 

King of Pop
Wes spreekt met Surinaamse tongval, blijkt uiter-
mate hoffelijk en beleefd, en blijft steevast ‘u’ zeg-
gen. Terwijl hij zeven zakjes suiker in zijn kop thee 
mikt – “Ik ben een zoetekauw” – vertelt hij gedre-
ven over de eenheid die zijn band moet uitstralen 
op het podium. “We zijn goed op elkaar ingespeeld. 
Voor de show geven we elkaar een omhelzing en 
doen we altijd een peptalk.” 
Hij lijkt volledig relaxed, ook op het podium, maar 
Wes geeft toe nog altijd nerveus te zijn voor een 
show. Dat verdwijnt echter meteen na het spelen 
van de eerste noot. Voorbeelden voor hem zijn 
muzikanten als Stevie Wonder, Prince en Michael 
Jackson. Het mooie van de ‘King of Pop’ vindt Wes 
dat die heel kalm op het podium staat, terwijl hij 
tijdens het ten gehore brengen van zijn songs juist 
zeer uitbundig is. “Zo wil ik ook worden”, grijnst hij. 
Om er direct aan toe te voegen: “Maar ik wil mezelf 
niet met hem vergelijken, absoluut niet.”

Korte nachten
Wes heeft twee oudere broers en woont nog als 
enige bij zijn ouders in Spijkenisse. Na het behalen 
van zijn gymnasiumdiploma kreeg hij van zijn ou-
ders een jaar vrij om zijn debuutalbum ‘On my way’ 
op te nemen. Zoals de titel al suggereert, heeft 
Tim grote stappen gemaakt als artiest: hij trad op 
met onder anderen Kane, Candy Dulfer, dj Sunnery 
James, en eind november mocht hij een minuutje 
spelen in De Wereld Draait Door. Binnenkort maakt 
hij de overstap naar een nieuw management om 
ook in het buitenland voet aan de grond te krijgen. 
Tot nu toe werd hij begeleid door zijn oudere broer 
Dennis. 

Tussen al deze perikelen door is hij in september 
begonnen aan de studie Bedrijfskunde aan de 
Erasmus Universiteit. Dat was een wens van zijn 
ouders, want die vinden een goede opleiding be-
langrijk; maar zelf wil de saxofonist zich ook graag 
breder ontwikkelen. “Ik wil niet alleen te boek 
staan als saxofonist, maar ook als iemand met 
een bepaald denkniveau.”
Hij merkt echter dat het hem steeds meer moeite 

kost om te schakelen tussen colleges volgen en 
studeren, en het repeteren en optreden. “De dag 
dat ik naar De Wereld Draait Door ging, had ik eigen-
lijk een tentamen, maar dat heb ik gemist. En om 
de volgende dag weer gefocust in de collegeban-
ken te zitten, is moeilijk, ook door de korte nach-
ten.” In eerste instantie vond Wes het niet nodig 
om bij de Rotterdam School of Management (RSM) 
aan te geven dat hij behalve student, professio-
neel muzikant is. “Ik wilde gewoon alles halen.” Dat 
streven bleek toch wat te hoog gegrepen. Geluk-
kig voor hem heeft hij met de faculteit een speci-
ale regeling kunnen treffen, zodat hij niet alle zes-
tig studiepunten in één jaar hoeft te halen. “Daar 
ben ik blij mee, want anders zou het redelijk on-
haalbaar worden. Vanaf nu wordt het alleen maar 
drukker en drukker met mijn muziek.” 

Kerk
Om genoeg energie te hebben voor zijn strakke 
schema hangt Tim het liefst drie of vier keer per 
week aan de gewichten in de sportschool. Ook 
vindt hij rust bij God. “Drie jaar geleden kwam ik 
het geloof in korte tijd opeens overal tegen. Ik 
sprak over God met de moeder van een vriend, tij-
dens een les Nederlands op school ging het erover 
en mijn oma uit Suriname belde en vroeg of ik al 
bezig was met het geloof. Toen ik daar bovenop 
ook nog een uitnodiging kreeg om een kerkdienst 
in Hoogvliet bij te wonen, kwam het allemaal bij 
elkaar.” 
Pratend over God heeft zijn wat onderuitgezakte 
houding plaatsgemaakt voor bevlogenheid. Ge-
raakt door de nuchtere en oprechte woorden van 
de voorganger in de kerk, probeert hij elke zondag 
naar de kerk  te gaan. Meestal in z’n eentje, soms 
neemt hij iemand mee. Ook bidt hij dagelijks en-
kele keren. “Dat hoeft niet per se met ineengevou-
wen handen. En na elk optreden bedank ik Hem 
dat ik gezond ben en talent heb gekregen voor de 
muziek.” 

‘Ik wil niet alleen te 
boek staan als 
saxofonist, maar ook 
als iemand met een 
bepaald denkniveau’ 
> Tim Wes

Het is aanpoten voor saxofonist Tim Wes: de ene avond treedt hij op in De 
Wereld Draait Door en de andere dag zit hij als eerstejaars bedrijfskundestu-
dent in de collegebanken. Tim Wes over ‘wazz’, bedrijfskunde en God.
tekst Lindemarie Jongste fotografie Michel de Groot
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Cafe LaBru
Hartmansstraat 18a

Sfeer 10
Sjanskansen 7

Studentikoosheid 6

Biertje € 2,50

UIT/GAAN

Het blijft een gek stukje binnenstad, zo tussen de winderige Westblaak en 
het bruisende uitgaansleven van de Witte de Withstraat. De Hartmansstraat 
herbergt een parkeergarage en een politiebureau, maar ook een winkel voor 
babykleertjes en een Turkse cocktailzaak. Op de ene hoek zit een Shabu Sha-
bu waar je onbeperkt sushi kunt schransen, en op de andere hoek wereldho-
tel Bazar. Lange tijd was Tiki’s, een Hawaïiaanse surfbar, hier de enige fatsoen-
lijke kroeg. Ook was er even een café met een volledig roze interieur (De 
Camping). Niet onaardig, maar wel erg hip en bovendien waren de vergunnin-
gen niet in orde. Gelukkig wordt dat pand nu uitgebaat door een ondernemer 
die helemaal doorheeft hoe je een eigenzinnige en toch tijdloze zaak neerzet. 
Het interieur is een verzameling vintage hangstoelen, tafeltjes en zitjes. Vol-
ledig van marktplaats geplukt, maar met een gevoel voor compositie dat een 
enorme liefde voor binnenhuisarchitectuur verraadt. De bakstenen muur, de 
met de hand beschreven pilaren (dure whisky’s en essentiële cocktails), de 
witte piano, de welvende houten bar – het ademt een ingetogen, zwoele 
grootstedelijkheid. Alsof je plotseling terecht bent gekomen in het decor van 
een Woody Allenfilm (denk: Manhattan, jaren zeventig).
Het publiek past er goed bij: open en geïnteresseerd. De uitbater, een vrijbui-
ter van in de vijftig met een leeftijdsloos uiterlijk, had eerder horecazaken in 
Spanje en doet zijn best om van LaBru meer te maken dan een eenvoudig 
drinklokaal. Hij serveert prima eten en programmeert elke maandag en 
woensdag een jazzkwartet. Dat werpt zijn vruchten af. Het café is zeven da-
gen per week open en in het weekend altijd bomvol. Doordeweeks is het een 
ideale plek om even neer te strijken voor een beheerst studiebiertje of een 
drankje na de bioscoop. En dat blijft nog wel even zo. Als het aan de eigenaar 
ligt, wordt dit zijn oudedagsvoorziening. Wij zijn vóór. Een prachtige zaak in 
een typisch Rotterdamse tussendoorstraat. GM (foto: MB)

Zwoele grootstedelijkheid
Café LaBru staat vol met tweedehands meubels, maar 
heeft een allure waar je u tegen zegt. De perfecte mix van 
oud en nieuw. 

Hand Made 
In Museum Boijmans Van Beuningen 
is de tentoonstelling Hand Made: lang 
leven het ambacht, te bewonderen. 
Het museum stelt ruim vijfhonderd 
objecten ten toon die door mensen-
handen zijn gemaakt vanaf de Mid-
deleeuwen tot nu.

In Nederland is de afgelopen tien jaar een her-
nieuwde interesse voor het ambacht ontstaan: je 
eigen sjaal breien, cupcakes versieren of een am-
bachtelijk brood kopen bij de bakker. Ambacht is 
niet iets ouderwets, maar past juist nú goed in het 
tijdsbeeld. Dat komt omdat ambachtswerk wordt 
geassocieerd met authenticiteit, eerlijkheid en 
duurzaamheid, en juist in deze tijd wordt daar veel 
waarde aan gehecht. 
Het leuke aan deze tentoonstelling is dat er dage-
lijks vaklieden in het museum aanwezig zijn die 
hun ambacht demonstreren. Zo komt er een viool-
bouwer langs en is er een goudsmid. 
Dat ambacht hip is hadden de bedenkers van de 
website Etsy al begrepen. Op deze website kunnen 
mensen van over de hele wereld hun handge-
maakte voorwerpen te koop aanbieden. Van zelf-
gemaakte zeep tot mooi versierde notitieboekjes, 
alles is er te vinden. Op 14 en 28 april geven de 
experts van Etsy een workshop in Boijmans waar-
in je alles leert over het opstarten van een bedrijf 
in handgemaakte spullen. Daarnaast zijn er in de 
Kunst Studio van het museum ook workshops te 
volgen, zoals animatietekenen. 
Op 21 april kun je je museumbezoek combineren 
met een wandeling over de Swan Market, de life-
stylebeurs van Rotterdam. Op het museumplein 
naast Boijmans staan honderden kraampjes waar 
je vintagemeubels, kleding en originele cadeaus 
kunt kopen. Daarnaast kun je er ook lekker wat 
eten of drinken. Probeer eens een uitstekende kop 
koffie van zelfgebrande bonen bij het kraampje van 
Picknick, of een overheerlijk broodje saté bij de Sa-
téman. CM

> Museum Boijmans Van Beuningen. Datum: 9 maart tot 28 

mei. Toegang: Workshop € 7,50. Info: www.boijmans.nl



CSI for real | Lunchlezing
Forensisch patholoog Frank van 
de Goot neemt je mee op reis door 
een wereld waarvan het bestaan 
door menigeen wordt ontkend: 
‘Mensen doen dat soort dingen nu 
eenmaal niet!’.

Dinsdag 2 april van 12.30 tot 13.30 uur
Collegezaal 4, Erasmus MC, Rotterdam 

A night at the movies | Optredens
Het Cultureel Platform presenteert 
een avond vol optredens variërend 
van dans tot toneel en muziek. Alle 
culturele studentenverenigingen 
zullen hun opwachting maken en 
treden zowel samen als apart op. 

Woensdag 3 april vanaf 20.00 uur
Gouvernestraat, Gouvernestraat 133, Rotterdam  

Open Mic Night
Singer/Songwriters, dichters, co-
medians en andere artiesten van 
de EUR laten van zich horen tijdens 
de Open Mic Night. 
Maandag 8 april, 20.30 uur. Rotown, 
Nieuwe Binnenweg 17-19, Rotterdam

Bij de beesten af | Boekpresentatie
‘Bij de beesten af!’ is een programma met korte le-
zingen en debat. Er is ruimte voor felle uithalen, maar 
ook voor liefdevolle knuffels. 
Dinsdag 9 april vanaf 20.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

Dutch Film Classics: Van God Los
Ditmaal vertonen we de klassieke 
film over de bende van Venlo, ge-
baseerd op ware gebeurtenissen.
Dinsdag 9 april vanaf 20.00 uur
Campus Woudestein

SOS: Berta Moreno
Jazz saxofoniste Berta Moreno treedt op met haar 
band tijdens onze maandelijkse Students On Stage.
Woensdag 17 april vanaf 17.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein

Denkcafé: De gezondheidsindustrie
Luc Bonneux is arts en epidemi-
oloog. Hij schrijft over onbetrouw-
bare wetenschappers, blunderende 
politici en financiële belangen. Over 
dubieus onderzoek naar de rol van 

de vetten en de zon. En over de nadruk op risico’s en 
angst. Woensdag 17 april vanaf 20.00 uur. Arminius, 
Museumpark 3, Rotterdam

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

Hoelang zwem je al? “Ik zwem wedstrijden vanaf mijn tien-
de. Daarvoor had ik net als iedereen zwemles en school-
zwemmen. Ik heb alle zes diploma’s gehaald.”
Wilde je dat zelf of moest dat van je ouders? “Ik wilde zelf 
graag wedstrijdzwemmen. Het was net na de Olympische 
Spelen in Sydney waar Pieter van de Hoogenband en Inge 
de Bruijn medailles haalden. Dat wilde ik ook wel.”

Maar nooit de Spelen gehaald dus. “Ha ha, nee. Op mijn 
veertiende ben ik gestopt. Ik was het zat om ieder 
weekend de hele dag in het zwembad te liggen. Ik 
wilde ook wel eens naar feestjes en het was lastig te 

combineren met school. Bovendien was het inmiddels 
wel duidelijk dat ik geen echte uitblinker was.”

Toch zwem je nu weer. “Ja, het begon na verloop van tijd 
weer te trekken. Dus, toen ik hier ging studeren en ik tijdens de 
Eurekaweek een flyer van Ragnar in mijn handen kreeg gedrukt, 
heb ik de draad weer opgepakt.”
En nu? “Ik zwem nu zo’n vijf wedstrijden per jaar met Ragnar, tegen 
andere studentenzwemverenigingen in Nederland. En dan zijn er 
nog de clubkampioenschappen. Omdat ik dat nogal weinig vind, 
ben ik ook mee gaan doen met de Rotterdamse Masters, dat zijn 
regionale wedstrijden, zo’n drie keer per jaar.”
Heb je een speciale afstand? “Mijn favoriete afstand is de 100 meter 
vrij. Mijn beste tijd in een 25-meterbad is 1.17,87. Rugcrawl vond ik 
vroeger verschrikkelijk. Schoolslag en vlinderslag gaan me minder 
goed af dan de vrije slag, maar vind ik wel erg leuk om te zwem-
men.”
Hoe is de studentenzwemvereniging in Rotterdam? “Ragnar is een 
leuke club met zo’n 85 leden, al zijn er bij de tweewekelijkse trai-
ningen in zwembad Schuttersveld gemiddeld zo’n 25 man. Daar-
naast hebben we een maandelijkse borrel en leuke activiteiten.”
Is Ragnar een beetje van niveau? “Het niveau van de zwemmers bij 
Ragnar verschilt nogal. Iedereen die enigszins kan blijven drijven is 
welkom.”
Heb je nog een doel wat zwemmen betreft? “Nou, van die tijd op de 
100 meter vrij mag nog wel wat af, al heb ik daar lang niet alles voor 
over. Ik zwem toch echt meer voor de lol tegenwoordig. Tot een jaar 
geleden was ik veel fanatieker, maar toen raakte ik geblesseerd. 
Nu denk ik eerder ‘er zijn ook nog andere dingen in het leven’. Maar 
binnenkort ga ik wel beginnen met het trainen voor de Rotterdam 
Swim.” GvdE (foto: MdG)

SPORTTYPE

Naam: Else Bijl
Leeftijd: 23

Sport: Zwemmen
Studie: vierdejaars geneeskunde

LIFESTYLE

‘Iedereen die 
blijft drijven, 
is welkom’



 PERSONALIA 
Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Prof. dr. Herman van Dijk, eme-

ritus hoogleraar Econometrie 

aan de Erasmus School of 

Economics, is verkozen tot fel-

low van de International Soci-

ety of Bayesian Analysis (IS-

BA). Deze titel wordt toegewe-

zen aan personen die een uit-

zonderlijke bijdrage hebben 

geleverd aan de statistiek. Het 

is de eerste keer dat de ISBA 

dergelijke titels uitreikt.

Denise van der Linde, promo-

vendus op de afdeling Cardio-

logie en Thoraxchirurgie van 

het Erasmus MC, is verkozen 

tot PhD Student of the Year 

2012. 26 studenten waren door 

de Erasmus Universiteit Rot-

terdam (EUR) genomineerd 

voor deze prijs. Om in aanmer-

king te komen voor de titel, 

moeten promovendi naast hun 

promotieonderzoek, interna-

tionale ervaring hebben en ac-

tief zijn in extra-curriculaire 

bezigheden, zoals vrijwilligers-

werk en sport. Behalve de titel 

en een standbeeldje, kreeg 

Van der Linde een bedrag van 

1000 euro.

Prof.dr. K (Kim) Putters (1973), 

bijzonder Hoogleraar Manage-

ment van instellingen in de ge-

zondheidszorg bij het instituut 

Beleid & Management Gezond-

heidszorg (iBMG) aan de Eras-

mus Universiteit Rotterdam is 

voorgedragen voor de benoe-

ming als directeur van het So-

ciaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) bij het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. De voordracht wordt 

gedaan in overeenstemming 

met minister Schippers van 

VWS en gaat in per 15 juni 

2013.

Prof.dr. Jaap Verweij, internist-

oncoloog bij het Erasmus MC, 

is met ingang van 1 april 2013 

door het College van Bestuur 

benoemd tot decaan van de 

Faculteit der Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen 

van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Als decaan is hij 

tevens vice-voorzitter van de 

Raad van Bestuur van het 

Erasmus MC. 
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    VERKEERSSCHOOL 

AVANTI 
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%)

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e, Rotterdam
Telefoon (010) 4673820 / 4679448

e-mail info@avantirijschool.nl
www.avantirijschool.nl

    VERKEERSSCHOOL 

AVANTI 

KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

lOVE IT...
MET AL JE 
VRIENDEN IN 
ACTIE KOMEN

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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Nominal=Normal for all of EUR

Exciting, no. 
Recognizable, yes.
Not the metaphorical ‘The Hive’, but the accu-
rate description ‘Erasmus Pavilion’ will be 
the name of the student pavilion currently 
under construction.

‘The Hive’ initially was the winning name out of 
more than three hundred submissions. A brand 
agency consequently researched if the name 
can be used, but an organization in England 
operating in a similar field is already using it. 
“Too bad,” says Frederieke Hoitink, program 
coordinator for the Erasmus Pavilion. “The 
jury was very excited about The Hive, but it is 
difficult to find a name that does not potentially 
entail a lawsuit. The Hive was a bit tricky since 
day one, moreover because we expected Hyves 
[a Dutch social networking site] to make an 
issue out of it.”
The newly adopted name Erasmus Pavilion 
has less flair, “but it immediately conveys 
an image,” states Hoitink. “And of course 
Student Pavilion has served as a descriptor 
for a while now. The new name unmistakably 
connotes the link to Erasmus University.” The 

top 5 compiled by the judges also included 
‘Pit’, ‘Spot’ and ‘Folly’. The most common 
submission was ‘The Hub’; five participants felt 
this name to be the perfect choice. However, 
this name is already in use as well, this time 
by an organisation in Rotterdam. Participants 
Deni Mehic (‘The Hive’) and Ger Lugtenberg 

(‘Erasmus Pavilion’) will both receive 250 
euros and a VIP reception during the opening 
of the pavilion on the 5th of September. The 
Erasmus Pavilion, featuring a food court and 
its own programming, will be the heart of the 
remodelled campus. It will be the new central 
meeting spot for students. TF (photo: RvH)

Starting September, all new university 
students will have put in extra work, as all 
faculties are expecting their freshmen to 
obtain the full 60 ECTS in the first year. 

The binding study advice, in conjunction with 
a compensation rule, fewer re-examinations 
and engaging education, is backed by all 
student deans and the Executive Board. 
Faculties have the freedom to design the 
specifics. This year nearly all faculties, with 
the exception of the faculties Medicine and 
Philosophy, have already implemented the 
pilot Nominal=Normal (N=N), as University 
Dean Henk Schmidt has coined the new 
approach.
According to research institute Risbo, all 
first-year students should earn as many 
study points within one year as previous 
cohorts had obtained within two years. It 
is however noteworthy that the decision to 
move forward with N=N was informed by an 
interim report. The findings of this report are 
based on results of the pilot after students 
had completed only two or three exams. 
Therefore, little can be said about these 

students’ study performance overall. Another 
argument in favour of implementing N=N for 
all of EUR is that the influx of fresh students 
has hardly diminished after the regulation 
was put in place. The market share of most 
study programmes actually grew when 
compared to academic year 2011-2012.
A lot has to be done until all study 
programmes and new first-year students will 
be prepared for N=N. The University Council 
will provide recommendations within eight 
weeks. Furthermore, all Faculty Advisory 
Boards will have decide whether they agree 
or disagree with the changes to the Course 
and Examination Regulations (OER). These 
regulations contain, among other items, 
specifics on the rules for compensating non-
passing grades and the permitted number of 
re-examinations per study.
The Shared Service Centre Education, 
Research and Student Affairs will collaborate 
the Legal Affairs Department to write a 
model OER and offer it to faculties. Several 
examining boards had requested this, but 
faculties are not obligated to adopt the model 
OER. LJ
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Erasmus Pavilion under construction.
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Some of the American students were particularly im-
pressed with the amount of ethnic diversity in Rotter-
dam’s population. Purdue student Brandon: “I did not 
expect so much ethnic diversity in the city of Rotterdam.” 
Although there is less diversity in Indiana, the topic is on 
the agenda at Purdue. Purdue’s DiversiKey program tack-
les precisely this issue, aiming to improve their students’ 
position in the global job market by stimulating them to 
develop and expand individual talents. The visiting stu-
dents and employees from Purdue are part of DiversiKey.

Multicultural student associations
During the first session, students of Purdue and the EUR 
shared their thoughts on the benefits and difficulties in-
herent to on-campus multicultural student associations. 
A pressing issue was how to facilitate smooth cooperation 
between organizations that each represents students of a 
particular background. Germain Fraser, Chairman of KA-
SEUR: “At the EUR, KASEUR has been created as a neu-
tral third party with the authority to mandate separate 
organizations to work together.” Several Americans later 
agree that a similar, neutral organization could poten-
tially improve cooperation between multicultural student 
associations at Purdue.

Social isolation
Another topic was the phenomenon that groups of ethni-
cally diverse students integrate less seamlessly into the 
general student population, precisely because they pre-
dominantly socialize with ethnic peers. Some may refer 
to this as a form of ‘social isolation’. “It is important to be 
aware of the fact that there is a fine line between honour-
ing your heritage and inhibiting your social network with-
in the student population,” emphasizes EUR student Aey-

iondy Dorant. “I am proud of my Antillean roots, but I am 
also open to experience and learn from other cultures.”

Quality education
Statistics reveal that ethnic minorities abandon their 
studies more frequently and, on average, score lower 
grades than the general student population. “Despite this, 
the position Diversity Coordinator was cancelled a short 
while ago,” informs EUR student and University Council 
candidate Daryl Autar. “I definitely see room for improve-
ment.” Jos van Wollingen of the SSC OO&S confirms that 
the position has been cancelled on the 1st of May 2012, 
due to the discontinuation of a subsidy from the Ministry 
of Education. The current strategy revolves around the 
‘60-ECTS norm’. Small-scale education combined with 
more intensive supervision from lecturers, reducing 
schedule conflicts, and a compensation rule are novel ap-
proaches to improve all students’ performances, explains 
Van Wolligen. “Quality education for all should eradicate 
the differences in results.”

Similarities and differences
The students of both universities seem to have learned a 
lot from each other. Purdue student Justin Cherry: “It’s 
interesting to realize there are many similarities between 
the American and Dutch model for higher education, but 
at the same time some problems are tackled differently.” 
For instance, at Purdue there is more competition be-
tween multicultural student associations to attract funds, 
while KASEUR deals out monetary fines to organizations 
that refuse to cooperate smoothly.

PostNL
The Dutch company PostNL made the Purdue delegation’s 
visit to Rotterdam possible. Purdue approached PostNL, 
an organization with a highly diverse employee popula-
tion, with the request to talk about diversity with peers in 
the Netherlands. Since the EUR collaborates with Purdue 
and regularly sends and receives students on exchange 
programmes, Erasmus University was the most logical 
choice fort his meeting.  

Academic delegation from US visits EUR
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Twelve students and five employees of Purdue University, Indiana, visited 
Erasmus University on the 12th of March. Together with students and em-
ployees from Rotterdam they opened a dialogue on ethnic diversity in higher 
education. The event was organized by KASEUR in association with PostNL.    
text Leon Jansen photography Ronald van den Heerik



EM INTERNATIONAL 28 maart 2013 | 31

THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

ROTTERDAM MARATHON
Addicted to running? Sports fa-
natic? Then you might already 
be participating in the ABN Amro 
Marathon Rotterdam. On the 14th 
of April, ten thousand athletes 
will push their stamina to the limit 
while hundreds of thousands will 
cheer them on. Participant slots 
for the main event are sold out, but 
spectators are always welcome 
to experience the running craze 
gripping Rotterdam for the week-
end. For the more casual jogging 
enthusiasts, there is a 5km run on 
the day before, Saturday the 13th. 
Registration is still open. 
For more information visit www.marathon-

rotterdam.org/home.

MOTEL MOZAIQUE
MOTEL Mozaique redefines the 
meaning of a weekend full of ac-
tivities. Therefore, the organisation 
developed an iPhone and Android 
app to help you navigate the fes-
tival agenda. There is art, there is 
music, there are performances. 
There is Woodkid – famous from 
his spectacular YouTube video Iron. 
There are engaging city tours, spir-
itual walks, street art performanc-
es, and most importantly, many 
concerts. The festival has a repu-
tation for inviting artists who will 
make it big in the following years. 
Do visit their website at www.motelmo-

zaique.nl/en/. On the weekend of 5 and 6 

April, there truly are fun activities for eve-

rybody.

HAPPY EASTER!
Sure, not everyone celebrates it, 
but for those who do: have fun 
with the festivities. Here are two 
suggestions. First, consider doing 
something cultural in the tradi-
tional sense and buy tickets for a 
classical performance of the Mat-
theus Passion by the Rotterdam 
Philharmonic Orchestra. An acous-
tic soundscape far superior to 
your common mp3 is guaranteed.  

Prices range from 24 to 56 euros, 
the concerts are on the 28th and 
29th of March in De Doelen. Sec-
ond, something more light-hearted. 
Be a kid again, hide some chocolate 
eggs, and have your friends search 
for them. Alternatively you could 
visit the Plaswijckpark Rotterdam, 
or the SS Rotterdam, where actual 
kids will hunt for eggs with a sense 
of wonder and excitement reminis-
cent of a time when you too be-
lieved in fairy tales. 
www.dedoelen.nl

THEO PARRISH
Let’s face it, every other DJ is pro-
moted as the top of the crop. Few 
really fit that description. Who’s to 
say if Theo Parrish does, but at the 
very least he was invited to the 
Boilerroom, an honour reserved for 
the most respected in house and 
techno insider circles. And now 
he’s coming to BIRD. On the 29th 
of March, none other than DJ Theo 
Parrish will ignite the dance floor 
of Rotterdam’s most soulful club.
http://bird-rotterdam.nl/stage/

Safe haven in up-and-coming 
neighbourhood
Café De Bel is a biker bar and local pub in one, brimming with live music 

and a bar lady who takes care of everyone setting foot into the pub.

Café De Bel, Gerard 
Scholtenstraat 61b

Atmosphere 9
Place to flirt 7

Student vibe 3
Beer € 2.10

GOING 
OUT 

It is true that you must be cautious to 
not hype every district in Rotterdam 
like this, but fact of the matter is: the 
Old North is an up-and-coming neigh-
bourhood. Call shops and shoarma pla-
ces do retain a strong presence, but in 
the past years small galleries, designer 
stores and pleasant bars have been 
flourishing between the common cor-
ner stores. The Zwart Janstraat has al-
ways been a vibrant main road. Now the 
side streets are coming to life.
You can have a fantastic lunch at Lof 
der Zoetheid, munch on delicious tapas 
at Destino, or sip exquisite drinks in 
highly select company at Rotterdam’s 
best cocktail bar: De Dokter, upon invita-
tion only. Meanwhile, in the midst of all 
these brilliantly designed concepts, a 
traditional brown café is holding its 
own. Café De Bel sits on the corner of 
the Gerard Scholtenstraat and the 
Benthuizerstraat, a stone’s throw away 
from the ZwartJanstraat. ZZ Top and 
Gary Moore sound through the speakers 
and a blonde bar cougar – in her fifties, 

scratchy voice – hands out the beer. 
About twenty guitars are hanging from 
the ceiling and the walls are clad in 
worn-out skateboards, gas lamps, old 
clocks, and everything else that was 
stuck to it over the years. The bar is di-
vided in two segments. Downstairs is 
for drinking and talking. Upstairs is for 
smoking and playing – on a flipper ma-
chine or the pool table.
The customers are a comforting mix of 
couples popping in for a drink and regu-
lars with long hair and leather jackets. 
Every Wednesday and Sunday there is 
live music, yielding a sizable number of 
loyal fans for De Bel. It’s the type of pla-
ce where one ‘resident’ transfers credit 
to the tap of another loyal customer 
who may be flat-broke, but had helped 
with that car repair some time ago. 
Social cohesion, without excluding 
anyone. The bar lady is on a first-name 
basis with everyone. And the custo-
mers she does not know receive special 
treatment after paying the bill: “How 
about one more, on me?” GM (photo: MB)
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 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.

ORkAAN JEt
Jet Bussemaker en haar ministeriële gevolg willen de student 
meer ‘prikkelen’. We moesten maar weer eens gaan stoppen 
met lanterfanten en ons uitsluitend op onze studie gaan 
focussen. Om dit alles te bewerkstelligen katapulteerde het 
gezelschap meteen een experiment het onderwijsland in: 
universiteiten mogen ook na het eerste jaar het bindend 
studieadvies handhaven. Hoe de universiteiten dat precies 
willen doen, daar laat mevrouw de minister ze vrij in: ‘U mag 
zelf de teugels uitkiezen. Maar ze moeten wel lekker strak 
staan!’ 
Het is onbegrijpelijk dat er nu getracht wordt deze peper in 
het einde van onze tractus digestivus te duwen. Studenten 
zitten nu dus, behalve met de langstudeerboete, ook 
opgescheept met een mank paradepaardje van het ministe-
rie. Ik moest meteen denken aan wat een gerenommeerd 
anesthesioloog bij het Erasmus MC eens uiteenzette tijdens 
een van z’n colleges. Hij zag de studententijd als een 
driehoeksverhouding tussen de studie an sich, nachtrust en 
het sociale studentenbestaan in ruime zin. In de aanloop 
naar een tentamen beweegt de student zich wat meer 
richting de studie, na de tentamens juist weer meer naar de 
sociale hoek. En om dit alles zonder buitenproportionele 
wallen onder de ogen te kunnen doen, is voldoende nacht-
rust ook van belang. Een goede student bevindt zich precies 
in het midden van dit triangulum. 
Nu Bussemaker de druk op de prestatieketel opvoert, duwt ze 
ons allemaal verder uit dat midden. De sociale hoek dreigt aan 
terrein te verliezen, en anders de nachtrust wel. Studeren 
verwordt tot louter met je neus in de boeken zitten. Een ‘dikke 
pluim, ga zo door!’ op je universitaire rapport is nog het enige 
dat telt. Maar was, en is, de studententijd niet juist ook de tijd 
waarin studenten zich ontwikkelen in commissies, besturen 
en verenigingen? Of prestaties leveren op het gebied van 
kunst, sport en muziek? Met Bussemaker en haar stoet van 
ambtenaren hijgend in onze nek, komt dit allemaal nog meer 
in het gedrang. Orkaan Jet raast door onderwijsland en we 
moeten er maar mee om zien te gaan. Mij lijkt het een goed 
idee om juist eens wat windstilte en rust te scheppen in het 
turbulente universitaire landschap en te zien wat daaruit 
voortkomt. Luiwammesen en lul-de-behangers zijn er altijd 
geweest; ijverige studenten en academische hoogspringers 
ook. Verschoolsing zal dit niet veranderen.

Daniël Lambrichts is Geneeskundestudent

“Ik heb deze zonnebril 

gekregen van mijn 

zusje; het was een 

verlaat verjaardagsca-

deau. Ik mocht eigenlijk 

een paar schoenen 

uitzoeken, maar toen 

zag ik deze bril. Ik heb 

hem helaas nog niet 

opgehad dit jaar.” 

“Ik verzamel Nederland-

se en Turkse munten. 

Mijn vader spaarde 

munten en ik heb zijn 

collectie overgenomen. 

Dit is een zilveren munt 

uit Nederland waar 

koning Willem III op 

afgebeeld is. De duurste 

munt die ik gekocht 

heb, is een gouden 

vijfguldenmunt.” 

“Altijd als ik op reis 

ben, koop ik een 

magneet als souvenir. 

Dat is begonnen toen 

ik in Zweden 

studeerde. Ik heb in 

Noorwegen mijn 

eerste magneet 

gekocht.” 

“Deze cd is van Gökmen, 

hij maakt Turkse 

popmuziek. Hij is een 

vriend van mij en ik 

logeer regelmatig bij 

hem als ik in Istanbul 

ben. Hij is nog niet heel 

erg bekend, maar ik vind 

dat hij goede muziek 

maakt.”

De stijl van Abdullah Kutlu (28)
Student Rechten

DIt BEN Ik 
Daniël 

Lambrichts

Stijl? “Ik winkel niet zo vaak en ik heb ook 
niets met merken. Als ik naar een feestje 
ga, wil ik er goed uitzien. Dan draag ik een 
overhemd met een strikje of een mooi 
colbert. Ik koop mijn kleding meestal in 
Istanbul, daar ligt de mode vóór op 
Nederland. De laatste keer heb ik een 
gilet gekocht met een diagonale rits in 
plaats van de gebruikelijke vier knoopjes. 
Ik heb wel een grote collectie parfums. 
Mijn favoriete parfum is Abercrombie and 
Fitch Fierce.”

Oosterse nacht. “Ik ga minimaal drie keer 
per jaar naar Istanbul. Het is een stad die 
leeft, ook doordeweeks. Er zijn altijd 
mensen op straat, de winkels zijn 
tot elf uur open en je kunt iedere 
dag uitgaan als je wilt. Inmiddels 
ben ik zo vaak geweest dat ik al de 
goede plekken ken. In de wijk Taksim 
zitten leuke winkels en je kunt 
daar fijn op het terras zitten. 
En onder de grote brug in de 
stad kun je lekker verse 
vis eten. Mijn favoriete 
discotheek is de Riddim 
Bar in Taksim. Istanbul is 
dichtbij en de vliegtic-
kets zijn niet duur. Als je 
goed zoekt, kun je voor 250 
euro zes dagen naar Istanbul, 
inclusief vlucht en hotel.”

Turkse keuken. “Ik ga vaak uit 
eten met mijn studiegenoten of 
vrienden. Ik ga graag naar Mahzen 
in het Westelijk Handelsterrein, 
daar hebben ze in het weekend 
livemuziek. Maar het lekkerste 
Turkse eten hebben ze bij Munzur 

op het Hofplein. Het personeel ken ik 
inmiddels en de keuken is schoon. Dat is 
voor mij heel belangrijk. Ik werk zelf al zes 
jaar in een restaurant van Humanitas en 
ik heb wel eens een kok meegemaakt die 
een hond aaide en daarna weer aan het 
eten zat – dat vind ik niet kunnen. Naast 
Turks eten ben ik dol op pasta en op 
stamppot. Goede zuurkool is lekkerder 
dan Turkse Kebab!”

Abdullah ‘Wakkie’? “Over tien jaar hoop ik 
bij een groot en commercieel advocaten-
kantoor te werken. Advocaat worden is 
altijd mijn droom geweest. Op een groot 
kantoor is de werkdruk hoog en dat vind 

ik fijn. Als je een bekende advocaat 
wilt worden, kan een groot kantoor je 
daar ook beter bij helpen, simpel-
weg omdat zij grote zaken 

behandelen. Ik doe een master 
Ondernemingsrecht, en ik 

werk dan ook liever aan een 
zaak van Ahold, zoals Peter 

Wakkie, dan aan die van 
de bakker op de hoek.”  
CM (fotografie: RvdH)

Overhemd: WE
Spijkerjasje: Pull & Bear
Strikje: H&M
Bril: D&G
Broek: Zara
Schoenen: Lacoste
Horloge: Guess




