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Argumenten
De tegenstanders van Nominaal = Normaal hebben het niet makkelijk. Bij het uiten van hun 
twijfels over het onderwijssysteem (waarbij studenten door minder herkansingen en het 
compenseren van onvoldoendes in staat worden gesteld om alle 60 studiepunten in het 
eerste jaar te halen) stuiten zij op de waterdichte, wetenschappelijke tegenargumentatie 
van de N=N-aanhangers. 
Het gevoel van onbehagen over een dalende kwaliteit van het onderwijs – ‘het voelt toch 
niet oké, als een student voor de helft van zijn kennisvakken een onvoldoende mag halen’ 
– levert niets op, en dat is zonde want er staat voor de universiteit nogal wat op het spel.
Het is daarom tijd dat de N=N-sceptici – binnen en buiten deze universiteit – hun onbeha-
gen met argumenten gaan onderbouwen. En dat kan ook: de eerste geluiden dat er bij de 
grootste opleiding van de EUR, Bedrijfskunde, aan het begin van dit collegejaar zuinig is 
omgesprongen met onvoldoendes om de studenten niet meteen hun herkansingen op te 
laten maken, zijn gehoord. Misschien klopt het, misschien niet. Ik zeg: onderzoek dit soort 
signalen, want ze vormen mogelijk een bewijs dat de waterdichte argumenten van de 
N=N-voorvechters, hier een daar toch een kier bevatten. En zoek ook eens wetenschappers 
met verstand van onderwijs die anders tegen de zaak aankijken, het kan toch niet zo zijn 
dat alle deskundigen het eens zijn met elkaar?
Doe dat niet om je gelijk te halen, maar doe dit vooral voor de studenten, want het is de 
waarde en de reputatie van hun diploma die op het spel staan.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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ROEIEn zOndER RIEmEn
Een team van acht Skadiroeiers 
plus stuurvrouw toog op 22 janu-
ari met bureaustoelen over de 
campus van Woudestein. Met de 
geïmproviseerde roeiboot vielen 
ze nogal op buiten in de sneeuw, 
maar ook in restaurant De 
Carrousel en de Hogeschool 
Rotterdam. Studentenroeiclub 
Skadi is één van de vijf sportver-
enigingen die zich door middel 
van een flash mob willen profile-
ren. De volleyballers en rugbyers 
gingen hen een week eerder 
voor, de basketballers en voet-
ballers komen nog met een lu-
dieke actie op de campus. Deze 
vijf zogenaamde prestatiespor-
ten krijgen van Erasmus Sport 
extra steun om optimaal te kun-
nen presteren in competities. LJ 

(foto: RvdH)



India blijft land van 
tegenstellingen
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In 2011 zou er elke 22 minuten een vrouw ver-
kracht zijn in India. Waarom is de woede nu op-
eens zo groot? “De Indiase media hebben besloten 
er veel aandacht aan te besteden: al wekenlang wordt 
er in de dagbladen op pagina 1 en 2 over bericht, en 
niet maar met een paar regels, zoals eerder bij ver-
krachtingszaken. Waarschijnlijk hebben ook de soci-
ale media een rol gespeeld. Voor het eerst is er mas-
saal tegen verkrachting gedemonstreerd, vooral door 
de middenklasse. En ook in het buitenland is het op-
gepikt. Een goede zaak dat er nu eindelijk aandacht 
voor dit probleem is.”

Hoezo? “Ik vind het goed dat het idyllische beeld 
van India nu doorgeprikt wordt. India heeft altijd 
heel veel complimenten gekregen: het is de grootste 
democratie ter wereld, het is zo’n spiritueel, mystiek 
land, enzovoort. Als er slechte dingen zijn, is het 
goed om die te benoemen.”

Waarom werd er tot voor kort zo weinig over ver-
krachtingen gepraat en geschreven? “Het is in In-
dia een grote schande voor een vrouw, en een gigan-
tische klap voor haar familie: aan dochters hangt de 
eer van de familie. Hier roept iedereen dat een ver-
krachter naar de gevangenis moet, in India krijgt een 
vrouw juist vaak de schuld.”

Waardoor is de positie van de vrouw zo slecht in 
India? “Dat is altijd zo geweest. Al in de oude hin-

doegeschriften zijn vrouwen tweederangsburgers. Zo 
moesten vrouwen uit hoge kasten –
voordat de Britten dit gebruik afschaften – als hun 
man overleden was samen met hem op de brandsta-
pel. Ondertussen krijgen jongens alle vrijheid en 
worden ze als prinsjes behandeld.”

De regering heeft gezegd het seksueel geweld nu 
‘met ijzeren vuist’ te gaan bestrijden.  “Ik verwacht 
er weinig van. Behalve dat er veel corruptie is, is het 
heel moeilijk om alle politieke partijen op één lijn te 
krijgen. Daardoor worden er weinig knopen doorge-
hakt. Een paar vrouwvriendelijke taxi’s of riksja’s los-
sen het probleem niet op. Daarnaast gaat het nog wel 
enkele generaties duren voordat er misschien een 
vriendelijker vrouwbeeld komt. De mentaliteit is niet 
zo snel te veranderen.”

Is er sprake van een botsing tussen moderne en 
traditionele denkbeelden?  “Er is nog altijd een 
groot blok conservatieven. Ze zien het met argusogen 
aan dat vrouwen vrijelijk rondlopen en op hoge posi-
ties werken. De normen en waarden zijn over het al-
gemeen nog behoudend, vooral op het platteland. 
Maar tegelijkertijd zien mensen foto’s van schaars 
geklede filmsterren in de krant. Ja, dat botst.”

Was er ook zoveel protest als Jyoti niet uit de mid-
denklasse kwam, maar een kasteloze was? “Nee. 
De Dalits of kastelozen – toch gauw 160 à 190 miljoen 
mensen – worden nog altijd stelselmatig gediscrimi-
neerd. Als de waterput van de Dalits leeg is, mogen 

‘ Als de waterput van de Dalits leeg 
is, mogen ze echt niet naar de put 
van de Brahmanen aan de andere 
kant van het dorp’ > Joop de Wit

De 23-jarige studente Jyoti overleed eind december aan de gevol-
gen van een gewelddadige groepsverkrachting in New Delhi. Nadat 
details hierover bekend werden, barstte een enorme volkswoede los 
in India. Joop de Wit van het ISS komt al sinds 1975 in India en geeft 
zijn kijk op de zaak. ‘India is pas twintig jaar bezig met modernise-
ren. Voor sommigen gaat het te snel.’
tekst Thessa Lageman fotografie Paul Prescott 
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ze echt niet naar de put van de Brahmanen aan de 
andere kant van het dorp. Er worden overigens veel 
meer kasteloze vrouwen verkracht dan andere vrou-
wen, maar die gaan niet naar de politie. De kans dat 
ze nog eens extra worden lastiggevallen op het poli-
tiebureau, is groter dan dat ze geholpen worden.” 

Hoe komt het dat, hoewel het kastesysteem in de 
jaren 50 officieel afgeschaft is, het toch nog alom 
tegenwoordig is? “Omdat het al eeuwenlang bestaat. 
Het is gebaseerd op de Ramayana en de Mahabha-
rata, de heilige boeken van het hindoeïsme. Mensen 
trouwen alleen met leden van hun eigen kaste.”

Er is toch ook verzet tegen het kastesysteem?
“Sinds de onafhankelijkheid zijn er wel maatregelen 
genomen om de situatie van kastelozen te verbete-
ren. Zo is het verplicht om een bepaald percentage 
Dalits aan te nemen bij overheden en scholen. En 
zelfs de minister-president zei onlangs dat het kas-
tensysteem hetzelfde is als apartheid. Tegelijkertijd 
is er geen enkele partij die het systeem wil afschaf-
fen, en is het systeem voor alle kasten een fact of life, 
hun werkelijkheid.”

Hebben de kastelozen ook geprofiteerd van de 
opkomst van India als economische macht?
“Weinig, maar wel iets.”

Tien jaar geleden werd India, naast Brazilië, Rus-
land en China (de BRIC-landen) opeens de grote 
belofte voor de toekomst genoemd. Is India nog 

steeds zo booming? “Er is inmiddels wel een groot 
vraagteken bij India gezet, omdat de groei niet zo 
hard gaat als gehoopt; en dat terwijl de potentie 
enorm is. Het is een prachtig land, maar ze maken 
het zichzelf zo enorm moeilijk. De verkrachtings-
zaak is ook heel slecht voor de reputatie van het land 
en dat zou expats en investeerders weg kunnen ja-
gen.”

Wat zijn de grootste verschillen tussen het India 
van 1975, toen u er voor het eerst was, en nu?
“India was toen veel armer. Het land was in feite be-
vroren; er was nauwelijks import en export, en de bu-
reaucratie was enorm. Na de liberalisering van de 
economie in 1991 begon de economie te groeien. Ook 
was de infrastructuur veel slechter dan nu, alhoewel 
de wegen en bussen nog steeds slecht zijn, en de elite 
liever het vliegtuig dan de bus neemt. Verder was de 
politieke situatie in die tijd veel eenvoudiger: er wa-
ren maar enkele grote politieke partijen. De situatie 
was al met al stabiel en voorspelbaar. Je hebt nu veel 
meer verschillende werelden naast elkaar. Zo komt 
het voor dat ik overdag voor onderzoek in een slop-
penwijk ben, en ’s avonds met rijke Indiërs op een 
hip housefeest in een hotel terechtkom.”

Dus er zijn nu minder armen? “Nog steeds zijn van 
de 1,2 miljard Indiërs 300 tot 400 miljoen mensen 
heel arm. Dat zijn dus meer armen dan in heel Afri-
ka. De armoede neemt wél langzaam af; de midden-
klasse is in de afgelopen decennia enorm gegroeid. 
En tegenwoordig heeft iedereen een mobieltje, rijk èn 
arm.”

Wat trekt u nog altijd in India? “Die krankzinnige 
diversiteit aan bevolkingsgroepen, kasten en religies. 
Het is een laboratorium van de menselijke mogelijk-
heden. Je hebt er de schitterendste tempels en na-
tuur, en ernaast ernstige vormen van uitbuiting en 
grote wreedheid. Het bijzondere is dat al die miljoe-
nen mensen binnen die rommelige, corrupte staat er 
uiteindelijk meestal toch in slagen om te overleven.”

Hoe ziet India er over 25 jaar uit? “Voorspellingen 
komen meestal niet uit, dus daar kan ik geen ant-
woord op geven. Kort geleden was het nog de vraag 
of China of India de grootste economie van de toe-
komst zou worden, maar nu zakt India weg. Ik ben 
wel bang dat het verschil tussen arm en rijk nog gro-
ter gaat worden en dat de regering niet sterk genoeg 
is om de welvaart beter te verdelen.”  

Bestuurskundige en antro-
poloog dr. Joop de Wit is 
Senior Lecturer Public 
Policy and Management op 
het International Institute 
of Social Studies (ISS) in 
Den Haag, onderdeel van de 
EUR. Hij is gespecialiseerd in 
armoede en bestuurszaken 
in de grote steden van India. 
Hij promoveerde in 1993 aan 
de VU in Amsterdam op zijn 
proefschrift Poverty, Policy 
and Politics in Madras Slums, 
en leidde daarna drie jaar 
het Bangalore Urban Poverty 
Program van het ministerie 
voor Ontwikkelings- 
samenwerking. Eerder 
werkte hij op het Institute 
of Housing and Urban 
Development (IHS) in 
Rotterdam. Hij gaat jaarlijks 
naar India voor onderzoek 
en voor het onderhouden 
van zijn netwerk.

Jonge vrouwen in Delhi. 



> proefdieren gebruikte het Erasmus MC in 2011 voor 
wetenschappelijk onderzoek, en daarmee spant het 
de kroon van alle medische ziekenhuizen van Ne-
derland. Het Erasmus MC gebruikte ruim 32 duizend 
muizen en verder zijn er proeven uitgevoerd op meer 
dan achtduizend vogels.

CIJFER
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SALARISSEN

Aantal veelverdieners op de EUR valt mee

De drie leden van het College van Bestuur, 
twee decanen en twee hoogleraren  verdien-
den in 2011 meer dan twee ton. Omdat dit be-
drag behalve het jaarloon kan bestaan uit za-
ken als gratificaties, representatievergoedin-

gen, beloningen voor extra uitgevoerde werk-
zaamheden, huurvergoedingen en decanaats-
toelages, bleven de belastbare jaarlonen bene-
den de 193.000-euronorm – op dat van één 
hoogleraar na. Niet echt opzienbarend, vindt 

Ad Hoogsteder, directeur van het ssc Human 
Resources & Finance (HRF) van de EUR. “Wij 
zijn altijd terughoudend geweest wat betreft 
salarissen. En ja, ook onze nieuwe rector blijft 
onder de norm.” Ter vergelijking: bij het Eras-
mus MC zijn er ruim 130 mensen in dienst die 
meer verdienen dan 193.000 euro, veelal als 
medisch specialist geboekstaafd.
De Universiteit van Tilburg telt de meeste 
hoogleraren met topinkomens. Nederlands 
bestbetaalde hoogleraar werkt bij de Univer-
siteit van Amsterdam. En Wageningen Uni-
versiteit voert de lijst van veelverdienende 
bestuurders aan.
Sinds januari van dit jaar is de Wet Normering 
Topinkomens (WNT) van kracht. De WNT 
hanteert  drie plafonds: voor het salaris (inclu-
sief zaken als eindejaarsuitkering en gratifi-
caties), voor de pensioenpremie die de werk-
gever betaalt, en voor de onkosten. Alles bij 
elkaar mag niet meer dan 228.599 euro wor-
den verdiend. De wet geldt vooralsnog voor 
bestuurders in de publieke en semipublieke 
sector, maar er bestaan plannen om de WNT 
voor iedereen die hier werkzaam is te laten 
gelden. “De WOPT was een wet zonder sanc-
ties”,  legt Hoogsteder uit. “Het is door de poli-
tiek bedacht omdat men dacht dat er een dem-
pende werking van uit zou gaan. Het effect 
bleek echter tegenovergesteld. Omdat Jantje 
kan zien wat Pietje verdient, wil Jantje ook 
meer verdienen.  Groot verschil met de WOPT 
is, dat met de WNT op overschrijding wél een 
sanctie staat”, aldus Hoogsteder. “
De werkgever wordt verplicht het teveel terug 
te betalen, maar ook de werknemer kan hier-
toe worden verplicht. Ook overweegt het kabi-
net de norm te verlagen van 130 procent naar 
100 procent van een ministerssalaris.
Bij de EUR zitten alle bestuurders onder de 
huidige WNT-norm, verklaart Hoogsteder.  
Maar als straks de norm wordt verlaagd en 
voor iedereen gaat gelden, kunnen er pro-
blemen ontstaan. Vooral het aantrekken van 
nieuwe mensen kan een probleem gaan vor-
men, vreest hij. GvdE (Foto: Michelle Muus)

48.785

Topverdieners EUR in 2011

Functie Totaal Totaal Belastbaar Belastbaar Pensioen*  Pensioen*
  2010 2011 Jaarloon 2010 jaarloon 2011 2010 2011

Decaan 207.286 209.668 171.631 191.510 35.655 18.158

Decaan / 
Hoogleraar 1 274.950 221.614 236.622 180.021 38.328 41.593

Hoogleraar 1 203.220 200.547 175.267 166.050 27.953 34.497

Hoogleraar 1 235.122 232.816 198.381 199.781 36.741 33.035

Lid CvB 178.013 201.749 142.349 162.004 35.664 39.745

Rector 
magnificus 218.659 220.577 175.593 176.532 43.066 44.045

Voorzitter CvB 213.293 220.770 170.227 176.725 43.066 44.045

> *Pensioenbijdrage werkgever

De EUR telde in 2011 zeven personen die meer dan de ‘balkenendenorm’ van 193.000 euro 
verdienden. Aldus blijkt uit de rapportage van de Wet Openbaarmaking uit Publieke midde-
len gefinancierde Topinkomens (WOPT) van 2012.

Het College van Bestuur: Henk Schmidt, Pauline van der Meer Mohr en Bart Straatman (vlnr)



TopondersTeuning 
verdienT een award
De beste ondersteunende medewerkers 
maken dit jaar voor het eerst kans be-
loond te worden met de ‘Top Support 
Award’. Er waren al prijzen voor de beste 
onderzoekers en docenten, maar nu ook 
voor de beste ondersteuner en het beste 
ondersteunende team. Voorgedragen in-
dividuen of teams maken kans op een 
geldprijs van respectievelijk duizend en 
vijftienhonderd euro netto, een trofee en 
een oorkonde. De juryleden zijn College-
lid Bart Straatman, economiedecaan 
Philip Hans Franses en voorzitter van de 
Universiteitsraad, René Karens. Criteria 
zijn onder andere: heeft de kandidaat 
een uitzonderlijke prestatie geleverd die 
zonder zijn toedoen niet was gelukt, en 
heeft hij of zij hart voor de EUR?  Met de 
prijzen wil het CvB gemotiveerde en 
goedpresterende medewerkers belonen, 
als teken dat er de komende jaren meer 
in hen wordt geïnvesteerd. LJ (Meer over in-

vesteren in ondersteunend personeel vanaf pag. 17)

wanneer kan sTudenT 
overal prinTen?
Waarom betalen studenten bij de ene fa-
culteit 5 en bij de andere 7 cent per print-
je? En waarom betaal je bij de een met 
een chipkaart en bij de ander met een 
aparte kaart? Kortom: wanneer komt de 
universiteit met een uniform printsy-
steem? Probleem: elke faculteit heeft z’n 
eigen afspraken met leveranciers waar 
ze niet zomaar vanaf kunnen. Maar, het 
facilitair bedrijf is er samen met de ICT-
afdeling mee bezig. Er komt eerst een 
pilot met een nieuw systeem in het L-ge-
bouw, maar het zal 2016 worden voor el-
ke student overal op dezelfde manier 
kan printen, kopiëren en scannen. WG

roTTerdam scripTieprijs
Ze zijn er al op allerlei vakgebieden: 
scriptieprijzen, en nu is er ook de Rot-
terdam Scriptieprijs. Het is een samen-
werking tussen de Erasmus Universiteit 
en de gemeente. Een ingezonden mas-
terscriptie moet aan een aantal voor-
waarden voldoen: er moet een link zijn 
met de stad, bijvoorbeeld het onder-
zoeksobject of de onderzoekspopulatie 
moet Rotterdams zijn. Ook moet de 
scriptie in 2012 zijn afgerond en met mi-
nimaal een 7,5 zijn beoordeeld. De jury 
zal de prijs – een oorkonde en een geld-
bedrag van 1500 euro – uitreiken tijdens 
de opening van het Academisch Jaar op 
2 september in de Laurenskerk. LJ (Meer 

informatie: eur.nl/rotterdamscriptieprijs)

korTaF

CAMPUS

Wat: Lustrum oprichting stafafdelingen 
en shared service centra
Waar: Lantaren/Venster op Zuid
Wanneer: Donderdag 17 januari van 16.30 
tot 23.00 uur

Het ondersteunend personeel van de uni-
versiteit (je weet wel die mensen van wie je 
als student geen benul hebt dat ze bestaan) 
heeft wat meegemaakt afgelopen jaar: tou-
wen knopen op een strand in Vlissingen, pra-
ten en nadenken over klantbetrokkenheid en 
niet te vergeten: de marshmallow challenge!
Ik zal u, student en academicus, hier niet 
verder mee vermoeien, maar op deze eerste 
besneeuwde donderdag van het jaar werden 
de OBP’ers (zoals wij heten) gefêteerd; om 
te vieren dat er vijf jaar geleden een einde 
kwam aan een slepende reorganisatie van de 
ondersteunende afdelingen en men sinds-
dien werkt bij een shared service centre of 
een stafafdeling. 
Zeker de helft van het ondersteunend perso-
neel – zo’n 240 mannen en vrouwen – is op 
komen dagen deze avond. Collegelid Bart 
Straatman trapt af: “Mij is gevraagd niet te 
lang te speechen…” Luid applaus vult met-
een de foyer van de bioscoop. Maar het pu-
bliek is nog niet van hem af. Want hij presen-
teert vervolgens een quiz met petjes op-en-af 

over filmquotes die de directeuren kozen om 
hun afdeling te typeren. Zij kozen de quotes, 
en wij moesten raden van wie ze waren. Dat 
leidde tot verrassende uitkomsten. Zo bleek 
de hoogste ambtenaar van deze instelling 
zichzelf te identificeren met Clint Eastwood 
(‘Go ahead, make my day’), was de pikant-
ste quote (‘It’s not the years honey, it’s the 
mileage’ uit ‘Raiders of the lost ark’) van de 
baas van de UB, en dacht zowel het hoofd 
Marketing & Communicatie als het hoofd 
Personeelszaken & Financiën bij hun eigen 
afdeling aan ‘The Godfather’ en het aanbod 
dat je niet kan weigeren. Hilarisch, als je de 
mannen – toch toonbeelden van universitai-
re en ambtelijke keurigheid – kent.
Maar hoogtepunt was toch het buffet. Want 
wees nu eerlijk, dat je een avond niet zelf 
hoeft te koken en je je bord ongegeneerd 
meerdere malen kan volladen met rendang, 
saté, sajoer, ajam pedis, babi ketjap, sambal 
telor en dat alles afgetopt met atjar, seroen-
deng en kroepoek, waarna er nog een taar-
tenbuffet als toetje volgt (wat sommigen zich 
ook geen twee keer lieten zeggen, maar wel 
twee keer bezochten), is toch eigenlijk al re-
den genoeg om quizzen, speeches van het 
CvB en de aanwezigheid van je collega’s, die 
je al de hele dag hebt gezien, te verdragen. 
Wieneke Gunneweg

Quiz pedis
acHTeraF
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Betaald parkeren pas vanaf 1 mei
Het ziet er natuurlijk prachtig uit, die ijspegels aan de auto. maar medewerkers die hun wagen 
liever droog houden, kunnen kort na 1 maart terecht in de nieuwe parkeergarage, én tot 1 mei 
is dit gratis. pas vanaf die laatste datum gaat ook het betaald parkeren voor hen in. verder 
kun je voor die tijd nog niet vanuit de parkeergarage rechtstreeks naar de gebouwen a, c 
en H lopen, omdat de ‘plaza’ dan nog niet gereed is. de eur heeft verder nog wat meer tijd 
nodig om de communicatie van het betaald parkeren voor medewerkers te organiseren en 
praktisch voor te bereiden. om in de parkeergarage te kunnen parkeren kunnen zij tot 1 mei 
het pasje blijven gebruiken dat ze nu ook gebruiken om met de auto de campus op te gaan. 
WG (foto: RvdH)



Studentenorganisaties 
hekelen N=N
De hogere rendementen bij de Faculteit der Soci-
ale Wetenschappen (FSW) komen niet doordat 
het onderwijs beter is geworden; de lat is juist 
lager gelegd.

Dat zegt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) 
naar aanleiding van het eindrapport over Nominaal 
is Normaal (N=N) bij de FSW. De faculteit werkt 
met kleinschalig onderwijs, minder herkansingen 
en  compensatoir toetsen, en vooral met dat laatste 
punt heeft de LSVb moeite. De EUR pronkt volgens 
voorzitter Kai Heijneman met een hoog rendement 
terwijl er veel onvoldoendes worden gecompen-
seerd. Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Compen-
seren in de propedeuse is kwalijk, want daar wordt 
juist het fundament van het vakgebied gelegd. Je 
kunt je immers afvragen of een sociologiestudent 
met een 4 voor Inleiding Sociologie en een 4 voor 
Methodologie over genoeg basiskennis beschikt, zo 
luidt de redenering van de studentvertegenwoordi-
gers. 
Ook de doorgaans wat minder strijdbare evenknie 
van de LSVb, het Interstedelijk Studenten Overleg 
(ISO), heeft moeite met de hoeveelheid compensa-
ties. Niet omdat compensatoir toetsen de lat lager 
zou leggen, maar omdat studenten niet langer wor-
den uitgedaagd om te presteren. Als de mogelijk-
heid bestaat om in overvloede onvoldoendes weg te 
strepen, verdwijnt de prikkel om alle vakken met 
een voldoende af te sluiten. De mogelijkheid om vijf 
of zelfs zes onvoldoendes te compenseren baart het 
ISO grote zorgen. Hoewel de organisatie compensa-
toir toetsen onderwijskundig een goed middel 
noemt, overheerst de vrees dat ongebreideld com-
penseren in de hand werkt dat studenten lui wor-
den. 
De onderwijskundige literatuur lijkt in het voordeel 
te spreken van compensatorische maatregelen. Zo 
leiden ze tot snellere studievoortgang, want een 
struikelvak hoeft geen jaar vertraging meer te bete-
kenen. Bovendien lijken compensaties niet te zor-
gen voor significant slechtere prestaties in het 
tweede jaar, ook niet bij vervolgvakken als studen-
ten een onvoldoende hebben voor het basisvak in 
het eerste jaar. De redenering van de EUR is ook dat 
de lat juist omhoog gaat; voorheen konden studen-
ten voor ieder vak een 5,5 halen, dat volstaat nu niet 
meer, aangezien een gemiddelde van een 6,0 nu als 
eis geldt om aan het tweede jaar te kunnen begin-
nen. Bovendien zou het middelen van alle cijfers be-
trouwbaarder zijn, omdat tentamens slechts een 
momentopname zijn die op een goede of een slechte 
dag heel anders uit kunnen pakken.
Compensatoir toetsen zal nog wel enige tijd onder-
werp van discussie blijven in hogeronderwijsland. 
Vooralsnog lijkt N=N de rendementen fors te verho-
gen, zoals de FSW laat zien. Het is interessant om te 
zien hoe de effecten op de andere faculteiten zullen 
zijn. Des te meer omdat het kleinschalig onderwijs 
bij de FSW al jaren leidt tot goede rendementen. TF

Nominaal is Normaal bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) werd be-
jubeld door het vorige maand verschenen eindrapport. Toch bleef een aantal vra-
gen onbeantwoord. Decaan van FSW Henk van der Molen vindt de pilot absoluut 

een succes.

Het percentage studenten dat binnen een 
jaar 60 ECTS haalde ligt fors hoger dan in 
voorgaande jaren. “Het doel van N=N was 
de doorstroom van studenten te verbete-
ren. Voorheen konden studenten met 40 
studiepunten door naar het tweede jaar en 
moesten ze nog eerstejaars vakken volgen. 
Dankzij N=N hebben ze nu niet die bal-
last”, zegt Van der Molen.
De instroom bij de faculteit is flink ge-
daald in het jaar dat N=N werd ingevoerd. 
Volgens Van der Molen is het niet empi-
risch hard te maken dat de N=N-maatre-
gel de oorzaak is: “Het klopt dat de in-
stroom is afgenomen, en bij Sociologie en 
Bestuurskunde is het marktaandeel ster-
ker afgenomen dan in de rest van het land. 
Maar uit een enquête blijkt dat de huidige 
studenten N=N nauwelijks hebben meege-
nomen in de studiekeuze.” 
Een van de maatregelen is compensatoir 
toetsen. Meer dan de helft van de studen-
ten heeft een of meer onvoldoendes ge-
compenseerd met een hoger cijfer. Kun je 
stellen dat studenten die veel onvoldoen-
des compenseren over minder kennis be-
schikken? “Ja”, denkt de decaan, “maar 

daar moet wel bij opgemerkt worden dat je 
voorheen met een 5,5 voor alle vakken 
door kon naar het tweede jaar. Nu is het 
gemiddelde eindniveau een 6.” 
Toch zijn er studenten die vier of vijf van 
de acht bloktoetsen compenseren. Die ha-
len een onvoldoende voor de helft van alle 
kennistoetsen. “Dat speelt vooral bij Be-
stuurskunde, dat de maatregelen iets an-
ders heeft vormgegeven. Misschien moe-
ten we daar nog eens naar kijken, want 
mogelijk is daar meer ruimte voor het no-
toire uitstelgedrag van studenten.”
De helft van de studenten was bij aanvang 
van de opleiding niet op de hoogte van de 
maatregelen, ondanks de voorlichting, 
volgens Van der Molen. “N=N kan ook 
worden gebruikt als unique selling point. 
We bieden een geïntegreerd systeem van 
minder herkansingen, compensatiemoge-
lijkheden en hoge rendementen.” Op de 
vraag of dit betekent dat de andere facul-
teiten die N=N dit jaar invoerden door de 
resultaten gerustgesteld kunnen zijn, zegt 
Van der Molen: “Het kan de andere facul-
teiten in ieder geval verwachtingsvol 
stemmen.” TF

INTERvIEw
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Decaan: ‘N=N is een unique 
selling point’

Henk van der Molen

ANALYSE



Julian Gretsch (23), vrijwilliger bij 
Beats Against Coal en masterstudent 
Global Business & Stakeholder Ma-
nagement.

Wat is Beats Against Coal?
“Een non-profitorganisatie van ruim acht-
tien studenten van de Erasmus Univer-
siteit, die tegen kolenenergie en kolen-
centralen protesteert. We worden onder 
andere gesteund door Greenpeace.”

Waarom maken jullie je hier sterk voor?
“Op dit moment worden twee nieuwe ko-
lencentrales op de Maasvlakte gebouwd. 
In tijden van klimaatverandering is dat 
onverantwoord, want kolencentrales ver-
oorzaken ernstige luchtvervuiling door de 
uitstoot van CO₂ en andere giftige stoffen. 
Wanneer ze in gebruik genomen worden, 
is nog onduidelijk en we hopen dat het nog 
gestopt kan worden. We merken dat veel 
studenten en mensen op straat hier weinig 
van af weten. Daarom willen we ze bewust 
maken van dit probleem en ook laten zien 
dat je zelf wat kunt veranderen.”

Rotterdamse studenten staan niet echt 
bekend als actievoerders. Krijgen jullie 
wel steun?
“Ja, want naast demonstraties organiseren 
we ook party’s in clubs. Je kunt dan op een 
hele positieve manier dansend protesteren 
tegen kolenenergie. De entreeprijs wordt 
gebruikt om zo’n club duurzamer te ma-
ken, bijvoorbeeld door een duurzamer 
lichtsysteem.”

Waar en wanneer kunnen we dansen te-
gen kolen?
“Op vrijdag 8 februari in club Vief & Vuig 
in Rotterdam. Er komen een aantal hele 
goede dj’s zoals Dapayk, Toby Dreher en 
Felkon uit Berlijn en Dresden en Maze 
Woods uit Rotterdam, en de entree is maar 
een tientje. Vorig jaar hebben we hetzelfde 
al gedaan in Groningen – toen kwamen er 
250 mensen. Als het hier ook zo’n succes 
wordt, willen we het in meer steden gaan 
doen.” TL

  “Je hebt als universiteit eigenlijk niet 
erg veel aan promovendi. Ze zijn toch     
   alleen maar met zichzelf bezig.”

DE QUOTE

> Aldus Aubrich Bakhuis. De promovendus Staatsrecht is blij dat hij de status van medewerker 
mag behouden van het kabinet en geen studentenstatus krijgt. Maar hij begrijpt ook dat uni-
versiteiten de flexibiliteit wensen te hebben om goedkopere studentpromovendi aan te nemen. 
Lees meer meningen van promovendi hierover op www.erasmusmagazine.nl
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Verenigde Naties in het T-gebouw
Buiten vriest het stevig, maar in één van 
de collegezaaltjes in het T-gebouw brandt 
licht op dinsdagavond 22 januari. Studie-
verenigingen Cedo Nulli en de Economi-
sche Faculteitsvereniging oefenen met in 
totaal 26 leden voor hun deelname aan de 
National Model of United Nations 
(NMUN). EFR reist hiervoor half februari 
naar Londen. Cedo Nulli doet eind maart 
mee met de simulatie van de Verenigde 
Naties in New York en Washington. Toch 
is het aan niets te zien dat dit slechts een 
oefenronde is. De vergadering wordt net 
als bij de NMUN voorgezeten door twee 
chairmen, of chairwomen  in dit geval. Zij 
kappen de studenten meteen af als die de 
maximale spreektijd overschrijden, en 
herinneren de sprekers eraan op te staan 
als ze het woord nemen. Wat ook nog 

vaak vergeten wordt is dat elke speech 
moet beginnen met de woorden ‘honora-
ble chair and esteemed delegates’.
Het gaat er zichtbaar - iedereen is in pak 
– en hoorbaar serieus aan toe. De delega-
ties hebben vooraf bijvoorbeeld al feiten 
gezocht over het land dat ze vertegen-
woordigen om in hun speech te verwer-
ken. Ook zoeken de delegaties verwoed 
naar bondgenoten om alvast steun te vin-
den voor hun plannen om de wereldpro-
blematiek op te lossen. Aangezien de stu-
denten verschillende landen vertegen-
woordigen, is het geen directe competitie 
tussen EFR en Cedo Nulli. Het lijkt erop 
dat de Cedo Nulli-delegatie net een stukje 
verder is, maar dat komt volgens de EFR 
doordat die al langer en intensiever traint. 
JvdV (foto: LW)
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De EUR-onderwijsaanpak van Nominaal = normaal, waar-
bij met behulp van minder herkansingen, compensatoir 
toetsen (waarbij studenten onvoldoendes tot op zekere 
hoogte met voldoendes mogen compenseren) en active-
rend onderwijs in één jaar al hun 60 studiepunten moeten 
halen, kan bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op 
weinig sympathie rekenen. Niet onderbouwd, zegt Ivo 
Arnold, onderwijsdecaan van de Erasmus School of 
Economics.

De Erasmus Universiteit heeft onlangs gepubliceerd 
over de positieve tussenresultaten van haar project 
Nominaal = Normaal. Dit project is erop gericht om 
eerstejaars studenten te stimuleren de propedeuse in 
één keer te halen. Het project omvat een scala aan 
maatregelen, waaronder de verhoging van de norm 
voor het bindend studieadvies (bsa) tot 60 credits en 
het gebruik van compensatieregelingen.
Over dat laatste windt de LSVb – de langstudeerders-
vakbond – zich nu heel erg op. Het kan toch niet zo zijn 
dat studenten hun eerste jaar halen met onvoldoendes. 
Schande! “De Erasmus Universiteit legt de lat lager!” 
Een populistische boodschap waar bijvoorbeeld een 
krant als de Telegraaf wel gevoelig voor is.
Maar terwijl in de media de discussie over compensa-
tie van onvoldoendes periodiek oplaait, is het onder-
werp onomstreden in de onderwijskundige literatuur. 
In de psychometrie is immers al lang geleden aange-
toond dat het veel beter is om een oordeel over ie-
mands geschiktheid (voor bijvoorbeeld een studie) te 
baseren op het gemiddelde van veel metingen dan op 

een heleboel afzonderlijke metingen. Tentamens zijn 
imperfecte metingen van de beheersing van de stof. De 
kwaliteit van tentamens varieert door de tijd heen en 
een student kan altijd een mindere dag hebben. Deze 
imperfecties middel je uit wanneer je compensatie toe-
laat. De lat wordt dus betrouwbaarder. En met de ver-
hoging van de bsa-norm naar 60 credits door de 
Erasmus Universiteit wordt deze lat ook nog eens ho-
ger gelegd. Een betere lat hoger leggen, dat is dus waar 
het om gaat.
Met het alternatief – studenten laten herkansen tot ze 
erbij neervallen – hebben we binnen het hoger onder-
wijs helaas ruime ervaring. Er is geen betere manier 
om uitstelgedrag van studenten aan te moedigen dan 
het overvloedig aanbieden van herkansingen. En wat is 
een zesje nu eigenlijk waard na tien pogingen? De kans 
wordt steeds groter dat het een toevalstreffer is.
De logica van compensatieregelingen is zo sterk dat je 
ze – ondanks de onterechte negatieve beeldvorming – 
regelmatig tegenkomt. Niet alleen in het hoger onder-
wijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Niet alleen 
in Nederland, maar ook internationaal. Niet alleen te-
genwoordig, maar ook in het verleden. Toen ik studeer-
de (begin jaren ’80) bestonden ze in ieder geval ook al. 
Natuurlijk moet een opleiding goed nadenken over de 
precieze vorm van compensatie. Persoonlijk heb ik een 
voorkeur voor een examenregeling waarin alleen lichte 
onvoldoendes kunnen worden gecompenseerd en 
waarin compensatie plaatsvindt tussen soortgelijke 
vakken. En dan alleen in de eerste, brede fase van de 
bacheloropleiding, niet in de specialisatiefase of in de 

Wat denken studenten en mede-
werkers over een actuele kwestie. 
Deze keer: Is het hoorcollege nog 
van deze tijd? Kunnen we colleges 
niet beter naar het internet ver-
plaatsen? Dan heeft de docent ook 
geen last van pratende, internet-
tende en slapende studenten in de 
zaal?

René Karens, bestuurskundestudent 
en voorzitter van de Universiteitsraad: 
“Als derdejaarsstudent heb ik de af-
gelopen tweeënhalf jaar ongeveer 
150 hoorcolleges gevolgd. Veel van 
deze colleges waren helaas weinig 
interessant, inspirerend of nuttig. 
Inderdaad, deels komt dit doordat 
sommige medestudenten gewoon-
weg niet lijken te willen luisteren. 
Het hele probleem daarmee afdoen 
is echter te makkelijk. Volgens mij 
mogen we van zowel studenten als 

docenten meer verwachten. 
Studenten zouden moeten beseffen 
waarvoor ze op een universiteit zijn, 
en zich daar ook naar gedragen. 
Docenten zouden kritisch naar hun 
aanpak van, en prestaties in, colle-
ges moeten kijken. Een minderheid 
van die 150 hoorcolleges laat name-
lijk zien dat goed voorbereid, actu-
eel, inspirerend en interactief colle-
ge geven zeker mogelijk is. Dwing 
studenten niet naar u te luisteren, 
maar zorg dat ze naar u wíllen luis-
teren, zou ik tegen docenten willen 
zeggen.”

Is there still a future for plenary 
lectures? Or is it better to move them 
to the internet?
Etienne Augé, IBCoM lecturer: “The 
way we teach has drastically 
changed over the years. Many tools 
can make classrooms more 

interesting for students and also for 
us. I think professors are as 
uncomfortable as students to enter 
dull classrooms. Making them more 
human-friendly could be a better 
step towards better education 
rather than just cancelling them. In 
the end, interactivity between all 
participants is what justifies our 
presence at university. I also believe 
the settings of the classrooms are 
essential. How about colors, 
ambient lights, even sounds? 
Anything that will make our stay for 
long hours in a room more enjoyable 
and profitable for our minds. Online 
courses will not replace classrooms, 
but university definitely has to 
rethink itself after centuries of 
conservatism. Instead of making 
higher education dehumanized, it 
might be time to make it even more 
human.”

Niall Deasy, IBA student and member 
of the RSM Faculty Council: “Online 
lectures would mean the end of 
student life as we know it today. 
Why bother moving out of your 
home town to a university city if 
the lectures are only online 
anyways? A student’s chances of 
gaining new abilities and the 
chance to meet new people in an 
academic setting would be virtually 
reduced to zero. The value of a 
university degree in my opinion lies 
not only in the knowledge gained in 
class but also in the personal 
development and acquisition of 
fresh talents students go through 
during their studies.”

Go to www.erasmusmagazine.nl for 
the  full article

OPINIE

Wiens belang behartigt de langstudeer-
dersvakbond?

RONDJE MENINGEN

Hoorcolleges verplaatsen naar internet?
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 VAN DER SCHOT 

master. Maar afhankelijk van de inhoud en opbouw van 
het curriculum zijn er verschillen tussen opleidingen 
mogelijk.
Het opgewonden persbericht van de langstudeerders-
vakbond kan dus niet worden onderbouwd.
Waarom maken ze dan zoveel mediakabaal? Volgens mij 
is voor de langstudeerdersvakbond de echte steen des 
aanstoots de verhoging van de bsa-norm naar 60 credits. 
De LSVb is altijd al een fel tegenstander geweest van het 
bindend studieadvies, overigens om mij onduidelijke re-
denen. De aanscherping hiervan door de Erasmus 
Universiteit is de LSVb dan ook een doorn in het oog. Dit 
beleid moet blijkbaar met alle middelen worden bestre-
den, onderbouwing of geen onderbouwing.
Met de komst van het sociaal leenstelsel zal studiever-
traging tot een nog hogere studieschuld leiden. De hoge 
bsa-norm (met daarbij de invoering van compensatiere-
gelingen en een gelijktijdige afbouw van herkansingsmo-
gelijkheden) reduceert het uitstelgedrag en stimuleert de 
student tot een onmiddellijke studieinspanning. In het 
sociaal leenstelsel zal zo’n vliegende start worden be-
loond met een lagere studieschuld. En van harder wer-
kende studenten verschraalt het onderwijs niet, hooguit 
het ledenbestand van de langstudeerdersvakbond. Ik 
vraag me onderhand af wie de belangen van de student 
beter dient, de langstudeerdersvakbond of de Erasmus 
Universiteit.

Ivo Arnold is hoogleraar Economic Education aan de Erasmus 
School of Economics (ESE). Dit stuk verscheen eerder op zijn 
weblog: ivoarnold.wordpress.com

Sombere ziener 
pur sang!
Onheilsprofeten doen het altijd goed. Mensen houden er-
van. Lekker een potje het einde der tijden verwachten. In de 
hoop natuurlijk dat het uiteindelijk allemaal wel meevalt. 
Stukje zelfbescherming zeg maar. Ja, dan zal je zien dat de 
onheilsprofetie en haar boodschapper snel vergeten zijn en 
maar weinig aandacht krijgen. Opgelucht dat we zijn dat al-
les goed is afgelopen. Maar mocht dat onverhoopt niet zo 
zijn, dan hebben we het tenminste allemaal zien aankomen. 
Dankzij de onheilsprofeet. Een ongekende held zonder 
weerga. Een visionair zo je wilt!
Sombermansen dus. Gewoon, de mensen waarschuwen 
dat het einde nabij is. Op basis van enkele tekenen een on-
heilstijding afgeven, dat kan ik ook. Ik ben een sombere zie-
ner pur sang! Want mensen, en ik zeg dit uit de grond van 
mijn hart, het einde is heus wel nabij.
Al een poosje wordt er binnen mijn eigen bloedeigen facul-
teit gesteggeld over een op handen zijnde verhuizing van 
het M naar het T-gebouw. Eerst zouden we niet verhuizen, 
maar we lieten toch een (naar ik mag aannemen prijzig) 
haalbaarheidsonderzoekje doen. Waarom weet ik niet, maar 
bezettingsgraden werden gemonitord, commissies werden 
ingesteld, diverse voorkeuren werden aangegeven, en er 
werd in een verder onbegrijpelijk rapport aangegeven dat 
de identiteit van de afdeling Sociologie past bij een 
Volkswagen Kever! En opeens was daar het verlossende 
woord: Het CvB neemt de (tamelijk exorbitante) verhuiskos-
ten voor haar rekening, dus wat let ons? Verhuizen maar! 
Wel bleek dat we van ruim 740 m2 naar 500 m2 zouden 
gaan. Inkrimpen dus! Maar gelukkig mochten we voor een 
bescheiden bedrag nog wel wat extra ruimte (136m2) bijhu-
ren. Let wel: ook gangen, toiletten en andere loze ruimtes 
tellen hierbij mee. Binnenkort zitten we dus lekker hutje-
mutje – met amper ruimte om je kont te keren en om je on-
derzoeksspulletjes (archieven, vragenlijsten, boeken, etc) 
op te slaan – ons werk te doen in het T-gebouw, en komt er 
een andere afdeling inkrimpen in het M-gebouw. Kan niet 
missen.
Ook starten we binnenkort trouwens met betaald parkeren. 
Dat je moet betalen om te mogen komen werken! Gouden 
ideetje! En dat je dus moet gaan betalen om op een druk 
kantoortuintje, of weet ik veel wat ze voor Volkswagen-
Keverrijders aan ‘gezellige’ werkruimtetjes bedacht hebben, 
wat onderzoek te doen. Ook al goud! Maar dat doet natuur-
lijk niemand. En dat betekent dat er binnenkort helemaal 
geen onderzoek meer gedaan wordt aan deze universiteit! 
Doen we allemaal gewoon lekker thuis! Waar al onze spul-
letjes zijn! Met rust aan onze kop! Waar we niet hoeven te 
betalen om onderzoek te doen! Ik waarschuw jullie dus: op 
deze universiteit is binnenkort geen plaats meer voor on-
derzoek. Het einde van het onderzoek bij deze instelling is 
nabij!

Mocht Peter Achterberg, onheilsprofeet en visionair aan de FSW, ver-

hoopt ongelijk hebben, weest dan opgelucht en vergeet hem gerust!

PETER ACHTERBERG
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De nachttrein

I
k spreek af met een voor mij onbekende 
fotograaf op zaterdag op het perron van 
Rotterdam Centraal om de nachttrein van 
01.00 uur te nemen richting Amsterdam 
Centraal. Wanneer ik het perron oploop, 

kijkt een jongen mij vragend aan. Ik zeg hem 
gedag, maar zo te zien heeft hij geen camera, 
en ik loop door. De trein gaat bijna vertrekken 
dus ik besluit de fotograaf te bellen. Diezelfde 
jongen van daarnet loopt op me af en vraagt: 
‘Ga je mij nu bellen?’ Het blijkt dat hij voor 
deze reportage een klein cameraatje in zijn 
zak heeft zitten. We stappen snel in; de con-
ducteurs bekijken bij binnenkomst van ieder-
een de kaartjes. Dat is dan ook het enige, 
want de rest van de nacht blijven ze lekker 
warm in de eerste klas zitten. Eenmaal in de 

trein raken we gelijk aan de praat met een 
fietser. Hij is door de barre sneeuw vanuit 
Schiedam komen fietsen omdat hij deze trein 
niet wilde missen. Dat is typerend voor reizen 
met het nachtnet: als je deze trein mist, moet 
je een uur wachten op een uitgestorven stati-
on. We besluiten een rondje door de coupés te 
lopen. Een vreemd uitziende man roept ons 
na dat hij net een pleidooi aan het houden is 
over de eenwording van Europa. We vervol-
gen snel onze weg; de kans dat je de gehele 
nacht niet meer van hem afkomt is groot en 
waarschijnlijk komen we hem straks nog wel 
een keer tegen. En dat gebeurt ook als we net 
met de Rotterdamse student Sylvano aan het 
praten zijn. De ‘vleermuisman’ vraagt of we 
de wacht willen houden als hij een joint op het 

toilet gaat roken. Natuurlijk willen we dat, al 
was het maar omdat hij dan tenminste even 
stil is. 
In de nachttrein van 01.00 uur is het een men-
gelmoes van studenten die of nog ergens 
naartoe gaan, of die al huiswaarts keren. De 
meeste studenten die we deze zaterdagnacht 
ontmoeten reizen regelmatig met het nacht-
net, want als je geen auto hebt, of eens flink 
wilt zuipen, is de trein het enige alternatief. 
Maar de sfeer is gemoedelijk en de meesten 
zien er nog fris uit. Dat is wel anders als we 
om drie uur de trein terugnemen naar Rotter-
dam. Velen zijn in slaap gevallen of zo dron-
ken dat ze compleet niet meer aanspreekbaar 
zijn. Een aantal studenten bekijkt zelfs de 
openbare toiletpot nog even van binnen. 
Wanneer we een dronken meisje vertellen dat 
we op zoek zijn naar studenten van de Eras-
mus Universiteit geeft ze ons de gouden tip 
dat we dan eens op de universiteit moeten kij-
ken. Toch vinden we even later drie studenten 
van de EUR en hoewel ze door de drank wat 
losser worden, willen ze niet allemaal op de 
foto. Begrijpelijk, sommige momenten wil je 
je liever niet herinneren. 

Trein gemist
01:02 Youssef sprong hijgend in de trein met zijn mountainbike. Hij had 
gewerkt in Schiedam maar de trein in Schiedam vertrok net één minuut 
te vroeg, waardoor hij deze miste. Maar daar liet hij het niet bij zitten, hij 
sprong op zijn fiets en racete naar Rotterdam-Centraal waar hij op het 
nippertje de nachttrein naar Den Haag wist te halen.

Kroeg
01:15 Sylvano is op weg naar 
Leiden. Zijn vrienden zitten daar 
in de kroeg. Maar hij moet op-
schieten want in de kroegen in 
Leiden mag je vanaf twee uur 
niet meer naar binnen. Maar als 
hij het haalt, gaat het feestje 
nog wel door tot een uurtje of 
vier. 

Wie weleens met de nachttrein reist, weet dat je een rustig ritje wel kunt ver-
geten. Vreemde vogels, een alcoholwalm die de gehele coupé in beslag 
neemt of afterparties zijn er altijd te vinden. Maar de chips en blikjes bier wor-
den eerlijk gedeeld en in deze vrolijkheid is er altijd iemand te vinden voor 
‘een goed gesprek’. De redactie van EM reed in een koude winternacht mee 
om deze nachtvlinders vast te leggen.        tekst Céline Maessen fotografie Milan Boonstra



31 januari  2013 | 15COVERVERHAAL

Vleermuisman
01:30 Wie regelmatig met het nacht-
net reist, heeft deze rare snuiter vast 
weleens van dichtbij bekeken. Hij 
noemt zichzelf de vleermuisman en 
hij doet het liefst dingen die verboden 
zijn. Hij zat in de nachttrein stiekem 
te blowen op het toilet. Waar hij naar-
toe ging? Dat wist hij waarschijnlijk 
ook niet.

Amstel live
02:00 Deze heren zijn op weg naar 
Utrecht. Zij waren naar Rotterdam 
gekomen om een concert van de 
Vrienden van Amstel Live bij te wo-
nen. Het concert was fantastisch 
maar wat zij even vergeten waren, 
is dat de nachttrein naar Utrecht 
via Amsterdam Centraal rijdt. Een 
ritje van normaal nog geen half 
uur wordt zo een lange reis van 
twee uur. 

Tulpen
02:10 Ook Annie was in Rotterdam 
naar een concert geweest. De 
‘grande dame’ van de flamingo-
zang, Carmen Linares trad die 
avond op. Aan het einde van de 
avond liep zij per toeval haar grote 
idool tegen het lijf bij de lift en Car-
men gaf Annie haar bosje tulpen. 
Die krijgen een mooie plek in haar 
huis in Amsterdam.    >
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Feestje
04:00 Roos is naar een feestje geweest, 
ze zit goed in de make-up en heeft han-
den zo groot als die van een beer. Roos 
werkt als chauffeur op een betonmolen, 
een mannenwereld, maar dat maakt haar 
niets uit. In de zomer trekken alle mannen 
hun shirt uit en dan valt er veel te zien 
voor deze dame. 

Uit in den Haag 
03:40 Geneeskundestudent 
Roos is op bezoek geweest bij 
een vriendin in Den Haag. Ze 
gingen uit in een tent die ‘Het 
feest van Sinterklaas’ heet. Het 
was niet zo leuk daar. Maar dat 
is wel te begrijpen, aangezien 
de goedheiligman al ruim twee 
maanden geleden vertrokken is 
naar Spanje. Ze gaat terug naar 
Rotterdam, waar zij voor het 
slapen nog een vette hap gaat 
halen.

De nachttrein

Vriendje
03:25 Deze studente is 
gezellig wat gaan drinken 
in Leiden. In tegenstelling 
tot de andere passagiers, 
die inmiddels in coma zijn 
geraakt, is Iris rond vier 
uur nog goed aanspreek-
baar. Ze gaat terug naar 
Delft omdat ze graag bij 
haar vriendje wil slapen. 
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Rijmen hoeft 
niet, maar mag op 
Gedichtendag
Op de dag dat deze EM verschijnt, is het voor de veertien-
de keer Gedichtendag in Nederland en Vlaanderen. Thema 
dit jaar is muziek. Dankzij Studium Generale gaat deze 
dag ook aan de campus niet geheel onopgemerkt voorbij.    
tekst  Gert van der Ende

Umeu Bartelds
sirene

zo schetst de hemel een beeld waarin de tijd
zich enkel nog in lichtjaren laat tellen

waar het land als een lus om de zee kromt wacht zij 
tot haar drenkelprins uit de branding komt rollen

daarom zingt ze de nachten zwanger van haar melodie
draagt de wind haar stem tot ver over het water

en waar de mannen haar klaagzang horen laten zij alles
vallen en keren terug naar de bron van vele vreemde klanken

maar de reis is zwaar en vol gevaren vele verdwalen 
hopeloos spoelt slechts één man aan hij snakt 

en smeekt om zijn verlossing haar lippen genade

ze spint een lied zoals alleen een kind dat kan
geboren uit broze woorden vouwt hij

die enkel zware lage tonen kent zich open
in haar stem omdat de waarheid het zuiverst klinkt

gezongen door een vrouw met storm in de haren

beneemt ze hem zijn laatste adem

Lennart van Nieuwenhuizen
Het zijn maar stippen tussen balken

een melodie van wat iconen
maar als ze in mijn hoofd gaan zwalken

heb ik een ziel van keramiek
en wil ik even niemand spreken:

want na die allerlaatste tonen
van onze vroegere muziek

volgt slechts de stilte en tragiek
van jouw langdurende ontbreken.

Robert Ligtvoet
Macabere leegtes vullen mijn ziel

Als een moeras zonder inhoud
Mijn docent is de schlemiel 

Niet wetend, hoe kennis zich tot wijsheid verhoudt 

In extase zijn de onwetenden
Zorgeloos over wat er komen gaat

Zalig zijn de bejegenden 
Zich nimmer bewust van enig kwaad

Met veel moeite hou ik me groot.
Wetend wat ons te wachten staat.

Marijke  Kluit
Geruststellende woorden

In donkere dagen
als de zin zich verstopt heeft

mis ik je geruststellende woorden
dat alles wel goed komt

Ik hul me in jouw warme deken
voel jouw warmte en ruik jouw geur

maar mis je geruststellende woorden
dat alles wel goed komt

Aarzelend ontwaakt de zon
en daarmee het licht in mij

en zachtjes hoor ik jouw geruststellende woorden
dat het heus wel goed komt met mij

C
ampusdichter sinds een jaar en filosofiestudent Umeu Bar-
telds (22) vindt het wel mooi, zo’n jaarlijkse gedichtendag. 
Ook al is hij de afgelopen maanden tamelijk low profile be-
zig in zijn hoedanigheid als campusdichter. 
“Tja, ik heb het nogal druk; ik wil komend jaar afstuderen, 

was afgelopen jaar voorzitter van de studievereniging, en ben tot voor 
kort regelmatig bezig geweest met het organiseren van Speyksessies, 
literaire en muzikale cross-overavonden met singer/songwriters, dich-
ters, korte films, bands en een kunstexpositie. Overigens opgezet met 
de vorige campusdichter, Lennart Pieters, en Maurice Wehrmeijer.”
Kortom, veel hebben we op de campus nog niet kunnen genieten van 
de poëzie van de in Guinee-Bissau geboren, maar al na een jaar naar 
Nederland verhuisde dichter-student. Maar, belooft hij, dat zal dit jaar 
veranderen. Hoewel hij momenteel zwoegt op zijn afstudeerscriptie 
over de herkomst van geloofsopvattingen, heeft hij plannen om een of 
meerdere avonden te organiseren op de universiteit, waar liefhebbers 
van gedichten eigen werk, of andermans werk kunnen voordragen, 
dan wel gewoon lekker willen kletsen over poëzie. Donderdag 14 maart 
staat de eerste avond gepland.
Illusies dat een fenomeen als Gedichtendag leeft bij een groot publiek 
maakt hij zich niet. “Maar als het díe mensen kan trekken die een slui-
merende interesse hebben voor poëzie, dan zou dat al mooi zijn.”
Bartelds zelf begon al met verhaaltjes schrijven op de lagere school. 
Toen hij jaren later, eind middelbare school, gedichten van de Frans-
man Arthur Rimbaud (1854-1891) onder ogen kreeg, werkte dat als een 
soort katalysator om te gaan dichten. 
Inmiddels zijn behalve Rimbaud, de Australiër Les Murray (1938), de 
Chileen Pablo Neruda (1904-1973) en de Italiaan Giuseppe Ungaretti 
(1888-1970) zijn favoriete dichters. Maar ook contemporaine vader-
landse dichters, zoals Ingmar Heytze en Jeroen Naaktgeboren mag hij 
graag lezen. 
Zelf zegt hij nog niet toe te zijn aan publicatie van zijn eigen werk. “Ik 
ben inmiddels wel in diverse bloemlezingen gepubliceerd, en op het 
web, maar ik wil er wel echt klaar voor zijn. Ik ben daar ook niet zo 
mee bezig; ik wil gewoon doorgaan met gedichten schrijven.”
Bij deze het gedicht ‘sirene’ dat Bartelds speciaal voor de Gedichten-
dag schreef – en dat hij live voordraagt op een video op de speciale 
Gedichtendagsite van Studium Generale,  gevolgd door een kleine se-
lectie van gedichten die door medewerkers en studenten van de uni-
versiteit naar Studium Generale & Erasmus Cultuur zijn gestuurd.

> Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen, ieder jaar op de laatste 

donderdag van januari. Voor (voorgedragen) gedichten kijk op: www.eur.nl/sgec/gedich-

tendag 
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E
en strandhotel in Vlissingen vormde 
vorig jaar het decor voor een twee-
daagse training voor 540 ondersteu-
nende medewerkers – vrijwel alle-
maal – van de Erasmus Universiteit. 

Doel van de training was om met collega’s van 
andere afdelingen na te denken over hoe de 
universiteit optimaal kan functioneren en zo 
goed mogelijk haar klanten kan bedienen. 
In gemixte groepen van tien à vijftien perso-
nen dienden de medewerkers opdrachten uit 
te voeren die gericht waren op drie zogenaam-
de kerncompetenties, te weten: klantbetrok-
kenheid, samenwerken en resultaatgericht-
heid. De EUR streeft namelijk naar ‘Toponder-
steuning voor een topuniversiteit’, zoals het in 
een van de ambities van Bedrijfsvoering 2013 
(BV 2013) wordt verwoord. 
Tijdens de gezamenlijke opdrachten, waarin 
deelnemers zelf met situaties uit de praktijk 
op de proppen kwamen, werd – soms pijnlijk – 

duidelijk hoe slecht er soms tussen afdelingen 
onderling wordt overlegd, of hoe star mana-
gers kunnen zijn als hun medewerkers ver-
nieuwingen willen doorvoeren. Kortom, het 
blootleggen van struikelpunten op allerlei 
vlakken binnen de universiteit gebeurde volop 
en er werd gediscussieerd over hoe die punten 
verbeterd kunnen worden. 
Als opfrisser werd elke deelnemer enkele 
maanden na de twee dagen ‘op de hei’ uitgeno-
digd voor een vervolgdag op campus Wou-
destein. Daarvan was de bedoeling om de in 
Vlissingen opgedane kennis weer op te halen 
en concreter toe te passen in praktijksituaties.
Al met al heeft de universiteit met dit ‘compe-
tentieprogramma’ fors in haar ondersteunen-
de personeel geïnvesteerd. Maar verdient dat 
zich wel terug? En hoe gaat de EUR dat con-
troleren? Daarom zeven antwoorden op even 
zoveel vragen over het doel, de kosten en de 
ervaringen van deelnemers.  

De universiteit stuurde al haar ondersteunend personeel 
op training om meer klantbetrokken en resultaatgericht 
te worden, en beter te gaan samenwerken. Tegelijkertijd 
wil de EUR met deze grootscheepse actie laten zien dat 
zij vanaf nu meer in haar personeel wil investeren. 
tekst Tim Ficheroux en Lindemarie Jongste illustraties Bas van der Schot

De afdelingen die 
hebben deelgenomen aan 
de OBP-training zijn:
> Onderzoek, Onderwijs & 
Studentenzaken
> Human Resources & Finance
> ICT
> Erasmus Facilitair Bedrijf
> Stafafdeling Marketing 
& Communicatie
> Universiteitsbibliotheek
> Algemene Bestuursdienst
> Corporate Planning & Control
> Institute of Social Studies

Erasmus 
op de hei bij 
‘Vlissingen’
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Waarom geeft de EUR deze 
training?
“Toen we in 2010 begonnen met BV 2013 bleek 
dat de bedrijfsvoering over de gehele linie 
niet op orde was”, zegt Bart Straatman, lid 
van het College van Bestuur. “De universiteit 
kent een eilandjescultuur: de faculteiten en 
diensten organiseren en regelen veelal alles 
voor zichzelf. Het is een ouderwets, in hokjes 
georganiseerd geheel, waarin te weinig wordt 
samengewerkt, en daar moeten we vanaf.” 
Een tweede reden is dat er in het verleden 
nauwelijks is geïnvesteerd in opleiding. Veel 
medewerkers, zelfs mensen die al twintig jaar 
op dezelfde plek zitten, hebben nadat ze in 
dienst zijn getreden vaak geen cursus meer 
gevolgd. “De ondersteunende diensten hingen 
er een beetje bij. Bedrijfsvoering werd op de-
ze universiteit niet erkend als vak, terwijl het 
essentieel is voor het functioneren van een 
universiteit.” Dat er behoefte was aan oplei-
ding bleek ook uit eerdere bijeenkomsten en 
onderzoek onder medewerkers.
De training in Vlissingen is dan ook vooral de 
aftrap van een nieuw ‘opleidingsdenken’, zo-
als Straatman het omschrijft. “Mensen moe-
ten het gevoel hebben dat er eindelijk weer 
eens iets gebeurt, dat er eindelijk weer in ze 
wordt geïnvesteerd.” 

Wat heeft het gekost?
Het competentieprogramma heeft bijna 
470.000 euro gekost. Daarbij inbegrepen zijn 
de kosten van het hotel, het eten en drinken, 
de trainers, de acteurs, het bedrijf dat de trai-
ningen verzorgt en de terugkomdag. Omgere-
kend komt dat neer op ongeveer 870 euro per 
persoon. Het lijkt een flink bedrag, maar vol-
gens Laurien Poleij van BV 2013 valt dat wel 

mee: “Als je kijkt naar het standaardtarief 
van dit soort trainingen, kom je met dit be-
drag tot ongeveer driekwart dag; wij hebben 
er drie dagen voor.” 
Of de training zich uitbetaalt is lastig te zeg-
gen. “Dan zouden we per medewerker moeten 
gaan meten of die harder is gaan werken en of 
afdelingen efficiënter functioneren. We heb-
ben besloten om dat niet te doen, aangezien 
financieel gewin niet het doel van de training 
is”, aldus Poleij.   

Had dat nu wel in Vlissingen gemoeten?
Na de eerste aankondiging van het program-
ma werd er vooral gemord over de locatie. 
Medewerkers moesten op eigen gelegenheid 
naar een hotel bij Vlissingen, dat niet te be-
reiken is met het openbaar vervoer. Met het 
vriendelijke verzoek om uiterlijk half tien ’s 
ochtends aanwezig te zijn. Trainer Pieter 
Stein lacht: “Dat is volgens mij het meest 
voorkomende kritiekpunt. Wij vonden het ook 
ver, ik heb nog een locatie in Scheveningen 
aangeraden waar we al eerder trainingen ga-
ven.” 
Toch is er bewust gekozen voor een flinke af-
stand. Poleij: “De effectiviteit van een twee-
daagse training is het grootst wanneer men-
sen echt even weg zijn van hun werk. Ze moe-
ten er even uit zijn. Als het dichter bij huis 
was geweest, zouden mensen na het avond-
programma terug naar huis zijn gegaan. Nu 
geeft zo’n meerdaags programma een ander 
gevoel mee. Bovendien leent het nabije 
strand zich uitstekend voor een buiten-
programma.” Het is goed dat de univer-
siteit haar poot stijf heeft gehouden, 
geeft Stein aan. “Doordat niemand naar huis 

kon, was het een intieme locatie, waar zeker 
het avondprogramma goed tot zijn recht 
kwam.”

Wat hebben deelnemers moeten leren 
van de training?
Is het ondersteunend personeel nu meer be-
trokken bij de klant, sterker gericht op resul-
taat en beter in staat om samen te werken? 
“Goede vraag, dat moet straks blijken in de 
praktijk”, zegt trainer Pieter Stein van Boer-
tiengroep. “Wij doen de oefening, maar de 
wedstrijd moet later worden gespeeld.” Tineke 
Luca, projectmanager van Boertiengroep stelt 
dat het vooral draait om bewustzijn. “Je kunt 
niet zien of iemand na twee dagen klantge-
richter is geworden dan hij voorafgaand aan 
de training was.”     > 

Knoopje leggen
“Het voelde als een soort speelkwartier: na een lange dag in de trainingsruimte in het hotel 
gingen we het strand op. Niet voor een ontspannende wandeling of een potje ravotten, maar 
wederom om samen tot een resultaat te komen. “Maak een knoop in de vorm van een acht, 
terwijl iedereen van de groep het touw met twee handen vasthoudt”, sprak de trainer. Welke 
groep dat als eerste voor elkaar had, won. Voor de ogen van de trainer ontvouwde zich vervol-
gens een vermakelijk tafereel waarin EUR-collega’s – ondertussen met verwaaide haren en rode 
loopneuzen – elkaar adviseerden, becommentarieerden, hielpen, aanstaarden en verbeterden 
(in willekeurige volgorde). Desondanks, of juist daardoor, lukte het niet iedereen om het logische 
raadseltje binnen de tijd op te lossen.”

“Toen we tijdens de training 
een sketch moesten maken 
van situaties die structureel 
fout gaan, verbaasde ik me 
over de ernst van de voorbeel-
den die voorbijkwamen, en 
hoe die met veel humor ge-
deeld werden. Als die voor-
beelden zo structureel plaats-
vinden in het bedrijfsleven, 
zouden er waarschijnlijk kop-
pen rollen.”  > Anton Hulst (SMC)

“Elkaar leren kennen was be-
langrijker dan de inhoud van 
de training. Zeker in het kader 
van onze reorganisatie is het 
handig om alvast aanstaande 
EUR-collega’s te ontmoeten.
> Renee de Louw, bestuurslid bij ISS
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Waar moeten medewerkers zich dan bewust 
van worden? Van de rol die ze spelen en de 
houding die ze aannemen, benadrukt Stein. 
“De heersende attitude is vooral een onderge-
schikte. Dat is ook wel het risico van onder-
steunend personeel op een universiteit. Een 
academische instelling is toegespitst op on-
derwijs en onderzoek. Er werken allemaal 
slimme, mondige mensen die denken: ‘Jij bent 
er voor mij, dus jij doet wat ik wil.’ Dat neemt 
niet weg dat het ondersteunend personeel 
vanuit een professionele standaard moet 
gaan werken.” Volgens Stein is daar een ande-
re rolopvatting voor nodig. 
“Concreet betekent dit dat het ondersteunend 
personeel een professionele rol moet aanne-
men. Onze ondersteunende bijdrage aan on-
derwijs en onderzoek leveren wij vanuit een 
professionele, efficiënte, klantbetrokken en 
resultaatgerichte instelling, waarin wij goed 
samenwerken waar dat nodig is. Mensen be-
seffen wel wat er misgaat, maar ze zijn er niet 
op gericht om het eigen werkproces te veran-
deren”, zegt Stein.

Wat hebben de deelnemers ervan opge-
stoken?
“Ik heb twee gezellige dagen gehad”, is het 
eerste wat EM van de meeste medewerkers 
hoort. Het leren kennen van collega’s van an-
dere afdelingen vindt men waardevol, want 
op die manier maak je in het vervolg sneller 
contact en kun je je beter inleven in die per-
soon of afdeling. Dat laatste merkte marke-
tingmedewerker Anton Hulst. In zijn dage-
lijkse werk ervaart hij dat mensen van andere 

afdelingen soms niet, of nauwelijks bezig zijn 
met marketing. In Vlissingen werd vanzelf 
duidelijk waarom zij de nadruk ergens anders 
leggen en daardoor kreeg hij een andere kijk 
op hun handelen. 
Verschillende afdelingen kampen vaak met 
dezelfde soort strubbelingen, bijvoorbeeld 
slechte communicatie of weinig vertrouwen 
hebben in elkaar. Dat vonden de geïnterview-
de deelnemers verhelderend en daardoor ver-
anderde het ‘ik-en-zij-gevoel’ in een ‘wij-ge-
voel’: “hé, anderen lopen daar ook tegenaan”. 
Dat is een goed begin, maar nog geen oplos-
sing om bijvoorbeeld die slechte communica-
tie te verbeteren. 
Dat de training in Vlissingen zo weinig con-
crete aanknopingspunten bood om de opge-
dane kennis toe te passen in hun dagelijkse 
werk, baarde veel deelnemers zorgen. Ze zijn 
bang dat als er na de terugkomdag geen ver-
volg komt op de training, de opgedane kennis 
vervliegt en dat iedereen weer verzandt in de 
dagelijkse gang van zaken. Iemand noemde 
dat een ‘opleidings-wash out’: na tien dagen 
verbleekt de kennis. Het enige dat dan over 
blijft, is het bewustzijn dat het beter kan. 
Het onderdeel van de training waarin dieper 
werd ingegaan op welke persoonstypen er in 
de organisatie werken, was voor velen her-
kenbaar, en tevens leerzaam. Jan de Leeuw, 
functioneel beheerder van de Algemene Be-
stuursdienst, kwam hierdoor tot meer zelfin-
zicht. “Ondanks mijn directe en sturende ka-
rakter kan ik anderen nu meer de ruimte ge-
ven om hun mening te spuien voordat ik een 
beslissing neem.”

Wanneer is de training een succes? 
“Als mensen het leuk hebben gehad”, lacht 
Bart Straatman. “Als ze met een positief ge-
voel terugkomen van de training. Ze moeten 
het ervaren als het begin van het opleiden 

Zo zag het programma in 
Vlissingen eruit:
Dag 1:
> 9.30 uur Aankomst in hotel
> 10-12.30 Ochtendsessie met 
opdrachten en casussen uit de 
praktijk die onder andere gaan 
over de klant en de dienstverlener
> 12.30 – 13.30 Lunch
> 13.30 – 16.00 In middagsessie 
staat de rol van managers en 
opdrachtgevers centraal
> 16.00 – 17.00 Spelletjes op het 
strand, waarbij samenwerken het 
credo is
> 18.00 – 22.00 
Kookworkshop in Vlissingen
> 22.30 - ? Optioneel: bier drinken 
in de bar (op eigen kosten)

Dag 2:
> 8.30 – 12.00 Spel waarin wordt 
getest in hoeverre deelnemers 
zich aan geldende regels houden 
en nadenken over de toekomst 
van de EUR. 
> 12.00 – 13.15 Lunch
> 13.30 – 15.30 Inzoomen op hoe 
mensen invloed op elkaar uitoe-
fenen, en de dag afsluiten met 
een terugblik op de twee dagen: 
wat heb ik ervan geleerd en hoe 
wil ik dat toepassen? 
> 16.00 Afscheid en terugreis

“Voor mij was de training vooral een opfrisser qua hoe ik zelf opereer: 
o ja, hoe zat ik ook alweer in elkaar.”  > Celia Taia Boneco, CPC
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BOUWVAKKER VAN DE MAAND 

Wie: Rick Eijckemans (29), woont in Boxtel met vrouw en pasgeboren 
zoon.
Bedrijf: Vaessen Algemeen Bouwbedrijf, uit Raamsdonkveer
Functie: timmerman – “Eigenlijk doe ik van alles: slopen, kozijnen 
maken, aftimmeren, opruimen en als de uitvoerder er niet is, vervang 
ik die.”
Project: nieuwe kleedkamers bouwen in het sportgebouw, plus de 
doorgang maken naar de fitnessruimte die straks onderin het U-
gebouw komt. 
Werkdag: van 6.30 uur tot 15.45 uur – “Ik vertrek om half zes van huis 
en rijd met m’n collega hierheen.” 
In de koelbox: halfje brood, boter, vleeswaren, fruit en melk.
Radiozender: liefst Radio Hollandio (heet tegenwoordig PuurNL; red) 
– “Daar draaien ze ook nummers van Brabantse zangers” – anders 
Q-music of 538.
Typisch Rick: “Woensdag is snackdag. Dan halen we meestal een frietje 
in het sportgebouw. Als we aan het werk gaan op een nieuwe locatie, 
kijken we altijd eerst waar we lekker eten kunnen halen.” LJ (foto: LW)

van de ondersteuning bij de EUR. Dan ben ik 
tevreden.” Laurien Poleij voegt eraan toe: 
“Toch zijn de drie competenties van belang,  
want uiteindelijk moet iedere dienstverlener 
daarover beschikken.” 
Pieter Stein en Tineke Luca wijzen op de be-
langrijke rol van de leidinggevende. “Verge-
lijk het met piano spelen”, zet Stein. ”Wij zijn 
de pianoleraar. Als je maar een keer in de 
week bij mij komt oefenen, speel je minder 
goed piano dan wanneer je het dagelijks in de 
praktijk brengt.” 
Het is achteraf aan leidinggevenden om de 
onderwerpen uit de training terug te laten ko-
men, onder andere in de R&O-gesprekken. 
“Dat is een noodzakelijke voorwaarde om de 
training tot een succes te maken.”

Hoe nu verder?
“Idealiter zijn resultaatgerichtheid, klantbe-
trokkenheid en samenwerken de eerste drie 
competenties op een R&O-formulier. Dus daar 
ligt zeker een verantwoordelijkheid voor de 
leidinggevenden”, aldus Poleij. Dat is echter 
niet het hele verhaal. In het kader van BV 
2013 moet iedere afdeling 3 procent van de 
loonsom vrij houden om opleiding van zijn 
medewerkers te betalen. “Vlissingen was dan 

ook slechts een begin. Na afloop van deze 
trainingen zijn we in kaart gaan brengen 
waar behoefte ligt aan opleiding. Naar aanlei-
ding van feedback uit Vlissingen is bijvoor-
beeld een training voor het management be-
dacht.”
Uiteindelijk moet er een integraal trainings-
programma worden ontwikkeld voor de uni-
versiteit. Medewerkers moeten worden opge-
leid om collega’s te kunnen trainen. “Daarmee 
kun je niet alle behoefte aan opleiding onder-
vangen, maar wel een groot deel”, zegt Poleij. 
“Medewerkers zullen zelf aan moeten geven 
waar ze meer opleiding nodig hebben”, vult 
Straatman aan. “De motor van het proces 
moet bij hen liggen.”  

“Na Vlissingen heb ik me 
voorgenomen om vooraf beter 
na te denken hoe ik iets com-
municeer. Een te directe bood-
schap kan in het verkeerde 
keelgat schieten, waardoor de 
boodschap niet, of slecht over-
lomt.”  

> Jan de Leeuw, Algemene Bestuursdienst



WETENSCHAP

H
et begint met vage klachten. Hoofdpijn, mis-
selijkheid in de ochtend, braakneigingen, een 
epileptische aanval. Ineens blijkt een hand of 
arm verlamd. Of lukt het niet meer om op be-
paalde woorden te komen. 

Het aantal mensen waarbij een hersentumor wordt vast-
gesteld ligt jaarlijks rond de 2500. Het is daarmee een re-
latief zeldzaam fenomeen, in vergelijking met Parkinson 
(vijfduizend nieuwe diagnoses per jaar) en dementie (20 
duizend). Maar de gevolgen zijn vaak fataal. Van de ruim 
elfhonderd patiënten met een kwaadaardige tumor, over-
lijdt de helft binnen vijftien maanden.
Clemens Dirven (1959) is hoogleraar en afdelingshoofd 
Neurochirurgie aan het Erasmus MC. Hij is een van de 
drijvende krachten achter het hersentumorcentrum, dat 
begin januari geopend werd door minister Schippers 
(Volksgezondheid, VVD). De enige manier om het hoge 
sterftecijfer naar beneden te brengen, denkt hij, is door de 
figuurlijke scheidingsmuren tussen de medische specia-
lismen neer te halen. Door de aanpak van hersentumoren 
te concentreren in een paar grote centra, en door zorg te 
koppelen aan onderzoek.
Dirven werkt al 22 jaar als hersenchirurg, waarvan de af-
gelopen zes jaar in Rotterdam. Toen hij in 1990 begon, 
konden lang niet alle hersentumoren geopereerd worden. 
Maar de mogelijkheden zijn, vooral door de technische 
vooruitgang, fors toegenomen. Inmiddels worden in 18 van 
de 91 Nederlandse ziekenhuizen hersentumoren behan-
deld. Dirven: “Als je uitgaat van 2500 operaties per jaar, is 
dat nog geen 150 operaties per ziekenhuis. Om de echt 
moeilijke gevallen goed te kunnen behandelen, heb je veel 
meer ervaring nodig. Daarvoor moeten we terug naar een 
stuk of vijf gespecialiseerde centra.”

Uitgelepeld
Hersentumoren zijn ruwweg onder te verdelen in twee 
soorten: goedaardige en kwaadaardige. De goedaardige 
variant is een verzameling kankercellen die langzaam 

groeit: in het gunstigste geval ligt hij op de hersenen en 
kan hij er zo uitgelepeld worden. Maar hij kan ook een be-
langrijk bloedvat of de hersenstam verdrukken. En in het 
ergste geval moet de chirurg onder de hersenen door, 
soms met hulp van een kaakchirurg of KNO-arts (er zijn 
slechts een paar neurochirurgen die dat kunnen).
De kwaadaardige tumor is een stuk agressiever. Hij groeit 
niet als een losse bol, maar heeft de neiging zich door de 
hersenen heen te vlechten. Het brein is een ideaal trans-
portmiddel voor die tumorcellen. De meest kwaadaardige 
tumoren, glioblastomen, verspreiden zich binnen no time 
door de hele hersenen. Daar kan een chirurg eigenlijk niet 
meer mee uit de voeten. Hij haalt weg wat hij kan, maar 
na de operatie volgt onvermijdelijk chemotherapie of be-
straling. 
Het is vooral die tweede vorm die volgens Dirven dwingt 
tot intensieve samenwerking, met het Erasmus MC als uit-
gelezen locatie. “Er zijn maar heel weinig Nederlandse 
ziekenhuizen waar alle vier de betrokken specialisten – 
neuroloog, neurochirurg, oncoloog en bestralingsarts – 

Intensieve samenwerking tussen medisch 
specialisten, in zorg én onderzoek: dat is het 
idee van het nieuwe hersentumorcentrum van 
het Erasmus MC. Neurochirurg Clemens Dirven: 
“Ego’s doen er hier niet toe.”  
tekst  Geert Maarse fotografie Levien Willemse

Hersenoperatie door onder 

anderen Clemens Dirven.

Vijfhonderd 
hersentumoren 
per jaar opereren
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kennis over hersentumoren in hun arsenaal hebben. We 
hadden alle expertise al jaren in huis. Het was alleen nog 
niet gebundeld.”

Genetische profiel
Het hersentumorcentrum heeft geen gebouw, geen voor-
deur. Het is een polikliniek die bestaat uit artsen die ver-
spreid over het voormalige Dijkzigt-complex hun eigen 
werkplek hebben. Een grote rol is weggelegd voor de spe-
cialistisch verpleegkundige, die de patiënt langs zijn 
‘zorgpad’ begeleidt. De patiënt wordt nog steeds het hele 
ziekenhuis doorgereden – voor bestraling en chemothera-
pie moet hij zelfs de Maas over, naar de Daniel den Hoed 
kliniek – maar hij heeft daarbij wel steeds dezelfde zuster 
aan zijn zijde. 
De afgelopen drie jaar werden de spreekuren al gecombi-
neerd. En twee keer per week was er een moment inge-
ruimd voor patiëntenoverleg – allemaal voor een betere 
kwaliteit van zorg. Maar op onderzoeksgebied ligt mis-
schien een nog wel grotere potentie: in het skills lab wordt 
onder leiding van internationaal befaamde neurochirur-
gen geoefend op complexe hersenoperaties. En van elke 
tumor die het centrum behandelt – het moeten er vijfhon-
derd per jaar worden – wordt een stukje weefsel afgeno-
men en opgekweekt. 
“We zitten momenteel in een spannend tijdsgewricht”, 
zegt Dirven. “Het wordt in de kankerwereld steeds duide-
lijker dat een tumor zijn eigen genetische profiel heeft. En 
elke type tumor reageert anders op medicijnen. Je wilt 
dus het genprofiel van een tumor hebben. Het verrichten 
van zo’n whole genome screen kostte vier jaar geleden 
twintigduizend dollar en kon alleen in de Verenigde Sta-
ten. Binnenkort kunnen wij het zelf. Voor een paar dui-
zend euro.”
Hersenonderzoekers hadden een achterstand op hun col-
lega’s bij longkanker, borstkanker en prostaatkanker. 
Maar ze lopen in. De testbatterij met opgekweekte weef-
sels bevat nu ruim tweehonderd samples, waarop medicij-
nen uitgeprobeerd kunnen worden die al eerder effectief 
bleken voor andere kankersoorten. “Wetenschappers uit 
verschillende disciplines slaan de handen ineen”, zegt 
Dirven. “Ego’s en publicatielijsten doen er hier niet toe. 
Het gaat om die patiënt. Die gaat hartstikke dood. Jonge 
mensen die je een week na de operatie moet vertellen: het 
gaat niet goed. Dat is elke keer weer een drama.”

Vijftig kilometer
De opening van het hersentumorcentrum past in de trend 
van gecentraliseerde specialistische medische zorg waar-
in artsen verder kijken dan hun gespecialiseerde neus 
lang is. In Utrecht wordt een samenwerkingsverband rond 
kinderkanker opgezet, in Rotterdam wordt gewerkt aan 
een levercentrum. Het lijkt logisch. Zo logisch misschien 
wel dat je je afvraagt waarom er niet eerder voor gekozen 
werd.
De ontwikkeling wordt toegejuicht door zorgverzeke-
raars, maar is moeilijk te forceren. De inspectie zou zie-
kenhuizen kunnen verplichten om een minimum aan ope-

raties uit te voeren, of de behandeling van (in dit geval) 
zeldzame typen hersentumoren te staken. Maar daar is 
veel wetenschappelijke discussie over. Hoeveel operaties 
moet je uitvoeren om een bepaald niveau te bereiken? Doe 
je het bij vijftien operaties slechter dan bij vijfentwintig?
Dirven verwacht dat patiënten, die in principe zelf mogen 
bepalen waar ze geholpen willen worden, vanzelf vaker 
voor Rotterdam zullen kiezen, al dan niet met hulp van 
hun neuroloog. Het bezwaar dat mensen verder moeten 
reizen voor hun behandeling als een aantal ziekenhuizen 
stopt met de behandeling van hersentumoren, wuift hij 
weg. “Vijftig kilometer extra voor de beste behandeling? 
Ik zou het er wel voor over hebben.”
De grootste uitdaging ligt op het gebied van data-analyse. 
Op dit moment is het nog onmogelijk om op grote schaal 
genprofielen in kaart te brengen. Eén profiel neemt ander-
halve terabyte in beslag – “een koffer met dvd’s” – en voor 
analyse zijn supercomputers nodig. 
Wat wel lukt: inzichtelijk maken wat de effecten van een 
behandeling zijn, ook op lange termijn. Die informatie is 
niet op grote schaal beschikbaar omdat databases in zie-
kenhuizen volgens eigen standaarden worden bijgehou-
den – als het al gebeurt. Dirven: “Dertig jaar geleden wa-
ren we al blij als iemand levend uit de operatie kwam. 
Twintig jaar geleden was het belangrijk dat de weinige 
chemotherapie die beschikbaar was, je niet al te ziek 
maakte. Nu komen we op een punt dat we kunnen gaan 
kijken naar de kwaliteit van leven.”  

‘Jonge mensen die je een week 
na de operatie moet vertellen: 
het gaat niet goed. Dat is elke 
keer weer een drama’ > Clemens Dirven

Paarlemoer
Prof. dr. Clemens Dirven (hoogleraar Neurochirurgie aan het Erasmus MC): 
“Een hersenoperatie is iets magisch. Je begint met een luikje: een snee in het 
hoofd, dan twee gaatjes met een soort Black & Dekker. Met de decoupeerzaag ma-
ken we een gat ter grootte van een tennisbal. Of een grote knikker, dat hangt van 
de operatie af. Dan wordt het al mooi, want daaronder ligt het hersenvlies: puur 
paarlemoer. Als je dat opensnijdt kom je in de ruimte tussen hersenen en hersen-
vlies – een heel dun laagje vocht – en kijk je recht op de hersenwindingen. Dan 
moet je alleen het spinnenwebvlies nog inknippen. Het blijft altijd naar om het 
mes in die hersenen te zetten. Ze pulseren heel zachtjes, zowel op de hartslag als 
op de ademhaling. We weten niet hoe het zit, met de identiteit, de ziel. Ook onge-
bruikte hersencellen hebben misschien een functie. De mooiste operaties zijn die 
waarbij je met je microscoop tussen de windingen door kunt. Een bloedvatopera-
tie, een aneurysma. Dan blijft alles intact.”
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Meer dan driehonderd mensen promo-
veren jaarlijks aan de EUR. Elke editie 
voelt EM een recent gepromoveerde 
aan de tand.

Naam: Suzanne van Gils 
(1984)
Proefschrift: Morality in 
Interactions. On the Dis-
play of Moral Behavior by 
Leaders and Employers, bij 
RSM, Erasmus University 

Wat is je belangrijkste ontdekking? 
“Dat moreel gedrag een gevolg is van in-
teracties tussen mensen in bedrijven, 
en niet alleen van leiderschap – wat tot 
nu toe werd aangenomen. Ik heb bij-
voorbeeld gevonden dat het positieve ef-
fect van identificatie met het bedrijf 
vooral leidt tot moreel gedrag als bin-
nen de organisatie ook morele normen 
gelden.”
Wat heeft de maatschappij aan je on-
derzoek? “Mijn onderzoek laat zien dat 
het belangrijk is om ook naar de inter-
persoonlijke context te kijken, dus bij 
het opzetten van eventuele trainingen te 
richten op de organisatiecultuur en niet 
alleen op het leiderschap, wat nu vaak 
wel gebeurt.”

Wanneer zag je het niet meer zitten? 
“Een promotietraject confronteert je 
vaak sterk met jezelf, omdat je tegelijk 
jezelf en je eigen theorieën ontwikkelt, 
en je daarnaast moet omgaan met de 
grote kans dat je artikelen door tijd-
schriften worden afgewezen. Wat dat 
betreft was het een goede training van 
mijn doorzettingsvermogen.”

In je dankwoord schrijf je: Your appreci-
ation of the fact that I always have my 
head in the clouds and your help kee-
ping my feet on the ground really means 
a lot to me.’ Wat bedoel je daarmee? 
“Zo gefocust als ik in mijn werk kan zijn, 
ben ik in mijn dagelijks leven niet. Ik 
ben vaak dingen kwijt en heb niet zo’n 
praktisch inzicht. Mijn familie helpt me 
dingen te relativeren en op hectische 
momenten te beseffen dat het ook heel 
belangrijk is om plezier te hebben.”

Wat doe je nu? “Ik werk als postdocto-
ral research fellow aan de Kühne 
Logistics University in Hamburg.” TL

KLAAR 
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‘Een bijzonder gebouw en een goed ontwerp al-
leen is niet genoeg voor ‘icoonstatus’.  
Gebouwen als de Eiffeltoren, het Guggenheim 
maar ook de Erasmusburg zijn óók geworden 
tot wat ze nu zijn dankzij het mooie verhaal er-
omheen, een ijzersterke marketingcampagne 
en het feit dat ze zijn omarmd door bestuurders 
en burgers’, zo stelt Wouter Verheul in zijn 
proefschrift .

“Mee eens”, zegt Robbert Nesselaar, Brand 
Director, Rotterdam Marketing. “Al vele decennia 
staat Rotterdam internationaal bekend om haar 
architectuur. Het is van groot belang dat 
Rotterdam daarop blijft inzetten en die kracht 
verder versterkt. Door nieuwe bijzondere gebou-
wen te realiseren, en door de verhalen over ‘ico-
nen’ met elkaar en met de buitenwereld te de-
len. Zoals over de prachtige Van Nellefabriek en 
Huis Sonneveld, die vanwege hun karakter van 
vernieuwing, experiment en vooruitgang zo 
goed passen bij de identiteit van Rotterdam. En 
meer recent, de Erasmusbrug die – slechts zes-
tien jaren jong – tot icoon is uitgegroeid door 
een prachtig design, maar ook door de belang-
rijke verbinding van noord met zuid. Bovendien 
biedt de naam van de brug mooie symboliek, en 

daarmee ruimte voor aansprekende verhalen, 
met Erasmus Roterodamus als ‘bruggenbouwer’ 
van zijn tijd.”
“Met alleen een mooi verhaal, kom je er niet”, 
zegt Mark Rabbie, die als architect en concept-
ontwikkelaar werkt voor grote landelijke vast-
goedontwikkelaars. “En dat is wel wat veel 
mensen denken. Ik gooi er even een marketing-
campagne tegenaan en ik heb een mooi icoon 

neergezet waar iedereen zich mij van zal herin-
neren.  Maar zo werkt het niet. Gebouwen met 
een echte icoonstatus zijn altijd bijzonder bete-
kenisvol in hun functie. Ze worden écht door 
mensen gebruikt en hebben een belangrijke 
functie. Daarnaast hebben ze een ongewone 
‘twist’, waardoor ze opvallen. Het zijn ook vaak 
duurdere gebouwen. De Erasmusbrug heeft in-
middels iconische waarde. Natuurlijk draagt een 
goede marketingcampagne daar ook aan bij, en 
het is handig dat bestuurders erachter staan, 
maar het is lang niet het enige.  Als die brug in 
beeld is, weet iedereen: dit gaat over 
Rotterdam. Hij heeft een zeer speciale vorm en 
hij verbindt Rotterdam-Zuid met het centrum; 
dat is niet alleen symbolisch, maar ook dagelijk-
se realiteit voor heel veel mensen.” SvdM

Wat beweren onze wetenschappers zoal en wat 
vinden anderen daarvan?

DE BEWERING

De bewering: ‘Een gebouw krijgt vooral icoonstatus door het verhaal eromheen.’
Van wie? Wouter Verheul, bestuurskundige.
Waar en wanneer? In zijn proefschrift ‘Stedelijke iconen, het ontstaan van 
beeldbepalende projecten – tussen betoog en beton’ waarop hij eind vorig jaar 
promoveerde. 

'Al vele decennia staat Rotterdam internatio-
naal bekend om haar architectuur. 
Het is van groot belang dat Rotterdam daarop 
blijft inzetten'  >  Robbert Nesselaar, Brand Director, Rotterdam Marketing
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ONDERNEMEN

Buiten dwarrelen de sneeuwvlokjes naar beneden. Binnen zijn 
Rotterdamse grannies energiek met hun breipennen in de weer. 
Onder het genot van koffie en thee rikketikken ze de eenzaam-
heid van zich af in Rotterdams breiclubs. De patronen zijn be-
dacht door jonge ontwerpers. De wanten, cols, mutsen, sjaals 
en gebreide stropdassen belanden allemaal in de winkel van 
Granny’s Finest  in de Karel Doormanstraat of op de webshop. 
Niek van Hengel kwam nog tijdens zijn studie op het idee voor 
Granny’s Finest toen hij zijn dementerende opa Theo bezocht. 
Een oude mevrouw in hetzelfde verzorgingshuis breide een 
sjaal. Voor wie wist ze niet. Breien was haar hobby. 
Het zette Van Hengel aan het denken. Vooral omdat hij wist dat 
veel oude mensen eenzaam worden als hun partner overlijdt. 
Samen met vriend en studiegenoot Jip Pulles zette hij daarom 
een Rotterdamse breiclub op. “Ik wilde graag een sociaal pro-
ject opzetten en meteen de theorie van mijn studie in de prak-
tijk brengen”, zegt Van Hengel.

Gewone leven
Inmiddels zijn er zes breiclubs en breien tussen de zeventig en 
honderd ‘oma’s’ het hele jaar door hippe sjaals en wanten. Van 
Hengel heeft het ontzettend druk. Samen met Jip Pulles bouw-
de hij Granny’s Finest uit. Hij begon de winkel, won de ‘Aardig 
Onderweg Award’ van de RET en studeerde in deze turbulente 

periode ook nog af. “Eigenlijk was het onmogelijk”, zegt hij ach-
teraf. “Ik heb nauwelijks vrije tijd gehad. Maar het was het wel 
waard. Gelukkig vonden ze het op de Erasmus Universiteit ook 
heel leuk om te zien dat ik de theorie al in de praktijk bracht. De 
docenten dachten altijd met me mee en vonden het niet erg 
dat ik wat uitliep met mijn studie.”
Granny’s Finest staat op modebeurzen. In de koude wintermaan-
den wordt de webshop druk bezocht. “De dames breien in weer 
en wind en het hele jaar door”, zegt Van Hengel. De breiclub 
draait niet alleen in de wintermaanden, ook in de zomermaan-
den rikketikken de Rotterdamse oma’s erop los. De ‘oma’s’ en 
jonge ontwerpers zijn een belangrijk onderdeel van het bedrijf. 
De jonge ontwerpers krijgen de mogelijkheid om na hun studie 
hippe mutsen, sjaals en wanten te ontwerpen en zo meer 
naamsbekendheid te krijgen en ervaring op te doen. En de 
oma’s worden minder eenzaam door de breiclub, denkt Van 
Hengel. En dat was precies zijn bedoeling van het bedrijf. “Veel 
van deze dames woonden al jaren bij elkaar in dezelfde flat. 
Toch kenden ze elkaar niet. Door de breiclub komen ze nu vaak 
samen. Het haalt ze uit hun isolement. Over eenzaamheid wordt 
niet vaak gesproken, maar dat betekent niet dat ouderen er 
geen last van hebben.” Een ‘granny’ vertelde hem bijvoorbeeld 
dat ze blij was dat de kerst weer voorbij was en het gewone 
leven weer begon. “Ze was opgelucht dat de breiclub weer 
startte en ze weer mensen kon ontmoeten. De club is belang-
rijk voor hen geworden.”
De dames ontmoeten elkaar ook buiten de club. “Ze gaan bij-
voorbeeld samen theedrinken en overleggen dan over de pa-
tronen.” Want breien blijft een grote hobby voor de grannies en 
een hobby is het, want ze krijgen niet betaald. 
Maar de breiclub is meer dan alleen samen rikketikken. Gran-
ny’s Finest regelt ook uitstapjes voor de breiende dames, com-
pleet met vervoer, koffie, thee en koekjes. Bij de modebeurzen 
zijn de oma’s er dus ook bij om de bezoekers hun breikunsten te 
laten zien. “Dat is echt een dagje uit voor ze”, zegt Van Hengel. 
“Ze vinden het fantastisch om daar bij te zijn en glunderen he-
lemaal op zo’n modebeurs. Daar is het mij allemaal om te doen. 
De oma’s maken echt onderdeel uit van Granny’s Finest en dat 
maakt het voor hen en ons zo mooi.”
Van Hengel raadt andere EUR-studenten ook aan om al tijdens 
hun studie een eigen bedrijf te beginnen. “Het is door de crisis 
wel lastiger geworden om iets op te starten, maar het biedt ook 
mogelijkheden. Wij merkten bijvoorbeeld dat heel veel verzor-
gingshuizen door de crisis geen geld meer hadden voor brei-
clubjes en andere manieren van vermaak voor ouderen. Terwijl 
daar wel een grote behoefte aan is. Wij konden daarop insprin-
gen met ons private en sociale initiatief. Bovendien staan veel 
panden leeg. Dat biedt ook mogelijkheden voor jonge mensen 
met goede en creatieve plannen.”
Zijn eigen opa is inmiddels overleden, maar zijn oma leeft nog 
en is supertrots op haar kleinzoon. “Ze vindt het geweldig dat ik 
dit doe.”

De conceptstore van Granny’s Finest is te vinden aan de Karel Doorman-

straat 320. Voor meer info: www.grannysfinest.com

De sneeuw mag met bakken uit de lucht vallen, EUR-alumnus Niek 
van Hengel (27) heeft geen koude handen. De oma’s van zijn bedrijf 
Granny’s Finest breien in ‘weer en wind’ hippe mutsen, sjaals en 
wanten en verjagen daarmee hun eenzaamheid.   
tekst Martine Zeijlstra fotografie Levien Willemse

Breiende oma’s

Niek van Hengel



Café Ger’s
Jericholaan 82

Sfeer: 6
Studentikoosheid: 6

Sjanskansen: 6

Biertje: € 2,20

UIT/GAAN

Voor een uitgaansrecensent is de beste kroeg een lege kroeg. Alles wordt 
uitvergroot: de manier waarop de barman vraagt of je wat wilt drinken, de 
muziekkeuze, de felheid van het licht, het rinkelen van het belletje dat aan de 
deur hangt.
Café Ger’s is gevestigd in een pand op de hoek van de Jericholaan en de 1ste 
Jerichostraat. Het hart van Kralingen: kalm en statig. Twee jaar geleden was 
het nog een coffeeshop, nu is het een bruine buurtkroeg. In de toekomst moet 
het een tapasbar worden. Tenminste, als de eigenaar erin slaagt om een op-
vangadresje te vinden voor zijn tienjarige (dus hoogbejaarde) boxer.
Het is niet helemaal wat je verwacht in Oud-Kralingen. Het café straalt op het 
eerste gezicht warmte en sfeer uit, maar verraadt zich op een vroege (en dus 
lege) vrijdagavond in de details. De muziek is een Supperclub-playlist: iets 
met lounge en lichte bassen, maar toch te hard. Er is niet betaald voor het 
Spotify-abonnement, dus om de zoveel nummers schettert er een paar se-
conden ongezellige reclame tussendoor. De barman, een vriendelijk, maar 
mistroostig type, staat achter zijn bierkranen stevig te roken.
Hij heeft de zaak eigenhandig verbouwd; hij vertelt het graag. Het hermetisch 
afgesloten afgifteloket van de coffeeshop maakte plaats voor gebeitste 
houtpanelen en glas-in-lood. Aan de muur hangt her en der een aluminium 
bierbordje of een soortgelijk kroegrekwisiet. Stijlvol en helemaal volgens het 
boekje. 
Het probleem is alleen dat er een soort oud verdriet in het meubilair zit. Daar 
merk je minder van als de zaak in de loop van de avond volloopt met buurtbe-
woners. En het zal je werkelijk een zorg zijn als je te gast bent op de zoveelste 
afstudeerborrel die hier gehouden wordt. Maar het laat zich niet ontkennen. 
En de vraag is of het verdwijnt als er vanuit de keuken straks tapas geser-
veerd worden. GM (foto: MB)
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Het juk van de oude coffeeshop
Een goede buurtkroeg is ook sfeervol als het er niet 
stampvol is. Maar zelfs in een klassieke wijk als Kralingen 
liggen ze niet voor het oprapen.

Enfant Terrible in R’dam
Vanaf 10 februari is in de Kunsthal de 
tentoonstelling The Fashion World of 
Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to 
the Catwalk te zien. Een ode aan de 
Franse ontwerper die al 35 jaar toon-
aangevend is in de modewereld.

De matrozenlook van Gaultier

Gaultier presenteerde zijn eerste eigen collectie in 
1976. Zijn collecties waren vernieuwend, uitdagend 
en soms provocatief, wat hem de bijnaam ‘enfant 
terrible’ opleverde. Hij experimenteerde met mo-
dellen die onder de tatoeages zaten, overgewicht 
hadden of een androgyn uiterlijk hadden. Jean Paul 
Gaultier staat ook bekend om zijn korsetten met 
puntige beha-cups; dit heeft hij te danken aan Ma-
donna, die dit korset droeg tijdens haar tour in de 
jaren ’90. Tijdens de tentoonstelling zijn er ruim 140 
originele creaties vanaf de vroege jaren zeventig 
te zien. Het merendeel van deze werken is nooit 
eerder tentoongesteld aan het publiek. zoals bij-
voorbeeld bovengenoemd korset. Naast tal van 
jurken zijn er ook foto’s te zien van bekende foto-
grafen en kunstenaars als Cindy Sherman en Da-
vid LaChapelle. En speciaal voor de tentoonstelling 
in Rotterdam is er werk te zien van bekende mode-
fotografen van eigen bodem, onder wie Inez van 
Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Anton Corbijn en 
Marc de Groot. Daarnaast is er een multimediaal 
tentoonstellingsontwerp gemaakt waarin interac-
tieve mannequins worden afgewisseld met frag-
menten uit films, muziekclips, concerten, televi-
sieprogramma’s en modeshows.
De echte fashionistas kunnen hun geluk niet op, 
want voor deze overzichtstentoonstelling komt 
Jean Paul Gaultier op 6 februari naar Rotterdam in 
een speciaal voor hem ontworpen Thalys met 
blauw-witte Bretonse strepen. Deze strepen zijn 
bekend van de matrozenlook die Gaultier onder 
andere gebruikt in de reclames van zijn mannen-
parfum Classique. Daarnaast opent hij op zaterdag 
9 februari zijn pop-up store  in De Bijenkorf.  CM

> Kunsthal Rotterdam. Datum: 10 februari t/m 12 mei 2013. 

Toegang: € 5,50 voor studenten tot 26 jaar, anders € 11,00. 

Info:  www.kunsthal.nl



Stukafest: Studentenkamerfestival
Een knallend optreden tussen 
de bierkratten en studieboeken, 
of een literaire voordracht onder 
een hoogslaper. Het kan allemaal 
tijdens Stukafest. 

Donderdag 7 februari vanaf 20.00 uur
Diverse studentenkamers, prijzen vanaf € 4,50

Pubquiz: China, met karaoke
Speciale Pubquiz-editie in het ka-
der van het Chinese Nieuwjaar. Met 
veel vragen over het land met de 
meeste inwoners ter wereld. Met 
na de quiz: karaoke! 
Dinsdag 12 februari vanaf 17.30 uur

Café In de Smitse, Woudestein 

Rotown College met o.a. 
Sjoerd van Heumen | Muziek

Rotterdams talent in de spotlights. 
Vanaf september iedere eerste en 
tweede dinsdag van de maand. 
Een samenwerking tussen de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Zadkine, Albeda College and Roots 

& Routes Agency, Codarts Pop en Rotown. Met o.a. 
Sjoerd van Heumen. 
Dinsdag 12 februari vanaf 21.30 uur
Rotown, Nieuwe Binnenweg 17-19, Rotterdam

Dutch Film Classics: Alles is liefde
Leer de Nederlanders beter kennen 
door hun beste films te bekijken. 
Deze maand de ultieme Valentijns-
film: Alles is liefde. Donderdag 14 
februari vanaf 20.00 uur
Zaal CB-03, Woudestein

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

Misschien eerst maar even uitleggen wat roller 
derby is. “Twee teams van vijf dames op rol-
schaatsen – vier blockers en een jammer  – strij-
den tegen elkaar op een ovale baan. Bedoeling is 

dat de jammer de blockers inhaalt, zo kan een 
team punten scoren. Die mogen, om dit te voorko-

men, hun tegenstander de baan uitduwen. Een wed-
strijd duurt twee keer dertig minuten.”

Iemand de baan af beuken mag op allerlei manieren? “Nee, je 
mag niet uithalen met handen, en ellenbogen. Je mag de te-
genstander ook niet in bepaalde zones blocken,  zoals op het 
hoofd, en ook niet laten struikelen. Je gebruikt je schouders 
en heupen om iemand de baan af te werken.” 
Klinkt heavy. Zijn er veel blessures? “Dat valt erg mee. Ieder-
een draagt pols-, knie-, en elleboogbeschermers, heeft een 
helm op en een bitje in. Bovendien leer je op de training ook 
hoe je het veiligst kan vallen. Vorig jaar heeft iemand bij ons 
haar enkel op drie plekken gebroken, maar dat was dan ook 
een uitzonderlijk geval.”
Ons, dat zijn de Rotterdam Death Row Honeys toch? Fijne naam. 
“Ja, het klinkt angstaanjagend, maar dat is onderdeel van de 
subcultuur. Daarbij horen ook bijnamen. Zo heet ik Miss Valky-
rie, naar strijdgodinnen uit de Noorse mythologie.”
Want jij en je medespeelsters, met namen als Killin’Kippie, Gun-
show lolo en Guerra Rico, zijn eigenlijk heel lief. “Nou, eigenlijk 
wel. Het is ook een hechte groep meiden, terwijl er van alles 
in onze league zit, van meiden van 18 tot vrouwen van 40. Al 
moet ik zeggen dat de tattoos wel wat oververtegenwoor-
digd zijn, ha, ha.” 
Al wedstrijden gespeeld? “Nee, ik ben pas een half jaar bezig. 
Je begint als fresh meat, vervolgens word je juvie; dat ben ik 
nu. Om honey te worden, moet je een minimum skills test doen. 
Daarvoor moet je bijvoorbeeld kunnen remmen op verschil-
lende manieren,  cross-overs kunnen maken en 25 rondjes in 
vijf minuten kunnen skaten. Dat laatste is een probleem voor 
me;  ik zit nu op 18. Ik ben een beetje een zielig geval, want ik 
ben al een keer gezakt. De volgende test is in februari.”
Altijd al sportief geweest? “Helemaal niet. Ik heb altijd een he-
kel gehad aan sporten, maar dit is het helemaal! Sinds ik dit 
doe, ben ik acht kilo kwijt en is mijn conditie honderd keer 
beter dan die was.”
Wat is voor jou de kick van roller derby? “Wat het mij heeft 
gebracht is meer zelfvertrouwen, assertiviteit, en stoerheid. 
Dat als je je niet geeft, je er niet komt, en dat je afleert overal 
‘sorry’ voor te zeggen. Wat ik bij roller derby heb geleerd  
kwam me bovendien uitstekend van pas toen ik voor mijn 
educatieve minor voor de klas stond.”  GvdE (foto: MdG)

‘Miss Valkyrie’
SPORTTYPE

Naam: 
Jorien van Driel

Leeftijd: 23
Sport: 

Roller derby
Studie: 

Geschiedenis,
 studeert 31 januari af
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Berichten voor deze rubriek 

kunt u sturen naar: erasmus-

magazine@em.eur.nl. Nadere 

informatie? Bel 010-4081115.

Prof.Dr. Bas Donkers, Profes-

sor of Marketing Research at 

the Erasmus School of Econo-

mics (ESE) is per 1 februari 

2013 benoemd tot Doctoral Di-

rector van de ESE. Vanuit deze 

functie zal hij als mentor de 

zorg voor de TI PhD-studenten 

binnen de ESE op zich nemen 

zodra deze het TI MPhil pro-

gramma afgerond hebben.

Dr. Bregje van Eekelen, As-

sistant Professor Historical 

Culture and Cultural Difference 

at the Erasmus School of His-

tory, Culture and Communica-

tion received a EUR fellowship 

of 135.000 euro for her re-

search Brainstorms: a Cultural 

History of a Knowledge Concept. 

Bregje van Eekelen will receive 

the award at the Talent Day at 

Erasmus University on 19 Fe-

bruary.

Dr. Stephan Klein, post-doc  

ESHCC/Erasmus University 

has been awarded with spe-

cial grants from the Founda-

tion for the Remembrance of 

Slavery 2013 and the Erasmus 

Trustfonds for the NWO pro-

ject ‘Dynamic heritage educa-

tion in the Netherlands’  The 

grant (20.300 euro) will be 

used to build an educational 

website for students in se-

condary education on the to-

pic of the transatlantic slave 

trade and slavery. 

Elize de Mul, alumna van de 

masteropleiding Filosofie van 

de Geesteswetenschappen 

heeft de Leo Polak Scriptie-

prijs 2012 gewonnen voor haar 

masterthesis Dansen met een 

plastic zak. De Mul studeerde 

eind 2012 af. Zij krijgt naast de 

eer, ook een geldbedrag van 

1250 euro.

Prof.mr. dr. Suzan Stoter (1970) 

en prof. dr. Fabian Amtenbrink 

(1968) vormen het nieuwe be-

stuur van de Erasmus School 

of Law (ESL). Het College van 

Bestuur heeft prof. Stoter per 

1 februari 2013 benoemd tot de 

nieuwe decaan van de ESL, en 

prof. Amtenbrink per 1 februari 

2013 benoemd tot vice-de-

caan. Prof. Stoter volgt prof. 

mr. Maarten Kroeze op. Suzan 

Stoter is hoogleraar Rechtsso-

ciologie en was van mei 2010 

tot heden onderwijsdecaan 

van de ESL. Fabian Amtenbrink 

was van februari 2009 tot he-

den onderzoekdecaan aan de 

ESL. Beiden zijn aangesteld 

voor een periode van vier jaar.

Lynn Martina Stroo, student 

Geschiedenis van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, heeft 

met haar scriptie: Nederlands-

Duitse betrekkingen 1918-1925. 

Nederland en het Verdrag van 

Versailles in 1919: Hoe Nederland 

onzijdig, maar niet afzijdig kon 

blijven. de Aanmoedigingsprijs 

gekregen bij de Volkskrant/

DIA-Scriptieprijs 2012. Stroo 

was als enige deelnemer met 

een bachelorscriptie genomi-

neerd.

Dr. Oane Visser, who joined ISS 

on 1 January 2013 as Senior 

Lecturer, has recently won a 

prestigious European Re-

search Foundation starting 

grant on ’Land grabbing’ in Rus-

sia: Large-scale investors and 

post-Soviet rural Communities, 

with a value of 1.3 million euro. 

Dr. Visser will work full-time on 

this research project, which 

also finances 2 Phd resear-

chers and 1 Postdoc. 
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IN MEMORIAM

Dr. K.P. van Wijk (1957-2013)

Op vrijdag 11 januari 2013 hebben wij bedroefd en met gro-

te verslagenheid kennisgenomen van het plotselinge over-

lijden van dr. Kees van Wijk.

Kees was vanaf 2001 verbonden aan het instituut Beleid & 

Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Eerst als gastonderzoeker en uit-

eindelijk als universitair docent. Hij promoveerde er in 

2007 en door de jaren heen bekleedde Kees belangrijke 

functies binnen het iBMG. Hij was een aantal jaren coördi-

nator van de masteropleiding Zorgmanagement en was de 

drijvende kracht achter de recente onderwijsvernieuwin-

gen in onze bacheloropleiding. 

Kees was een specialist op het gebied van Human 

Resource Management in de gezondheidszorg. Hij droeg 

zijn kennis met veel enthousiasme over aan studenten, 

collega’s en professionals in het veld. Ook buiten zijn vak-

gebied was Kees zeer actief. Hij zette zich in voor diverse 

maatschappelijke organisaties.

Het iBMG heeft enorme waardering voor alles wat Kees 

voor het instituut heeft betekend. We verliezen in hem een 

bijzondere persoon: een betrokken en bevlogen man die 

met zijn enthousiasme en humor een motivator was voor 

velen. Bij collega’s en studenten was hij zeer geliefd. Nog 

vol ambitie is hij veel te vroeg van ons heengegaan. 

Wij wensen zijn vrouw Loes, dochter Lonneke en zoon Jiri 

veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens alle collega’s en studenten van het iBMG,

Werner Brouwer

Prodecaan

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl
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Universities are disappointed, but research 
assistants are relieved. In the last moment 
the Cabinet of the Netherlands decided to 
not include the category student research 
assistant, or student PhD,  into the Higher 
Education and Research Act.

Universities have been pushing to change the 
employed research assistant’s status to 
student research assistant since the mid-
nineties. It would mean they no longer have to 
pay a salary and cover the employers’ costs, 
but only the much cheaper study grant. Take 
a look abroad, say the universities. There, 
student research assistants are a common 
occurrence. Why should we be so difficult 
with the subject here in the Netherlands? We 
could benefit from making the PhD system 
more flexible.
The plea with the Cabinet did not fall on deaf 
ears. It intended to make the student PhD 
legally viable. But the Council of State, in its 
function of advisory body, mopped the floor 
with the proposition. “The short-term savings 
will be offset by future costs,” warned the 
Council of State. Cheap student research 
assistants could lead to a “decline” of 
scientific rigour, a matter which is “sensitive” 
as it is.
“Universities are disappointed,” according to 
a spokesperson of the university association 
VSNU. “It is not our intention to abolish the 
employed research assistant. If you want to 
attract qualified foreign PhD candidates you 
must of course still be able to offer 
employment status. We just want more 

flexibility.”
The Council of State is concerned that the 
sought after flexibility would result in a two-
class system. “Institutions that wish to recruit 
brilliant students will offer them a position as 
employed research assistant, while the 
slightly less brilliant PhD candidates would 
end up as student researchers. As an 
unintended consequence a distinction would 
be made between first class and second class 
PhD tracks.”
The Cabinet took the critique serious. For 
now, universities can only experiment with 
the category student PhD. How this 
experiment will take shape is not clear yet. 
The VSNU is currently working with the 
ministry to explore possible options. 
HOP

PhD’s remain employees for nowDancing against 
coal plants

Julian Gretsch (23), master 
student Global Business & 
Stakeholder Management, 
is volunteer for Beats 
Against Coal and explains 
what it’s all about.

What is Beats Against Coal?
“A non-profit organisation consisting of 
eighteen Erasmus University students, 
who protest against coal energy and coal 
plants. We are supported by 
Greenpeace, among others.”

Why have you chosen this as your cau-
se?
“Two new coal plants are being  
constructed on the Maasvlakte right 
now. In an age of global climate change 
that is irresponsible. Coal plants cause 
grave air pollution by emitting CO2 and 
other toxic compounds. It is still unclear 
when the plants will be up and running, 
but we hope to stop them from becoming 
operational. We are beginning to realize 
that few students, or your everyday 
citizen, are aware of the issue. Therefore 
we want to increase general awareness of 
the problem and demonstrate that you 
yourself can be an agent of change.”

Students in Rotterdam are not exactly 
know for activism. Are you getting any 
support?

“Yes we are. Next to the demonstrations 
we organize parties in clubs. You can 
participate in a very positive way, 
literally by dancing against coal energy. 
The money we raise from the entrance 
fees is used to make clubs more 
sustainable, for instance by installing a 
greener lighting system.”

Where and when can we dance against 
coal?
“On Friday, the 8th of February, in the 
club Vief & Vuig, Rotterdam. There will 
be a line-up of very good DJs, such as 
Dapayk, Toby Dreher and Felkon from 
Berlin and Dresden, and Maze Woods 
from Rotterdam. The entrance is only ten 
euros. We did the same thing in Gronin-
gen last year and had 250 good-spirited 
guests at our party. If we have the same 
success here we plan on using this con-
cept more frequently in large cities.” TL

Rotterdam Thesis Award
While studying in the library, you might have felt the desire to let the person sitting next 
to you know you find them ravishingly attractive. Facebook can facilitate your flirt with 
the new Spotted: EUR Library group.

You already have them in numerous and 
various disciplines: thesis awards. Now 
there is a new one, the Rotterdam Thesis 
Award. The award comes from collaboration 
between Erasmus University and the 
municipality. Submitted master theses must 
meet a number of criteria. There has to be a 
clear link with the city, for instance the 
object of study or the population under 
scrutiny must be of or from Rotterdam. 
Furthermore the thesis must have had to be 
completed in 2012 with a minimum grade of 

7.5. The jury will present the prize – a 
certificate and 1500 euros – to the winner 
during the opening of the academic year on 
September 2nd in the Laurenskerk. The jury 
of eleven consists, among others, of 
scientists from the university, Chair of the 
Executive Board Pauline van der Meer Mohr, 
and municipal executive Korrie Louwes. 
Supervisors and students can submit master 
theses until the 15th of February. LJ 

For more information: eur.nl/rotterdamscriptieprijs
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The Dutch Ministry of Justice has set out official guide-
lines regarding soft drugs under which offenders should 
not be prosecuted, although these guidelines are not for-
mal legislation in the Netherlands. The result is that some 
soft drugs can be bought at coffeeshops. National stu-
dents, as well as international students with a residence 
permit, are free to smoke more than plain cigarettes – as 
long as they are above the age of 18. 

 ‘The Netherlands as an example’
Several internationals fully support and believe in the 
policy of tolerance. Savo praises the Netherlands for the 
smart and progressive move regarding the tolerance of 
soft drugs. Elisa (20), a Spanish Bachelor exchange stu-
dent, agrees and emphasizes the fact that placing more 
restrictions on the tolerance regarding soft drugs is not 
effective. “Dutch people should not allow any step back in 
their rights and freedom, because they are a role model 
for the rest of the world in so many ways,” says Elisa. 
Chan (23), an Asian Bachelor student, is a regular smoker, 
but the decision to smoke regularly was not made lightly. 
After living in the Netherlands for over two years, Chan 
looked into the effects soft drugs have on her personally. 
“I came to the conclusion that it is not harmful to my body, 
and it helps me psychologically and spiritually,” explains 
Chan. Chan strongly believes soft drugs are less harmful 
than drinking alcohol and that it is not addictive. “When I 
am not in the Netherlands I never do it,” stresses Chan, “I 
am not going to risk jail-time or even the death penalty in 
my home country simply for smoking.”

Relaxation and inspiration
“I have a lot of friends who like to smoke marijuana, in the 
same way that I have friends who like to go out for a few 
drinks,” says Sofia (21), an African Bachelor student. Thus, 
smoking a joint once in a while is not much different from 
having a drink or two every now and then. Though not a 
regular smoker herself, Sofia prefers smoking a joint in-
stead of drinking once in a while. “I am not a regular smok-
er because I do believe that if I smoked too much it may 
inhibit my performance at university,” emphasizes Sofia. 

Several international students smoke for relaxation as 
well as inspiration. Chan explains that smoking weed and 
hash enables her to free her mind. “I am a neurotic person 
who constantly thinks about work,” says Chan smiling. 
For Chan personally, marijuana and hash allows her to 
think outside the box. “The drugs have changed me in the 
sense that I seek a more balanced life and distinguish be-
tween work and play time,” highlights Chan. 
Every international student should at least try it once, 
says Savo, for the simple reason that if you do not “it is 
like going to New York and not visiting the Empire State 
Building.” Nonetheless, Savo is not a regular smoker and 
does not approve of people who are. “Being a regular in 
escaping from reality is not something I am supportive 
of,” declares Savo. 

Tolerating soft drugs is good
“It is completely reasonable and logical for soft drugs to 
be legal,” says Chan. “I believe it is less harmful to your 
body than cigarettes and alcohol.” Chan contrasts people 
who drink a lot and can possibly turn violent with smok-
ers who just chill, relax and do their own thing. Elisa 
agrees with the sentiment that it is good that soft drugs 
are tolerated. “I like the Netherlands for its open-minded 
mentality,” explains Elisa. “The drug policies are simply a 
consequence of that lifestyle, which I admire and love.” 
“Drugs are everywhere,” adds Lennard (21), a German 
Bachelor student, “but here you can enjoy the decriminal-
ized aspect.” In other countries you would have to call a 
dealer if you want to get the type of soft drugs that are 
tolerated in the Netherlands, “and quite frankly, you do 
not want to hang out with them,” says Lennard. Michal 
(22), a Slovakian master student, explains that people 
would still smoke without the tolerance policy. “Maybe 
people would be even more curious,” states Michal, “you 
know what they say: ‘what is forbidden is more interest-
ing’.” 
With the current legalization of marijuana in the United 
States, it is obvious that smoking a joint cannot be that 
bad for your health, explains Sofia. “Anything is bad for 
you if you consume too much,” says Sofia, “it is up to the 
individual what they think is a reasonable amount.” Elisa 
agrees and adds that she does not judge what other peo-
ple do with their bodies and lives, since it is none of her 
business. “I try to respect everyone, because I want eve-
rybody to respect me as well,” Elisa reasons.  
 

> Due to privacy reasons students were only featured with their first 

name and age

‘Drugs are everywhere’
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The policy of tolerance (in Dutch: gedoogbeleid regarding soft drugs is main-
ly what the Netherlands is famous for amongst international students. Most 
internationals have smoked a joint at least once. “I think marijuana should 
be legal all around the world,” explains Savo (20), a Serbian Bachelor stu-
dent, “and I would encourage other countries to use the Netherlands as an 
example.”    text Noortje de Boer illustration Unit20
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CHINESE NEW YEAR
According to the Chinese calendar 
we are entering a new year on 
February the 10th. Of course, the 
Chinese community in Rotter-
dam will use this occasion as an 
opportunity to host a huge New 
Year’s Fest! This will take place on 
February the 13th around West-
Kruiskade in China Town.  During 
the opening ceremony, exploding 
fireworks awake the lion and drag-
on dancers. The dragon dancers 
and fireworks are meant to expel 
evil spirits, and the lion dance 
symbolizes motivation to strive 
for happiness and prosperity. Ac-
cording to the Chinese calendar, 
we are entering the year 4710. This 
is the year of the snake. Its char-
acteristics are: intelligence, mys-
teriousness and sensuality. But 
also a bit of hypocrisy: the snake 
speaks with two tongues.
www.chinafestivals.nl

The Fashion World of Jean 
Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier is known as 
the ‘enfant terrible’ of the fashion 
industry. His designs are chal-
lenging, innovative and sometimes 
downright shocking. Despite this, 
he has been one of the leading 
figures in fashion for the past 35 
years. Over the years, Gaultier 
has acknowledged to have drawn 
inspiration from different cultures 
from all over the world. His crea-
tions have been worn by world 
famous artists, such as Madonna, 
Kylie Minogue and Lady Gaga. 
This spring, Kunsthal Rotterdam 
hosts an exhibition putting the 
work of this world-renowned de-
signer on display. It includes over 
140 top designs of his work. 
www.kunsthal.nl

ART ROTTERDAM WEEK
Art Rotterdam Festival is the 
time and place for art lovers to 
meet. During this 5-day festival 
several fairs, exhibitions and pop-

up shows will adorn Rotterdam 
with contemporary art in every 
form you can possibly imagine. 
The week contains an exhibition 
in the Rotterdam Cruise Terminal 
where almost 100 galleries have 
work of young artists on display. 
Surf to their website for the com-
plete schedule.
www.artrotterdamweek.com

CINEMA CULINAIR: TAMPOPO
A dinner and a night out to the 
movies, all-in-one. BIRD Rotter-

dam organizes another edition of 
the event that combines exactly 
these two: Cinema Culinair. This 
edition revolves around the movie 
Tampopo, from the Japanese 
director Jûzô Itami. While you 
watch people in the movie hav-
ing a meal, you get a plate with a 
freshly cooked dish, which is com-
posed of exactly the same ingre-
dients you see in the movie. Taste 
what you see on screen! Exact 
dishes are generally being kept a 
secret, though the movie indicates 
that this time Japanese-inspired 
dishes can be expected. The event 
will take place on 3 dates: Febru-
ary 3rd, March 3rd and April 7th. 
www.bird-rotterdam.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM  text Leon Jansen

With who did you have your first 
snowball fight of the year?
With my boyfriend during a getaway 
weekend. 

What do you study? 
I follow two master programmes simul-
taneously, Finance & Investments 
(MSc) and Media and Business (MA). 

How long have you been here?
I got to know the gezellig way of the 
Dutch life starting 2009, when I moved 
here for my bachelor.

They say Germans have a strong com-
munity in IBA. What was your expe-
rience with this?
We Germans live in and for university ;) 
… and the beer.

What strikes you about Dutch culture?
Even though hair gel is probably the 
most used product in this country, to 
the best of my knowledge, none of the 
entrepreneurial IBA students has yet 
founded a Dutch gel company. 

Okay, so did you go on an exchange 
while here? 
During my bachelor I went on exchange 
to IE University in Spain. But when I told 
friends that I went grocery shopping at 
“Eroski” in “Segovia”, they rather pictu-
red me in White Russia.

What are you passionate about, I mean 
what are you absolutely crazy about? 
I am crazy about sports. I love playing 
volleyball and many other sports. For 
this year I am planning on participating 
in a half marathon and a mud run!

Do you have a job on the side? 
For one of my master theses, I will soon 
start an internship at IENS.nl. Also, sin-
ce a few months I am representing the 
Bloomberg Institute on campus: For 
everyone interested in a career in fi-
nance, take the BAT! (www.takethebat.
com)

Pumps or sneakers?
Heels are very pretty, but with 1.80m 
it’s usually boots, ballerinas or snea-
kers.

Clubbing or pub crawl? 
First pub crawl, then clubbing.

Fast food or home cooking? 
Surely home cooked meals, as long as I 
don’t have to cook myself. HP

Name: Jil Lindau
Nationality: German

Age: 23

GOING 
DUTCH



Stijl? “Mijn stijl is casual, maar dan altijd 
met één opvallend element, zoals 
schoenen in een felle kleur. Ik ben nu 
meer met kleding bezig dan vijf jaar 
geleden. Ik heb er ook meer geld voor. 
Vroeger kreeg ik kleedgeld van mijn 
ouders en moest mijn kleding van een 
goede kwaliteit zijn. Nu koop ik lekker 
veel en niemand die zich daar mee 
bemoeit. Ik heb dan ook geen kleding-
kast, maar een hele kledingkamer. Als ik 
naar de stad ga, koop ik altijd iets.”

Shopaholic? “Ik probeer soms met 
mezelf af te spreken om een 
maand niet te winkelen, maar 
dat lukt niet altijd. Ik koop 
meer als ik me slecht voel. 
Maar als ik iets moois koop, 
kan ik daar ook echt van 
genieten. Het is ook als 
beloning: dan heb ik zo hard 
gestudeerd en dan gun ik 
mezelf iets leuks. Maar ik 
doe ook regelmatig een 
miskoop. Laatst had ik een 
pastelkleurige blouse  
gekocht. Thuis had ik 
meteen het kaartje eraf 
getrokken, maar toen ik in de 
spiegel keek, bleek dat de 
kleur me heel bleek maakte. In 
de winkel hebben ze vaak 
speciaal licht waardoor het er 
beter uitziet.”

Absolutely NOT? “Ik heb Uggs maar 
die vind ik echt heel lelijk. Ze zijn 
lekker warm, maar het doet niets voor 
je; je krijgt er van die dikke stalpoten 
van, lijkt het. Je zult mij ook nooit in 
een huidkleurige panty zien. De 
Rotterdamse stylist Fred van 

Leer zegt altijd dat het net steunkousen 
zijn, en daar heeft hij helemaal gelijk in. 
Ik vind ook dat als je wat steviger bent, 
je sommige dingen moet laten; niet te 
kort en niet te strak. Zelf heb ik nooit 
blote armen; dat vind ik niet mooi, dus 
koop ik veel leuke jasjes. Als je wat 
zwaarder bent, moet je gewoon beter 
zoeken, maar er is van alles mogelijk.”

Op de planken “Ik ga graag naar het 
theater om een toneelvoorstelling te 
zien met vrienden of met mijn vader. Ik 
ben met hem naar de voorstelling 

‘Soldaat van Oranje’ geweest en we 
hebben afgesproken dat als dat 
stuk in Engeland gaat draaien, we 
er dan samen nog een keer 

naartoe gaan. Ik zit zelf op toneel 
in Zevenbergen; het is erg 

amateuristisch, maar dat 
maakt het ook leuk. We 

spelen bekende stukken 
als ‘Minoes’, ‘Oliver Twist’ 
en ‘Les Misérables’. Toch 
heb ik liever niet dat mijn 
vrienden komen kijken.” 
CM (fotografie: RvdH)

Chris Lassooij
Premasterstudent Bedrijfskunde

 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.

BRAziLiAN WAx
Ik had laatst het genoegen te mogen vernemen dat de 
Drentse wethouder Bert Wassink meldde dat hij plast onder 
de douche. Wassink had een goede reden om zijn eigen dou-
che als urinoir te gebruiken. Hij hoopte er ‘het milieu’ en euro’s 
mee te besparen. Zes-en-dertig liter doortrekwater per dag, 
dat zou toch reduceerbaar moeten zijn? In het Dagblad van 
het Noorden deed hij een oproep aan ons – welwillende me-
debewoners van Nederland – of wij ook onze blaas willen le-
gen tijdens de dagelijkse wasbeurt. 
Echter, zinsneden als ‘goed voor het milieu’ roepen bij mij 
onmiddellijk sceptische gevoelens op. Er zijn namelijk zovéél 
dingen ‘goed voor het milieu’: een afzuigkap boven alle 
flatulente koeien hangen bijvoorbeeld. Of aan alles en 
iedereen zonnepanelen bevestigen. Of koolstofdioxide 
opslaan onder vinexwijken. Of carpoolen. Misschien is het het 
beste wanneer we per direct collectief onze behoeftes 
inhouden, en nog maar maximaal eenmaal daags het toilet 
bezoeken. Hoeveel euro’s, bomen, zeespiegelmeters en met 
uitsterven bedreigde diersoorten zal dát wel niet schelen?
Wassink zelf meldt dat als een miljoen mensen zijn methode 
hanteren, er twee miljard liter water op jaarbasis bespaard 
kan worden. Op zich een aanzienlijke hoeveelheid, dat moet ik 
toegeven. Maar hoe wil deze wethouder van de bruisende 
metropool Aa en Hunze een miljoen of meer mensen zo ver 
krijgen dat ze plassen onder de douche? Met een landelijke 
campagne vol buttons, flyers, ballonnen en foute slogans? 
Dacht het niet, want om het milieu te verbeteren zijn mijns 
inziens drastischere maatregelen nodig: structurele, globale 
en effectieve veranderingen op het gebied van industrie, het 
gebruik van fossiele brandstoffen, het toepassen van 
alternatieve ‘groene’ energievormen, en wat al niet meer. En 
zelfs dan nog vraag ik me af of ons einde niet allang in gang 
is gezet? Is er überhaupt nog wel een weg terug? Voor de 
schaamluis is dat in ieder geval niet zo. Media meldden 
namelijk dat met de opmars van de Brazilian wax uitsterven 
onvermijdelijk is voor de platjes. Wellicht heeft de mensheid 
ook een soort milieutechnische Brazilian wax nodig; een 
nieuwe trend in levensstijl, die onverwacht het probleem van 
vervuiling en uitputting aanpakt, zeg maar. Ik ga er graag in 
mee. Maar plas voorlopig nog gewoon op de wc.

Daniël Lambrichts is geneeskundestudent aan de EUR

Mark Rutte 
Premier

“Deze laarzen van 

slangenprint waren 

heel goedkoop, daar 

kon ik ze echt niet 

voor laten liggen. Ik 

koop elk seizoen één 

paar goede schoenen 

en daarnaast koop ik 

minder dure schoenen 

die ik leuk vind.”

“Dit is mijn lievelings-

jas. Ik heb hem 

gekocht bij River Island 

in London. Hij lijkt heel 

warm, maar dat valt 

tegen. Als het echt 

koud wordt, doe ik een 

winterjack aan, maar 

vandaag ben ik met de 

auto.”

“Ik spaar tassen en ik 

heb er ongeveer dertig. 

Dit is mijn favoriete 

tas, omdat hij erg 

praktisch is. Er kunnen 

veel spullen in en ook 

mijn laptop past erin. 

Daarnaast heeft hij 

een groot hengsel 

waardoor je hem 

makkelijk kan dragen.” 

“Deze zonnebril van 

Ray Ban heb ik twee 

weken geleden 

gekocht. We zitten 

nog midden in de 

winter, maar ik wilde 

graag een nieuwe 

kopen. Ik heb hem nu 

één keer op gehad, 

heel even scheen de 

zon toen ik in de 

auto zat.”

De stijl van Yannick Overweel (25)
Student Media en Cultuur

DiT BEN iK 
Daniël 

Lambrichts

Jasje: WE
Hemd: Sting
Broek: WE
Schoenen: Winkeltje in 
Gouda
Armband: Shoeby 


