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Hoe je in een stad als Rotterdam kunt merken dat je in een universiteitsstad woont, werd mij 
een maandje geleden pijnlijk duidelijk. Een studente fietste al bellend aan de verkeerde kant 
van het fietspad tegen me aan, waarop ik een tuimeling maakte en mijn arm brak. 
Deze spookrijdster reed door; had zeker haast op weg naar een verplicht college. 
Onderwijshervormingen maken meer kapot dan je lief is.
Twee andere studentes bleven gelukkig wél staan en belden de ambulance. Lang leve studen-
ten met rijke ouders die zich niet bekommeren om een langstudeerboete!
En de universiteit bracht nog meer moois die avond: een alumna van de Erasmus Universiteit 
ving me op op de eerste hulp en nam vakkundig – geen woorden maar daden – mijn geknakte 
arm onder handen.
En een andere alumnus heeft een week later mijn arm verrijkt met een titaniumplaatje met 
acht (!) schroeven, opdat mijn arm weer stevig in elkaar zit. Na een nachtje logeren bij het 
Havenziekenhuis, de dochter van het Erasmus MC, wat dan weer een halfzusje van de EUR is, 
met uitzicht op de Maas, is het wachten op totale genezing.

Kortom, wat begon met de misstap van één Erasmiaan, hebben er (minstens) vier weer 
goedgemaakt. 
 
Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM. Online
gunneweg@em.eur.nl

24 | De bewering
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GAME OVER
De Medische Faculteitsvereniging Rot-
terdam (MFVR) bestaat 45 jaar. Om dit 
te vieren vonden er in april verschillende 
activiteiten plaats. Zo gingen op 9 april 
zo’n honderd geneeskundestudenten la-
sergamen. De mensa van de faculteit 
werd omgebouwd tot een heus ‘oorlogs-
terrein’. “Het was een groot succes”, zegt 
Anneloes Breijer, bestuurslid van de 
MFVR. “De muziek stond lekker hard, 
dus de sfeer zat er vanaf het begin goed 
in. Ik heb heel wat mensen over de 
grond zien glijden, en ze kwamen alle-
maal bezweet naar buiten.” CH (foto: LW)
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Hjalmar van Marle (1950) 
is hoogleraar forensische 
psychiatrie in het Erasmus 
MC en op de Erasmus 
School of Law. Hij is als 
gerechtelijk deskundige 
verbonden aan het Ge-
rechtshof in Amsterdam. 
Eerder was hij genees-
heer-directeur van de Van 
Mesdagkliniek in Gronin-
gen en het Pieter Baan 
Centrum in Utrecht. Hij 
promoveerde op de be-
handelingsorganisatie bij 
tbs’ers. Zijn huidige on-
derzoeksgebieden zijn on-
der andere de psychiatri-
sche determinanten van 
gewelddadig gedrag, blij-
vende delictgevaarlijkheid 
bij jeugdigen en de ge-
dachtegang van seksuele 
delinquenten.

Gek of niet gek?
Psychiaters verklaarden Anders Breivik eerst ontoerekeningsvat-
baar en toen weer wel toerekeningsvatbaar. Robert M. heeft een 
persoonlijkheidsstoornis en is daardoor verminderd toerekenings-
vatbaar. Hoe zit dat nu precies en wanneer krijgt iemand tbs? Wij 
vroegen het psychiater Hjalmar van Marle. tekst Thessa Lageman fotografie ANP

Hoe kan het dat verschillende psychiaters andere 
conclusies trekken over iemands geestelijke ge-
zondheid? Het lijkt erg subjectief.  “Als iemand iets 
verschrikkelijks doet, zoals Anders Breivik, is de 
neiging groot om te zeggen: wie zoiets doet, is gek. 
Maar een massa- of seriemoordenaar is niet per se 
gek volgens de psychiatrie. Ik denk dat de psychia-
ters die hem ontoerekeningsvatbaar hebben ver-
klaard te veel onder de invloed van de schok waren 
die de gebeurtenis heeft teweeggebracht. Het zou 
objectiever zijn als buitenlandse psychiaters en psy-
chologen hem onderzocht hadden. Ik was er graag 
bij betrokken geweest, maar de Noren hebben er een 
Noorse zaak van gemaakt.”

Breivik is volgens u niet gestoord en dus toereke-
ningsvatbaar? “In zijn 1500 pagina's tellende mani-
fest en in zijn levensgeschiedenis ben ik geen symp-
tomen van schizofrenie tegengekomen. Er zit bij-
voorbeeld geen grote ommezwaai in zijn leven, en 
zijn overige gedrag was heel normaal: hij had geen 
verwarde gedachten, bezocht familie, ging uit met 
vrienden. Iemand met schizofrenie is enkel mono-
maan bezig. Op basis van wat ik weet, heb ik geen 
reden om aan te nemen dat hij ontoerekeningsvat-
baar of verminderd toerekeningsvatbaar is.”

Hoe bepalen psychiaters of iemand toerekenings-
vatbaar, verminderd toerekeningsvatbaar of on-
toerekeningsvatbaar is? “We proberen te recon-
strueren wat er tijdens de misdaad is gebeurd: leed 
de dader aan een psychische stoornis op het mo-
ment van het delict? Door gesprekken, aangevuld 
met de processen-verbaal van de getuigenverklarin-
gen en foto’s van de crime scene proberen we terug 
te kijken en beoordelen dan bij elke handeling wat er 
gek aan is en wat niet.”

Heeft Breivik ook geen persoonlijkheidsstoornis? 
“Ik kan hem niet onderzoeken, dus ik weet het niet; 
het zou best kunnen. Ik zou Breivik eerder een terro-
rist of iemand met een doorgezette mening noemen, 
dan een gestoorde. Wat de psychiatrie niet als gekte 
bestempelt, moeten we vooral niet als gekte gaan be-
schouwen, anders maken we al snel iedere misdadi-

ger tot een gek. Iedereen is zó op zoek naar een 
stoornis bij Breivik, terwijl we Bin Laden en zoveel 
anderen gewoon terroristen noemen. Dat vind ik dus 
altijd heel bijzonder. Er zijn zoveel mensen, ook in 
Nederland, met dezelfde politieke ideeën als Breivik 
over de islam. Kijk naar de heer Wilders.”

Maar die schieten doorgaans geen mensen dood. 
“Precies. Gedachten zijn vrij. Iedereen denkt wel 
eens: ‘ik sla hem zijn hersens in’. Het gaat erom, 
wanneer doe je het en wanneer niet. Maar mede-
mensen doodschieten is geen psychiatrische ziekte.” 

Volgens u kunnen ook geestelijk gezonde mensen 
verschrikkelijke dingen doen, inclusief genocide 
plegen, en is onder bepaalde omstandigheden ie-
der mens er toe in staat. Is dat te verklaren?
“Het gaat vaak om groepsdruk; mensen worden ge-
leidelijk onzeker en angstig gemaakt. Dat zie je nu 
ook weer: pas op, de islam komt eraan. In het Eras-
mus MC observeren we daders van gezinsdrama’s. 
Ook in zulke gevallen zit iemand gevangen in een 
net van gedachten. Dat kan een waan zijn of een ver-
draaiing van de werkelijkheid, hetgeen je bijvoor-



beeld vaak ziet bij seksuele delinquenten. Emoties 
worden opgekropt en komen er dan plotseling uit.”

Van de 220 delinquenten die in 2010 naar het Pie-
ter Baan Centrum werden gestuurd voor psychia-
trisch onderzoek weigerden 70 om mee te mee-
werken. Toch kunnen ze dan tbs krijgen. Hoe kan 
dat? “Je kunt wel observaties doorgeven aan de 
rechter; dat heb ik ook gedaan in het PBC. Maar ik 
vind dat je er wel terughoudend in moet zijn: het is 
heel moeilijk om te oordelen wanneer iemand wei-
gert te praten over het delict, en de hele dag in bed 
blijft liggen. Voor de rechter is het psychiatrisch 
rapport een van de bouwstenen van zijn vonnis.”

Kunnen verdachten niet gedwongen worden mee 
te werken? “Ja, dat deden ze in de middeleeuwen 
met de pijnbank. Toen bekenden er opeens een hele-
boel heksen; nu zeggen we dat er helemaal geen 
heksen zijn. Je kunt verdachten ook drogeren of on-
der hypnose brengen, maar of het betrouwbare ver-
klaringen oplevert, is de vraag. De rechter kan bo-
vendien heel goed los van een psychiatrisch onder-
zoek iemand gestoord verklaren en tbs opleggen – 

op basis van feiten en omstandigheden van een de-
lict en de kans op herhaling.”

Onbehandelbare delinquenten die gevaarlijk blij-
ven gaan meestal naar een longstay-kliniek. Is het 
mogelijk daar nog uit te komen? “Af en toe gebeurt 
dat. Elke twee jaar bekijkt een rechter of ze nog lan-
ger moeten blijven, en men kan in beroep gaan. 
Sommige persoonlijkheidsstoornissen slijten naar-
mate mensen ouder worden.”

Om wat voor stoornissen gaat het bij longstay-
tbs’ers? “In de eerste plaats om mensen die lijden 
aan een combinatie van drie persoonlijkheidstrek-
ken: paranoia, antisociaal gedrag en te veel narcis-
me. Ten tweede: recidiverende homoseksuele pedo-
seksuelen. De derde groep is die van de chronische 
psychotici die medicatie weigeren. Het zou overi-
gens goed zijn als eindelijk de wet aangenomen 
wordt waardoor delinquenten die in een psychose 
een misdaad hebben gepleegd, verplichte medicatie 
krijgen. Het is schandalig om mensen niet te behan-
delen die medicatie weigeren op basis van hun eigen 
waanbeelden en zo eindeloos in de longstay blijven.”

Eerder adviseerde u bij tbs’ers op verlof een on-
derhuidse chip aan te brengen of een enkelband 
met gps. Het CDA wil nu een foto verspreiden 
als een tbs’er ontsnapt is. “De chip bleek tech-
nisch en grondwettelijk niet mogelijk en een gps-
systeem is eenvoudig te saboteren. Het versprei-
den van zo’n foto zal een boel tumult veroorzaken, 
en de kans bestaat dat de verkeerde mensen voor 
de tbs’er aangezien worden. Daarnaast jaag je 
tbs’ers er alleen maar door op. Dan creëer je des-
perado’s: in de Verenigde Staten bestaan al verbor-
gen kampen van uitgestotenen die elkaar opzoe-
ken.”

U wilt psychiatrische delinquenten zoveel moge-
lijk betrekken bij de samenleving, in plaats van ze 
levenslang op te bergen. Is het voorkomen van 
nieuwe slachtoffers niet belangrijker dan een her-
kansing voor de misdadigers, zoals veel mensen 
vinden? “Hoeveel procent tbs’ers recidivert, denkt 
u? De mensen die roepen dat het vaak fout gaat, 
hebben totaal ongelijk! Als tbs'ers onbehandeld zijn, 
gaat het om 30 procent, en als ze behandeld zijn, om 
nog maar 12 procent.”

Dat zullen veel mensen toch te veel vinden. “Ja, 
daarom moeten we tbs’ers ook onder controle hou-
den als ze in de maatschappij zijn teruggekeerd. Als 
je ze gaat opjagen, zal de kans op recidive alleen 
maar groter worden. Daar help je de veiligheid niet 
mee.”

U komt in de media geregeld op voor psychiatri-
sche delinquenten, inclusief zedendelinquenten. 
“Ik kom niet voor ze op hoor! Ik kom voor de reali-
teit op. Ik zeg dat het gevaarlijker is om ze te verdrij-
ven en te ‘namen en shamen’, dan om ze onder con-
trole te houden.”

Maar u kunt wel meer begrip voor ze opbrengen 
dan de meeste mensen. “Ik ben psychiater en als 
zodanig kan ik begrip opbrengen voor psychiatri-
sche patiënten. Er zijn dingen die moeilijk te begrij-
pen of heel verschrikkelijk zijn, zoals zedenmisdrij-
ven of kannibalisme. Maar ik moet dat wel willen 
begrijpen, anders ben ik niet goed in mijn vak. Wat 
u niet weet, is hoeveel hatemail ik krijg van pedo-
seksuelen die boos zijn omdat ik ze psychiatrische 
patiënten noem, en zeg dat ze zich moeten laten be-
handelen. Dat vinden ze onzin, volgens hen is het 
een levenswijze.”

U bent zelf in de jaren tachtig eens een nacht 
door een tbs’er gegijzeld in de Van Mesdagkliniek. 
Hoe ging dat? Bent u sindsdien banger of voor-
zichtiger geworden? “Daar praat ik meestal niet 
over omdat het privé is en medisch geheim. Ik heb 
wel vaker meegemaakt dat medewerkers van mij ge-
gijzeld zijn, ook in het Pieter Baan Centrum. Er 
moet altijd gelet worden op scherpe voorwerpen, zo-
als messen en schroevendraaiers. De beveiliging is 
nu beter en inmiddels is er een draaiboek over hoe te 
handelen bij gijzelingen. Belangrijk is dat de tbs’ers 

weten dat ze er nooit wat mee op zullen schieten. 
Nee, voor zover ik weet zijn er nooit dodelijke 
slachtoffers gevallen. In mijn geval heb ik urenlang 
in een douchecel gezeten met mijn gijzelnemer. Ik 
ben er niet banger door geworden, wel zelfbewuster. 
Je moet zorgen dat je in contact blijft met je gijzelne-
mer, niet toegeeft en je waardigheid en menselijk-
heid bewaart. Ja, daar ben ik in geslaagd. Die per-
soon is overgeplaatst naar een andere tbs-kliniek en 
daarna ging ik gewoon verder.”  

3 mei 2012 | 07DE	KWESTIE	

‘Er zijn zoveel mensen met dezelfde politieke 
ideeën als Breivik over de islam. Kijk naar de 
heer Wilders’
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Euro is opgehaald door Happietaria Rotterdam. In 
een maand tijd haalden studenten dit bedrag op 
met het runnen van een restaurant voor avondon-
derwijs voor vrouwen in Liberia. CH
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RSM-studenten snel aan 
een baan
RSM-studenten	wachten	niet	tot	hun	afstuderen	met	het	zoeken	naar	een	baan.	70	
procent	is	vóór	de	einddatum	al	bezig	om	passend	werk	te	vinden.	Vooral	het	eigen	
netwerk	is	hierbij	een	populaire	route.	

De Rotterdam School of Ma-
nagement (RSM) publiceert 
deze bevindingen in de RSM 
Graduate Placement Survey 
2011, het eerste onderzoek 
naar het carrièreperspectief 
onder Master of Science-afge-
studeerden van een Neder-
landse businessschool. 286 
afgestudeerde RSM studen-
ten deden mee aan de survey, 
waarvan driekwart Neder-
lands. 
Vrijwel alle afgestudeerde 
Masters of Science afgestu-
deerden vinden binnen vier 
maanden een baan op niveau, 
vooral binnen de financiële- 
en verzekeringssector en in de 
consultancy. De helft hiervan 
bemachtigt binnen één jaar 
een werkcontract voor onbe-
paalde tijd. Slechts een hand-
jevol studenten start direct na 
het ontvangen van een mas-
terdiploma zijn of haar eigen 

bedrijf. Opvallend is dat drie-
kwart van alle starters een 
baan bemachtigt in Neder-
land, terwijl RSM erom be-
kend staat onderwijs te geven 
aan meer dan tachtig nationa-
liteiten. Startende werkne-
mers verdienen na hun oplei-
ding aan de Rotterdam 
School of Management ge-
middeld 2903 euro bruto. Een 
kwart krijgt een auto van de 
zaak, maar meer dan de helft 
krijgt een laptop en mobiele 
telefoon van de baas. “Dit 
rapport heeft een duidelijke 
boodschap voor recruiters, en 
dat is om niet te wachten tot 

het einde van het studiejaar 
met het zoeken naar topta-
lent”, zegt Steef van de Velde, 
decaan van RSM. “De stu-
denten zijn niet alleen pro-ac-
tief en in staat heel snel kan-
sen op banen voor zichzelf te 
vinden; ook maken ze in een 
vroeg stadium reeds gebruik 
van hun contacten.” 
Overigens is er in dit onder-
zoek geen verschil gevonden 
tussen kansen voor mannen 
en vrouwen. Ook de nationa-
liteit had geen invloed op het 
vinden van een baan.  
AP (foto: RvdH)

Gaudium schenkt 
aan Erasmus 
Scholarship Fund
Stichting	Gaudium	Continuiteit	schenkt	
33.333	euro	aan	het	Erasmus	Scholarship	
Fund.	Pauline	van	de	Meer	Mohr	kreeg	
maandag	23	april	officieel	de	cheque	over-
handigd.	

Stichting Gaudium Continuiteit steunde be-
stuursleden van de gelijknamige Rotterdamse 
studentenvereniging financieel. Door de om-
vorming van studentenvereniging Gaudium tot 
een alumnivereniging is de stichting niet meer 
nodig. Het overgebleven budget gaat voor 
tweederde naar goede doelen en de alumniver-
eniging. 
Het overige bedrag gaat naar het Erasmus 
Scholarship Fund. Dit fonds geeft toptalenten 
van buiten de Europese Unie een kans om op 
de Erasmus Universiteit te studeren. Volgens 
Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het 
College van Bestuur, wordt daar gretig gebruik 
van gemaakt. “Als gevolg daarvan is de univer-
siteit een stuk internationaler en lopen er hier 
heel wat toptalenten rond.”
“De universiteit is een belangrijke donateur ge-
weest voor de stichting”, vertelt Rodrique En-
gering, oud-lid van de studentenvereniging en 
bestuurslid van Stichting Gaudium Continui-
teit. Hij heeft eerst goed gekeken naar de regels 
die de universiteit destijds opstelde bij het toe-
kennen van de donatie. “Daarin stond niet wat 
er met het geld moest gebeuren als de vereni-
ging ophield te bestaan, daarom wilden we een 
groot deel van het geld teruggeven aan de uni-
versiteit.”
Van der Meer Mohr zegt heel blij te zijn met 
deze schenking. “Het is altijd moeilijk om dit 
soort fondsen goed te vullen. ‘Geven voor we-
ten’ is niet iets wat in de Nederlandse genen 
zit.” CH
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Blockbuster-
fonds steunt 
cultuur
Het nieuwe particuliere Block-
Busterfonds gaat de culturele 
sector financieel ondersteunen. 
Het idee voor dit fonds ontstond 
in mei vorig jaar op de Erasmus 
Universiteit, toen Joop van den 
Ende tijdens de jaarlijkse Man-
deville-lezing aan de EUR de sa-
menleving opriep om meer te in-
vesteren in cultuur. De BankGiro 
Loterij, het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds, het VSBfonds en de 
VanDenEnde Foundation beant-
woordden dit verzoek. Het fonds 
heeft de komende vijf jaar een 
omvang die kan oplopen tot 57,5 
miljoen euro. AP

Nieuwe 
schoonmaak-
cao toch 
gelukt
Na vijftien weken staken hebben 
de schoonmaakbedrijven en 
FNV Bondgenoten 17 april een 
principeakkoord gesloten over 
een nieuwe cao. Afgesproken is 
onder andere een loonsverhoging 
van 4,85 procent over twee jaar, 
meer opleidingsmogelijkheden 
voor schoonmakers, en na een 
jaar worden uitzendkrachten 
voortaan in dienst genomen. Bo-
vendien komt er een experiment 
met een betere ziekteregeling. 
Een groep van enkele duizenden 
schoonmakers – waaronder veel 
stakers - zullen een jaar lang 
worden doorbetaald bij ziekte. 
Een onafhankelijke commissie 
zal bekijken welk effect dit heeft 
op het ziekteverzuim. 
FNV legt het akkoord nog voor 
aan de stakers en aan de leden. 
Hetzelfde geldt voor de schoon-
maakbedrijven, die moeten ook 
nog officieel instemmen met de 
afspraken. Daarna zullen de par-
tijen verder praten over de de-
tails van het akkoord.  LJ

KORTAF
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29.599

Looproute verlegd, plantjes gered
Eind mei wordt een aanvang gemaakt met de bouw van een studentenpaviljoen op Woudestein. Daarvoor 
wordt de looproute van de noordzijde naar de zuidkant van de campus verlegd.
Bij aanvang van het studiejaar 2013-2014 moet-ie er staan: het centraal gelegen studentenpaviljoen. Maar 
zover is het nog niet; de laatste week van mei worden de eerste palen de grond ingeslagen waarna met de 
bouw kan worden begonnen. Vandaar dat deze maand alvast de voetgangersroute van noord naar zuid 
enkele tientallen meters werd verlegd. Dat ging weliswaar van een leien  dakje, maar had één nadeel: de 
prachtige gele dotters (Caltha palustris) voor het E-gebouw zouden daarbij sneuvelen. Een succesvolle 
weggeefactie voorkwam echter het voortijdig verscheiden van vele dotters. Honderden door tuinman Van 
der Gaag (die de dotters 39 jaar geleden zelf heeft gepoot) uitgestoken plantjes werden door vooral mede-
werkers opgehaald en vonden zo een nieuwe bestemming. Grootste afnemer was echter Pieter Graveland 
uit Stolwijk (zie foto), wiens bestratingsbedrijf actief is op de campus. Hij groef machinaal een groot deel 
van de overgebleven planten uit om ze thuis op het land rond zijn boerderij terug te plaatsen. 
GvdE (foto: RvdH)

KABINET GEVALLEN

Prestatieafspraken aan zijden draadje
De	prestatieafspraken	met	hogescholen	en	universiteiten	staan	op	de	tocht	nu	het	kabinet	
is	gevallen.	Maar	staatssecretaris	Zijlstra	geeft	de	moed	nog	niet	op.

Zijlstra wil 7 (en op termijn 20) 
procent van de bekostiging af-
hankelijk maken van de presta-
ties van hoger onderwijsinstellin-
gen. Nu het kabinet daadwerke-
lijk demissionair is, kan de Ka-
mer het onderwerp controversieel 
verklaren, zodat er pas beslissin-
gen over worden genomen als er 
een nieuw kabinet is.
De voorstellen voor prestatieaf-
spraken zouden voor 1 mei bij 
het ministerie moeten worden in-
geleverd. Dinsdag 24 april stemt 
de Universiteitsraad over de 
prestatieafspraken die de beleids-

makers van de Erasmus Univer-
siteit gemaakt hebben. Zonder 
tegenbericht uit Den Haag vol-
gen die vooralsnog de planning 
van Zijlstra.
Universiteitenvereniging VSNU 
ziet geen bezwaren. Het is niet 
nodig om de prestatieafspraken 
controversieel te verklaren, zegt 
een woordvoerder, zolang de uni-
versiteiten maar beloond worden 
als zij zich aan de afspraken hou-
den.
Daarvoor is echter het geld no-
dig dat het kabinet wilde vrijspe-
len met het wetsvoorstel ‘stude-

ren is investeren’. De basisbeurs 
voor masterstudenten zou wor-
den afgeschaft en het ov-recht 
beperkt. “Wat dat betreft moeten 
we even afwachten hoe het 
loopt”, aldus de woordvoerder.
Zijlstra wil de prestatieafspra-
ken in een maatregel van bestuur 
zetten, wat sneller gaat dan de 
wet wijzigen. Hij heeft zijn ‘ont-
werpbesluit’ reeds naar de Ko-
ningin gestuurd om het aan de 
Raad van State voor te leggen. 
Die moet zich er nog over bui-
gen, net als de Tweede Kamer. 
HOP/LJ



Wageningen echter uitgereikt 
voor hun inzet als tweetal. 
In Rotterdam bereidde Alette zich 
een halfjaar voor op de rol van Is-
raël, het land dat de EUR-delega-
tie  vertegenwoordigde op de 
grootste VN-simulatie van de we-
reld. Om tijd vrij te maken, stapte 
ze uit haar eigen internetbedrijf. 
In plaats van websites opzetten en 
onderhouden – wat ze sinds haar 
vijftiende met een zakenpartner 
deed -, besloot ze om zich meer te 

richten op haar studie. 
En met succes, want Alette deed 
tijdens NMUN in het Marriott 
Hotel op Times Square veel inter-
nationale contacten op. Ook leer-
de ze over netwerkdiplomatie (“Is-
raël spreekt nooit met Iran tijdens 
een borrel”) en ze besefte dat het 
er serieus aan toegaat in de top: 
lange werkdagen, strak in het pak 
en heel veel regels. 
Alette weet na de onvergetelijke 
ervaring in de VS nog niet zeker of 

ze door wil gaan in de diplomatie. 
Beleidsadviseur lijkt haar ook wel 
wat. Ze is in ieder geval gek op 
haar studie bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit. 
Inmiddels is deze ambitieuze stu-
dente aangenomen als commissa-
ris Lezingen in het 13de bestuur 
van het Landelijke Congres der 
Bestuurskunde, dat in 2013 aan 
de EUR gehouden wordt. We zul-
len haar dus zeker nog een keer te-
rugzien! AP

Net twintig en nu al succes op Times Square
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Alette Opperhuizen (20) 
Met drie awards keerde bestuurskun-
destudente Alette Opperhuizen eind 
april terug van de National Model 
United Nations (NMUN) Conferen-
tie in New York. Samen met haar de-
legatie won ze de ‘Distinguished De-
legation Award’. De ‘Outstanding 
Positon Paper’- en de ‘Outstanding 
Delegates in Commitee’-awards kre-
gen zij en mededeelnemer Niels van 

Talent 
Aan De Eur

ICT

U-raad wil één 
studentenportal
Alle digitale systemen op één pagina bij elkaar, 
in plaats van inloggen via MyEUR en dan 
doorklikken naar Blackboard, Sin-Online, Osi-
ris, Psyweb en het EUR-mailprogramma. 
Daar pleiten de studenten van de Universi-
teitsraad voor. Het zou gemakkelijker en over-
zichtelijk worden voor studenten om studiedo-
cumenten op te vragen, de studenten-e-mail te 
lezen, cijfers op te zoeken en in te schrijven 
voor een vak en direct ook voor een tentamen. 
Dit kan het beste centraal op de universiteit 
geregeld worden, in plaats van op facultair ni-
veau, en bovendien is dat kostenbesparend, 
denkt Rens van Rijn van de U-raad. De stu-
dent economie en rechten hoopt dat het bestuur 
het advies over zal nemen, maar weet na an-
derhalf jaar in de raad ook dat je een lange 
adem nodig hebt om dingen te veranderen op 
de universiteit. TLBestaan Rechtswinkel Rotterdam onzeker

De	gemeente	Rotterdam	en	de	Erasmus	School	of	Law	(ESL)	stoppen	met	het	subsidiëren	van	
de	Stichting	Rechtswinkel	Rotterdam	in	Crooswijk.	Daardoor	is	onzeker	of	die	kan	blijven	
bestaan.

De Erasmus School of Law (ESL) steunt niet al-
leen de Rotterdamse Rechtswinkel, maar ook die 
in Dordrecht en Schiedam, en het Justitieel 
Klachten Buro Rotterdam (JKB). Dat kost de 
ESL jaarlijks in totaal circa twaalfduizend euro. 
De vrijwilligers van de stichtingen en het JKB – 
vaak studenten - geven mensen rechtsbijstand. 
Met het oog op de komende onderwijshervorming 
en reorganisatie, besloot de faculteit de huidige fi-
nanciering te stoppen. 
Tegelijkertijd denkt de ESL na over een andere, 
inhoudelijke samenwerking met de rechtswinkels. 
Decaan Maarten Kroeze wil hen meer en beter 
betrekken bij de faculteit en het onderwijs. De 
ideeën zitten nog in de kiemfase, maar hij kan 
zich voorstellen dat in het nieuwe onderwijssy-
steem studenten voor een vak ‘legal clinic’ aan de 

slag gaan in een rechtswinkel en daar ooit studie-
punten of certificaten mee verdienen. Samen met 
de rechtswinkels denkt de faculteit ook na over 
een andere vorm van financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld sponsoring door advocatenkantoren 
of organisaties van interim-juristen. 
De grootste tegenvaller voor de Rotterdamse 
Rechtswinkel komt echter niet van de ESL, maar 
van de gemeente Rotterdam. Nu ontvangt de 
stichting tienduizend euro, de helft van wat het 
vorig jaar nog was. Als dit bedrag in 2013 hele-
maal wegvalt, en in 2014 de paar duizend euro 
van de ESL, mist de Rechtswinkel een groot deel 
van haar inkomsten. De steun van de Raad voor 
Rechtsbijstand, de derde sponsor, is niet genoeg 
om de huur van het gebouw en de telefoonkosten 
te betalen. Om andere kosten te besparen, heeft 

de stichting alle borrels en het medewerkersweek-
end geschrapt, en de abonnementen op juridische 
tijdschriften opgezegd. 
“Het zou jammer zijn als een laagdrempelige 
stichting als de Rechtswinkel zou wegvallen”, 
zegt vrijwilliger en masterstudente rechten Rad-
ha Autar. “Wij beantwoorden zevenduizend vra-
gen per jaar. De vrijwilligers helpen mensen bij-
voorbeeld met het schrijven van juridische brie-
ven.” 
Om het belang van de Rechtswinkel te benadruk-
ken, en om de aandacht van nieuwe sponsors te 
trekken, houden de vrijwilligers op 15 en 16 mei 
een Rechtshulpmarathon. Twee dagen lang zal de 
rechtswinkel open zijn voor bezoek en telefoon-
tjes. De Rotterdamse Carrie, ook jurist, zal de 
vrijwilligers komen helpen. LJ (foto:RvdH)

SUBSIDIE
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Medewerkers van de rechtswinkel
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Hoog bezoek
Hoe zit het met de verhouding tussen de faculteiten en het College van Bestuur; hoe waarderen studenten 
en docenten hun opleiding, en is de universiteit ‘in control’ als het gaat om de kwaliteitsbewaking van 
het onderwijs? Allemaal vragen die de audit-commissie van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie) stelde aan bestuurders, docenten en studenten van de EUR tijdens hun bezoeken in april. 
Uiteindelijk moet voor de zomer blijken of de commissie onder leiding van oud-collegevoorzitter van de 
Universiteit Utrecht, Jan Veldhuis, de EUR laat ‘slagen’ voor de Instellingstoets. Als dit gebeurt, worden de 
accreditatieprocedures komende jaren een stuk minder bureaucratisch.  WG (foto: RvdH)

Olivier van Hoey Smith, mede-
eigenaar van ‘Café Beurs’ en 
manager van ‘De Bolleboos’: een 
wijnbar voor studenten aan de 
Oostzeedijk.  

Studenten drinken toch alleen 
bier?
Van Hoey Smith: “Dat is achterhaald. 
De laatste tijd merken we in ‘Café Beurs’ 
dat er veel wijn wordt gedronken, zowel 
door vrouwen als mannen. Het lijkt een 
hype onder studenten. In ‘De Bolleboos’ 
kan een sommelier wijnen aanraden en er 
iets over vertellen. Het maakt niet uit of 
je al iets van wijn weet of nog een dummy 
bent. ”

Waarom een wijnbar speciaal 
voor studenten?
“De bestaande wijnbars in Rotterdam lij-
ken net kerken, er hangt een stijve sfeer en 
de drempel om binnen te stappen is hoog. 
De Bolleboos is laagdrempelig, sterker 
nog, we hebben geen drempel. We hebben 
geen kledingvoorschriften en iedereen is 
welkom. Sjiek, maar je hoeft niet sjiek te 
zijn. En we tappen ook biertjes voor wie 
geen wijnliefhebber is.”

Wat kost een wijntje?
“Hetzelfde als een biertje elders in de stad: 
€ 2,30; dan krijg je onze huiswijn. Uiter-
aard hebben we ook exclusievere wijnen, 
maar die kosten meer.” 

Is ‘De Bolleboos’ geen tuttige 
naam voor een studententent?
“Ik noem het eerder traditioneel en daar 
houden studenten van. Bovendien staat 
bolleboos voor iemand die slim is, en een 
beetje bijdehand; typisch de studenten van 
nu.” LJ

CAMPUS	

      Zulke censuur zie je 
alleen in China en Rusland

DE QUOTE

Studenten	niet	zo	lui	als	vroeger
Uit de studentenmonitoren van de laatste tien 
jaar blijkt dat studenten meer dan tien uur per 
week extra zijn gaan studeren.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Gratis	workshops	voor	tutoren
Tutoren van de Erasmus Universiteit leerden in 
de eerste van vier gratis workshops hoe ze 
studenten kunnen sturen. De workshops zijn 
aangeboden door Risbo.  
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

‘Iedereen	heeft	een	prijs’
Waarom doen goede mensen soms de verkeerde 
dingen? Hoogleraar bedrijfsethiek Muel 
Kaptein zocht dit uit. 

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Scan	deze	qr-code
en surf meteen met je smartphone naar 
EM.Online! 

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   

aldus viroloog Ron Fouchier van het Erasmus MC – volgens het Amerikaanse blad Time 
een van de honderd invloedrijkste personen ter wereld – op 23 april in Trouw, over de 
Nederlandse staat, die niet wil dat hij zijn vogelgriepvirusonderzoek publiceert.



INHOUD	

ESSAY	

Het populisme gaat Nederland redden

3 mei 2012 | 12ONGEHOORD	

(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin, of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Inzen-
ders dienen hun naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 

Hij was niet de eerste Nederlandse populist, ‘Professor Pim’. 
De meest legendarische, dat wel. En door de brute moord 
werd Fortuyn een martelaar van het populisme. 
Het populisme is in Nederland een zwaar onderschatte wij-
ze van politiek bedrijven. De benaming populist is zelfs een 
beetje vies. Een belediging voor een zichzelfrespecterende, 
fatsoenlijke politicus. Momenteel is de belangrijkste popu-
list Geert Wilders; een betiteling de niet als compliment 
wordt bedoeld.
Achteraf gezien was Fortuyn een logisch gevolg van het 
politieke klimaat rond de wisseling van het millennium. In 
Nederland overheerste politieke correctheid. Veel mocht 
niet gezegd worden. Na Janmaat was Fortuyn de eerste die 
keihard tegen heilige huisjes aantrapte.
Inmiddels is het geloof in de zogeheten ‘maakbaarheid’ 
van de maatschappij niet langer onbetwist. De ‘multicultu-
rele samenleving’ is al meer dan één keer mislukt en overle-
den verklaard. Daar kun je aan twijfelen, en daarover kun 
je treuren, iets wat menig cultuurrelativist nog altijd doet. 
Feit is dat Fortuyn sterk heeft bijgedragen aan de sloop van 
deze heilige huisjes.
Precies in die heilige huisjes ligt de verklaring voor de op-
komst van Fortuyn. Zijn on-Rotterdamse flamboyante ver-
schijning en bijzondere charisma ten spijt, Fortuyn heeft 
zijn populariteit vooral te danken gehad aan het falen van 
de oude politiek. Eerst in Rotterdam, later in heel 
Nederland.
Het geloof in de ‘maakbaarheid’ van de samenleving, intel-
lectualisme en cultuurrelativisme hebben de politiek lang 
in hun greep gehad. Het stond in schril contrast met de da-
gelijkse realiteit in de volkswijken in Rotterdam en andere 
steden. Fortuyn bracht die realiteit terug in de politiek.

Daarmee maakte hij meer vijanden dan vrienden, kreeg hij 
meer tegenstanders dan sympathisanten. De oude politiek 
schudde op zijn grondvesten. Marcel van Dam, de stereoty-
pe socialist, noemde Fortuyn zelfs een ‘buitengewoon min-
derwaardig mens’. Dat moment moet voor Fortuyn een be-
vestiging zijn geweest dat hij goed zat. Zodra de inhoude-
lijke argumenten opdrogen en de ‘ad hominem’s’ toene-
men, zijn je tegenstanders aan het eind van hun Latijn.
Door de moord op Fortuyn was het opnieuw gevonden rea-
lisme in de politiek zijn enige echte wapenfeit. Treurig ge-
noeg heeft hij nooit de kans gekregen om zijn ambities in 
werkelijkheid om te zetten. De LPF werd onthoofd en ging 
ten onder aan politiek amateurisme, ruzie en conflict. 
Maar de 26 zetels die de debuterende LPF in 2002 haalde, 
zijn nog altijd een unicum in de Nederlandse parlementaire 
geschiedenis.
Na het LPF-debacle herstelden de traditionele centrumpar-
tijen zich. Bij de verkiezingen in 2003 hield de LPF slechts 
acht zetels over. Het CDA (44 zetels) en de PvdA (42 zetels) 
beleefden nieuw succes. De kiezer keerde terug naar de re-
delijkheid en gematigdheid van het midden.
Oud-premier Balkenende, thans hoogleraar aan deze uni-
versiteit van denkers en doeners, zette in op het herstel van 
‘normen en waarden’. ‘Fatsoen moet je doen’, was een veel-
gehoord adagium. Dit kan niet los worden gezien van de in 
Haagse kringen ongekende stofwolken die Fortuyn deed 
opwaaien.
De rust en orde waren terug, zo leek het. Maar al snel 
sprongen Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh, Rita Verdonk en 
Geert Wilders in de leegte die Fortuyn achterliet. Voor de 
politici was uiteindelijk geen ruimte binnen de VVD. Van 
Gogh moest zijn mening bekopen met de dood.

> Nieuwe gezichten bij 
beveiliging
Campus Woudestein dient dit 
jaar als stageplaats voor twee 
bijzondere beveiligers-in-op-
leiding. Tweeling Satish en 
Soeresh Jairam (22) volgde 
het Bijzonder Onderwijs, 
maar niemand bood de jon-
gens een leerplek aan tijdens 
hun vervolgopleiding tot be-
veiliger. Hoofd Beveiliging 
Jelle Jager en de directie van 

het Erasmus Facilitair Bedrijf 
wierpen zich op als reddende 
engelen. Samen met hun cam-
pusbegeleider houden ze toe-
zicht rondom de gebouwen, 
ze helpen met openen en slui-
ten van het terrein en plaatsen 
fietskettingen. Jager: “ Het 
zijn enthousiaste en hartstik-
ke vriendelijke jongens. Ze 
worden door ons met zorg en 
liefde omringd. Binnen het re-
guliere beveiligerstraject had-
den ze het nooit gered, daar 
ligt de druk te hoog. Ik denk 
dat ze met deze kans capabele 
beveiligers worden, bijvoor-
beeld in het verkeer of in 
sportstadions.”

> Beertje Spoorloos (2)
De kidnappers van Beertje 
Spoorloos hebben contact op-
genomen. Met een grote 
sporttas, waarin de ‘bierbeer’ 
wordt vervoerd, komen de 
mannen op bezoek. “Het ver-
baast me dat het bestuur van 
In de Smitse nog steeds niet 
vermoedt dat wij het zijn”, 

zegt één van de kidnappers. 
Volgens hem verdenken ze 
vooral oud-bestuursleden en 
zelfs de oprichters van het 
campuscafé. In werkelijkheid 
gaat het om drie doodnormale 
studenten. “Onze actie was 
niet van tevoren bedacht. We 
zaten in het café en dachten: 
laten we die beer meenemen.”
Toch heeft de actie voor hen 
wel een doel. “Het bestuur 
van In de Smitse heeft het wel 
heel gemakkelijk. We hebben 
weer wat leven in de brouwe-
rij gebracht.” De kidnappers 
lachen geheimzinnig. Dat ze 
een jaar gratis drank willen in 
ruil voor de beer, was een 

grapje. “Met deze eis waren 
in één klap alle studenten ver-
dacht.” Uiteindelijk zijn ze 
van plan de beer terug te 
brengen, maar dan gaat eerst 
het Hertog-Janshirt dat de 
beer nu draagt uit. “Daar 
komt een T-shirt bedrukt met 
onze foto voor in de plaats.” 
Ze waarschuwen het bestuur 
goed op te letten, want bin-
nenkort zal de beer weer eens 
komen buurten in In de Smit-
se. En Beertje Spoorloos zelf? 
Die lijkt inmiddels te lijden 
aan het Stockholmsyndroom, 
hij lacht om alles en laat zich 
gewillig meevoeren in een 
sporttas.

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl
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In Den Haag werden de lessen van Fortuyn niet op waarde geschat. De politiek 
viel terug in haar, door Fortuyns toedoen, verouderde vorm. Maatschappelijke 
problemen die de multiculturele samenleving met zich meebracht, werden nog 
steeds niet serieus genoeg genomen. De ‘normen en waarden’ van Balkenende 
zijn wellicht van moraliserende waarde geweest, het deed de openheid en inte-
griteit van het publieke en politieke debat geen goed.
Daaraan dankt Geert Wilders zijn succes. Hij is een gevolg, geen oorzaak. In 2006 
haalde hij 9 zetels, in 2010 zelfs 24. Wilders herhaalde de truc van Fortuyn, de-
zelfde kritiek, dezelfde vorm. Hij vergat, en vergeet, daarbij de inhoudelijke di-
mensie die Fortuyn, hoe oneens je het met die inhoud kunt zijn, wél had.
Toch is Wilders een zegen voor de Nederlandse democratie, ondanks zijn gebrek 
aan doeltreffende en uitvoerbare oplossingen. Nou ja, eigenlijk is Wilders zelf 
niet de zegen. Het gaat om dat realisme. Het realiteitsbesef ontbreekt nog steeds 
in de vele Haagse ivoren torens, van waaruit het soms lijkt alsof de wil om de re-
aliteit onder ogen te zien überhaupt niet bestaat. 
Daarin ligt een cruciale rol voor het populisme. Het populisme zelf heeft de op-
lossingen niet. Het is te simpel, te oppervlakkig. Complexe problemen worden, 
hoe groot de wens ook is, niet opgelost met simpele oplossingen. Het gaat om de 
lessen die het populisme heeft voor Den Haag. 
De les is dat ‘maakbaarheid’ vooral een ideaal is van de elite, die als vanzelfspre-
kend niet in de volkswijken woont en dus makkelijk praten heeft.
Wanneer de oude politiek de realiteit durft te omarmen, onhaalbaar idealisme 
inruilt voor het realisme van Fortuyn, het pragmatische van Rotterdam, pas dan 
zal het oppervlakkige populisme vervangen kunnen worden door realistische én 
doeltreffende politiek. Pas dan zal ‘populist’ geen scheldwoord meer zijn.

Met dit artikel won René van Leeuwen, masterstudent sociologie, de essaywed-
strijd ‘Wie redt Nederland?’ in het kader van de Rotterdamlezing 2012 die op 2 
mei werd gehouden door Jos de Mul, hoogleraar Filosofie van mens en cultuur, 
aan de EUR.
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Huisdieren zijn ook 
maar een mening
Kan je een pony houden als huisdier? Hoewel ze na-
tuurlijk schattig zijn, met van die korte pootjes en die 
onvermijdelijke manen die – och, wat leuk – altijd voor 
hun bolle oogjes hangen, zou ik toch nee zeggen. Nog 
los van de vraag of je bank het houdt als die pony er 
stiekem op gaat zitten als je aan het werk bent, zit je 
met de zindelijkheidskwestie: voor je het weet schijt 
zo’n beest de hele keuken onder. Zie dan na een dag 
lang hard werken ’s avonds nog maar eens je prakkie 
met smaak naar binnen te schuiven. Ik zeg dus vol-
mondig: neen, in mijn huis geen pony! Afijn, dat is ook 
maar gewoon een mening.
 Good old Henkie Bleker weet nog niet of hij het 
met me eens is. Je kunt veel zeggen over deze al dan 
niet sympathieke Groningse ponyboer, tevens staats-
secretaris met leiderschapsaspiraties, maar niet dat-ie 
veel verstand heeft van wetenschappelijk onderzoek. 
Vraag maar aan Ron Fouchier. Met de meest recente 
actie van onze boywonder Bleker weet ik het zeker. 
Blekert moet namelijk binnenkort de knoop doorhak-
ken of pony’s en allerlei andere diertjes geschikt zijn 
om als huisdier te houden. Hij moet dat zelf beslissen, 
maar Blekermans wil of kan dat niet. En wat doe je 
dan in je ongekende onbenulligheid? Je laat een duur 
betaald onderzoek doen door Wageningse scheten-
wappers. Je laat hen aan een stuk of wat figuren – ex-
perts, houders, liefhebbers en werknemers van op-
vangcentra voor bepaalde dieren – vragen of zij de 
diertjes in kwestie wel of niet huisdierfähig vinden. 
Op basis van hun antwoorden stel je een lijst op met 
geschikte huisdieren. Maar wanneer komt zo’n bees-
sie eigenlijk op die lijst? Allicht dat niet iedereen het 
met elkaar eens is, en waar trek je dan de grens? 
Hoeveel voorstanders van een dier zijn er eigenlijk no-
dig om het op de geschiktheidslijst te krijgen? En wat 
als de communis opinio (zo die al bestaat) plotseling 
verandert na een in de media breed uitgemeten inci-
dent waaruit blijkt dat in huize Achterberg toch al ja-
ren een pony staat weg te kwijnen in een volgesche-
ten keuken? Verandert dan de huisdiergeschiktheid 
van pony’s mee? Godsamme, aan zulk wezenloos on-
derzoek heb je dus geen reet. Laten we wel wezen: of 
iets goed of slecht is, geschikt of ongeschikt, waarde-
vol of niet, kan je helemaal niet wetenschappelijk on-
derbouwen. Morele oordelen vergen arbitraire, en 
daarmee politieke keuzes. Of d’r nou duur onderzoek 
naar gedaan is of niet. Moet onze Groningse held als-
nog aan de bak en knopen doorhakken. 

Kijk, als het kabinet toch aan het bezuinigen is op on-
derzoek, dan vindt Peter Achterberg, cultuursocioloog 
aan de FSW, dat maar het beste begonnen kan worden 
met Blekers rukonderzoek. En ja, dat is ook maar ge-
woon zijn mening!

	VAN	DER	SCHOT	

PETER	ACHTERBERG

Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook Huisdieren zijn ook 

PETER



3 mei 2012 | 14COVERVERHAAL

> De pedel
De pedel – uitspraak: ‘pedèl’ – is een functionaris aan een universiteit, die 
tijdens promotieplechtigheden een belangrijke ceremoniële rol vervult. Sinds 
anderhalf jaar is Marleen van Kester de hoofdpedel van de EUR. Ze werkt 
op het Bureau van de Pedel, samen met vier andere medewerkers, van wie 
er twee ook als pedel optreden. De pedel verzorgt ook andere universitaire 
plechtigheden, zoals oraties, afscheidscolleges, de dies - de verjaardag van de 
universiteit – en de opening van het academische jaar. 
Verder regelt het bureau organisatorische en administratieve procedures 
rondom plechtigheden: het controleren of aan alle regels en eisen voldaan 
is, het uitnodigen van gasten, het reserveren van ruimtes, en het adviseren 
over kleding die bij bepaalde gelegenheden gedragen moet worden. De pedel 
wordt ook steeds vaker voor diploma-uitreikingen gevraagd, om er een of-
ficieel tintje aan te geven.

> Promoveren
Het behalen van de academische graad van doctor door het schrijven en 
publiekelijk verdedigen van een proefschrift onder supervisie van een hoogle-
raar die als promotor optreedt. 
Degene die gaat promoveren wordt een promovendus (man) of promovenda 
(vrouw) genoemd, of – enigszins verouderd – assistent in opleiding (aio). 
Twee of meer stuks bij elkaar heten promovendi. In de Angelsaksische lan-
den wordt een promovendus een ‘PhD-student’ of ‘PhD-candidate’ genoemd. 
Na de promotie is iemand een promotus of promota

> Het proefschrift 
Als de inhoud maar goed is – verder zijn er slechts enkele regels: op de eer-
ste pagina moet de titel staan, de naam van de promovendus, de datum van 
de promotie, de universiteitsnaam en de naam van de rector; op de tweede 
pagina staan de promotors en andere leden van de promotiecommissie. Het 
proefschrift moet geschreven worden in een taal die alle commissieleden 
begrijpen. Tegenwoordig wordt meestal voor het Engels gekozen, soms 
het Nederlands en een enkele keer het Frans of het Duits. Een samenvat-
ting, zowel in het Nederlands als in het Engels, Duits of Frans, is verplicht. 
Als een proefschrift (mede)gefinancierd is door externe partijen, mag dat 
achterin vermeld worden. Heel soms promoveren twee onderzoekers op één 
proefschrift.
Proefschriften zijn er in allerlei vormen en maten; van hele dunne boekjes 
(minder dan 100 pagina’s, vaak medische onderwerpen) tot dikke pillen 
(vooral rechtenproefschriften – zo was er vorig jaar eentje van 833 pagina’s). 
Ook de kaft verschilt nogal eens wat materiaal, kleur en afbeelding betreft. 
Een uitzondering hierop vormt de – verplichte – uniforme vormgeving van 
de proefschriften van het Tinbergen Instituut en het Erasmus Research Insti-
tute of Management (ERIM): donkerblauwe omslag, bij ERIM met afbeel-
ding naar keuze, bij Tinbergen helemaal geen afbeelding. 
Kandidaten moeten rond de dertig exemplaren van hun proefschrift aan de 
universiteit geven, plus een digitale versie voor RePub, de website waarop 
alle proefschriften te lezen zijn. Een cd(-rom) bij het proefschrift, of het werk 
enkel digitaal aanleveren mag ook, al deden vorig jaar slecht twee mensen 
dat. Pedel Marleen van Kester: “Helaas gebeurt het nog niet vaak dat men-
sen hiervoor kiezen. Blijkbaar vindt men het toch leuk om het resultaat in 
boekvorm te hebben en te verspreiden.”

Promoveren 
voor dummies
Bij het volgen van een promotietraject komt meer 
kijken dan jaren hard ploeteren. Vooral als het 
moment suprême van promoveren eraan komt, 
moet er nog van alles gedaan worden: van het 
formuleren van stellingen en het schrijven van 
een samenvatting, tot het laten drukken van het 
proefschrift en het bij elkaar zoeken van de juiste 
kleding.           tekst Thessa Lageman fotografie  Ronald van den Heerik
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> Rokkostuums en klederdracht
‘Promovendus: rokkostuum met wit vest en witte strik, zwarte schoenen en zwarte sokken; 
Promovenda: feestelijke kleding overeenstemmend met de aard van de plechtigheid; 
Paranimfen heren: zoals de promovendus; Paranimfen dames: zoals de promovenda.’ Aldus de kle-
dingrichtlijnen op de EUR-website. Het gaat per slot van rekening om een plechtigheid, meldt de pe-
del. “Het is niet verplicht, maar we vinden het wel leuk.”
De meeste kandidaten houden zich er aan. Buitenlandse promovendi mogen eventueel ceremoniële kle-
ding uit eigen land aantrekken; zo verschenen vorig jaar een Japanse promovenda en haar paranimfen 
uit Ethiopië en Zeeland allen in lokale klederdracht.
Een promovendus uit Limburg had zijn rokkostuum in een koffer mee van huis gebracht, vertelt Van 
Kester. “Wat bleek: bij aankomst in Rotterdam zat zijn koffer op slot, terwijl hij het sleuteltje thuis had 
laten liggen.” Die koffer moest hoe dan ook open, vond de Limburger, waarop de Technische Dienst 
met nijptang en schroevendraaier eraan te pas moest komen. De opgeluchte promovendus had welis-
waar een kapotte koffer, maar kon wel in rokkostuum promoveren.

> Togakamer
In een roodgeverfd kamertje in het A-
gebouw hangen alle toga’s van de hoogle-
raren. In felgekleurde, van naam voorziene 
laatjes liggen de baretten. De wollen 
toga’s kosten zo’n 1400 euro per stuk; ge-
lukkig gaan ze normaliter een leven lang 
mee. Vorig jaar waren er echter motten 
actief en kon ternauwernood tijdig worden 
ingegrepen. 
Er zijn geen verschillen in kledij van 
vrouwelijke en mannelijke hoogleraren, 
of het moet zijn dat mannen een stropdas 
of strikje dragen en vrouwen meestal een 
sjaaltje. De kleur van de voering van de 
toga’s en van het kwastje aan de baret ver-
schilt per faculteit:

RSM: donkerblauw, FSW: oranje, Eras-
mus MC: groen, iBMG: groen, ESL: rood, 
ESHCC: middenblauw, FWB: lichtblauw, 
ESE: geel, ISS: crème

> Stellingen
De elf stellingen dienen op een los blaadje bij het proefschrift toegevoegd 
te worden. De eerste vijf moeten betrekking hebben op het onderzoek, de 
volgende vijf moeten wetenschappelijk verdedigbaar zijn. De elfde is een – 
doorgaans ludieke – stelling naar keuze. Het bureau van de pedel controleert 
dat. Van Kester: “Het moet niet alleen tegeltjeswijheid zijn.”  

> Paranimfen
Paranimfen zijn de begeleiders van een promovendus tijdens de officiële 
verdediging van het proefschrift. Ze hebben tegenwoordig enkel een ceremo-
niële rol. Oorspronkelijke betekent het ‘bruidsjonker’ of ‘bruidsmeisje’ omdat 
vroeger promoveren ook wel gezien werd als het sluiten van een huwelijk met 
de universiteit. 

> Buitenpromovendi
Promovendi zijn doorgaans vier jaar in dienst van 
een universiteit en geven vaak ook colleges; buiten-
promovendi echter, hebben vaak een andere baan 
naast het promoveren, en betalen alles uit eigen 
zak.  
De oudste promovendus uit de EUR-geschiedenis 
is een 85-jarige buitenpromovendus in de rechten 
uit de VS. Hij zou in 2010 voor zijn verdediging 
naar Nederland komen, maar de IJslandse aswolk 
gooide roet in het eten. Dankzij Skype kon de pro-
motieplechtigheid toch doorgegaan – een unicum, 
al gebeurt het af en toe wel dat buitenlandse com-
missieleden via Skype hun vragen stellen. 
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> Hora Est!
Exact een uur na aanvang, komt 
de pedel de zaal weer binnen en 
roept luidkeels ‘Hora Est!’ Wie 
er ook aan het woord is, houdt 
onmiddellijk zijn mond. De 
commissie trekt zich vervolgens 
terug om zich te beraden of aan 
de promovendus de doctorstitel 
verleend kan worden. In de prak-
tijk gebeurt dat altijd, al kan een 
briljant proefschrift na een slechte 
verdediging toch geen cum laude-
beoordeling krijgen. 

> De pedellenstaf
Gemaakt van plexiglas en zilver door de Am-
sterdamse zilversmid Chris Steenbergen in 
1975. Op het ronde zilveren bovenstuk staat de 
naam Erasmus. Uniek zijn de vijf belletjes die 
rinkelen wanneer de staf scheef wordt gehouden. 
De pedel draagt de staf tijdens alle  universitaire 
plechtigheden.

> Postuum
Binnenkort zal een doctoraat postuum verleend worden. De promovenda 
overleed vorig jaar tijdens het bergbeklimmen. Het proefschrift was echter al 
af; op initiatief van familie en de copromotor krijgt ze toch nog de titel.  

> € 93.408
Dat is het bedrag 
dat Nederlandse 
universiteiten in 
2012 per afgeronde 
promotie ontvangen 
van het ministerie 
van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap. 
U begrijpt dat de 
universiteit graag 
ziet dat promovendi 
hun proefschriften 
afmaken.

> Promovendiclubs
Natuurlijk hebben promovendi hun eigen landelijke belangenorganisatie: het 
Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Op de EUR kunnen promovendi 
zich ook aansluiten bij de Erasmus PhD Association Rotterdam (EPAR).

> Afhakers
Hoeveel promovendi beginnen, maar halverwege 
stoppen, is niet bekend. Promovendi moeten zich 
namelijk pas rond een half jaar voordat ze echt 
gaan promoveren inschrijven bij het Bureau van 
de Pedel. Van Kester zou hierin graag verande-
ring zien, zodat al bij aanvang van het traject 
alles goed bijgehouden kan worden. 
Hoeveel jaar er aan een proefschrift wordt ge-
werkt, wordt ook al niet bijgehouden. Gelukkig 
blijkt dit soms uit de dankwoorden. Meer dan 
tien jaar komt voor, maar minder dan drie even-
eens.

> Zweetkamertje
Een half uur voordat de promotieplechtigheid begint, moet de kandidaat met de paranimfen in dit kamer-
tje op de eerste verdieping van het A-gebouw aanwezig zijn. Het biedt uitzicht op de vijver, en alle muren 
en het plafond staan vol met namen van promovendi en data van promoveren. “Iedereen vindt het span-
nend, ook al is het proefschrift al goedgekeurd”, weet Van Kester. “Ze moeten zich verdedigen voor een 
aantal specialisten en ervaren dat toch anders dan bijvoorbeeld het geven van een college.” 
Het is een keer gebeurd – in 2010 – dat een promovendus flauwviel tijdens de plechtigheid. Na een half 
uur werd de ceremonie gewoon weer voortgezet.

> Aantal promoties op de EUR
De stijgende lijn zit er nog altijd goed in, kwantitatief dan. In 
2011 werd voor het eerst de 300-grens doorbroken:

2011: 314 (waarvan 12 cum laude), 2010: 298, 2005: 220, 2000: 
165, 1995: 163
1990: 111
Afgelopen jaar leverde de medische faculteit 206 van de 314 
promoties. Op Woudestein kwamen de meeste kersverse doc-
toren van de Erasmus School of Economics (31), gevolgd door 
de Erasmus School of Law (27) en de Rotterdam School of 
Management (19).
Zowel aan de EUR als aan de andere Nederlandse universitei-
ten wordt steeds vaker gepromoveerd. Marleen van Kester ver-
moedt dat het ligt aan het feit dat ook studeren gebruikelijker 
is dan vroeger. “De stap erna is dan ook gemakkelijker.” 
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> De promotieplechtigheid
De ceremonie verloopt volgens een vast patroon dat 
per universiteit en land sterk kan verschillen. Op de 
EUR loopt de pedel met haar staf de zaal binnen, 
gevolgd door een paranimf, de promovendus en de 
andere paranimf. De voorzitter – officieel de rector, 
maar in de praktijk vervangen door een (emeritus-)
hoogleraar of decaan – leidt de ceremonie. De 
promovendus houdt eerst vijftien minuten het zoge-
heten ‘lekenpraatje’, een presentatie over het proef-
schrift voor vrienden, familie en collega’s. 
Daarna begint de verdediging, oftewel de ondervra-
ging door de leden van de promotiecommissie: de 
promotor(en), een hoogleraar die de promovendus 
begeleid heeft, en een aantal andere wetenschappers 
die soortgelijk onderzoek doen. Het is gebruikelijk 
om bij de beantwoording van de vragen aan-
spreektitels te gebruiken: ‘hooggeachte promotor’ 
en ‘hooggeleerde opponent’. Tutoyeren is uit den 
boze. Maar door de zenuwen gaat dat lang niet 
altijd goed, aldus de pedel. Fotograferen tijdens de 
ondervraging is ook al niet toegestaan, al wordt dat 
door al te trotse vaders en moeders of enthousiaste 
vrienden soms wel gedaan. Overigens verstrekt het 
Bureau van de Pedel voor de plechtigheid een ‘ne-
gatief reisadvies’ voor kinderen onder de zes jaar. 
Al wordt ook dit advies regelmatig genegeerd.  
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Academisch schrijven 
is miereneukerei/
mierenneukerij
Onlangs verscheen het boekje Hoe bereidt je een paard?, over 
onuitroeibare taalfouten. Een goede reden voor EM om EUR-docen-
ten eens te vragen naar het taalniveau van hun studenten en hoe 
zij omgaan met joekels van fouten in tentamens en essays.

tekst Lindemarie Jongste illustratie Bas van der Schot

“
Ik ben geen docent Nederlands, maar 
soms krijg ik die indruk wel.” Socioloog 
Bram Peper stoort zich aan papers, scrip-
ties of tentamens met onnodig ingewik-
keld taalgebruik of d/t-fouten, omdat ze 

afleiden van de inhoud. Ook ziet hij regelmatig nor-
matieve zinsneden voorbij komen, zoals ‘het opval-
lende resultaat’, of ‘zoals hierboven duidelijk aan-
gegeven’. Daarom bedacht hij samen met collega’s 
de regel dat al het schriftelijk werk waar studenten 
tijd voor kunnen uittrekken – handgeschreven ten-
tamens vallen hier niet onder – maximaal vijf taal-
fouten mag bevatten. “Als het er meer zijn, kijken 
we het niet na. Studenten krijgen het stuk terug om 
te verbeteren; dat geldt wel als een herkansing”, 
zegt Peper resoluut. Streng? Vooral duidelijk, stelt 
de socioloog. “Studenten weten van tevoren dat hun 
werk er verzorgd moet uitzien, dus daarover kan 
achteraf geen discussie ontstaan.”

Hij wauw  De docenten die EM voor dit arti-
kel sprak, zeggen allemaal dat het taalniveau van 
studenten achteruit gaat, terwijl academisch schrij-
ven juist vraagt om precisie en helderheid. Pauwke 
Berkers, docent bij de Erasmus School of History, 
Culture & Communication (ESHCC), noemt we-
tenschap zelfs gekscherend ‘mierenneukerij’. Hij 
ziet dat zijn studenten soms de vaardigheid missen 
om de precisie waar wetenschap om draait goed te 
verwoorden. “Dat resulteert in populair of simplis-
tisch taalgebruik, waardoor de subtiliteit verloren 
gaat.”
 Als het puur gaat om grammatica en spelling, val-

len volgens de docenten vooral verkeerde lidwoor-
den op (‘de recht’ of ‘het wet’), alsook kromme zin-
nen (‘Hij wil de kosten wat hij misloopt…’) en het 
verkeerd vervoegen van sterke werkwoorden (het 
gelde, het goldt, hij vervangde, hij bezitte, hij 
wauw). De docenten wijten dit deels aan slordig-
heid van studenten, tijdsdruk en gemakzucht. Slor-
digheid kan grotendeels worden voorkomen door de 
scriptie of het essay ruim voor de deadline af te heb-
ben, zodat er tijd overblijft om het stuk nog eens 
goed te controleren. Wellicht is het nog beter om het 
stuk aan een ander te laten lezen, want die leest 
minder snel over slordigheden en fouten heen. 

Knippen en plakken  Dat universitaire 
studenten zichtbaar moeite hebben met de basisre-
gels van het Nederlands, komt doordat die er op de 
middelbare school niet meer worden ingestampt. 
“Ze schrijven op school te weinig opstellen en kun-
nen geen samenvattingen maken. Vroeger werd je 
daarin getraind”, meent hoogleraar Rechtsgeschie-
denis Laurens Winkel. Socioloog Bram Peper wijt 
het ook aan het computergebruik: studenten kun-
nen een tekst schrijven om vervolgens net zo lang te 
knippen en te plakken tot ze denken dat het een 
goedlopend betoog is. “Vóór het computertijdperk 
moest je, voordat je begon met schrijven, de op-
bouw en de spanningsboog van je verhaal al in je 
hoofd hebben.” 
Ook zijn diverse docenten van mening dat studen-
ten een kleinere woordenschat hebben dan de gene-
raties voor hen. Dat zou veroorzaakt kunnen wor-
den door de ‘ontlezing’: het minder lezen van litera-
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Uit het boekje Hoe bereidt je 
een paard?:
>	 Na	‘aantal’	volgt	een	enkelvoudige	werk-	
	 woordsvorm:	‘een	aantal	studenten	heeft…’
>	 Voor	wie,	waarvoor:	na	een	persoon	gebruik		
	 je	‘van/voor	wie’,	na	een	ding	‘waarvoor’	of		
	 ‘waarvan’
>	 Het	is	‘mond-tot-mond-reclame’,	geen		
	 ‘mond-op-mond-reclame’
>	 Ergeren	&	irriteren:	‘je	ergert	je	aan een		
	 verlate	trein’,	maar	‘de	treinvertraging		
	 irriteert	je’	(zonder	‘aan’	dus)	
>	 Het	verschil	tussen	‘omdat’	en	‘doordat’:		
	 ‘omdat’	gebruik	je	om	een	reden	aan	te		
	 geven	(’ik	neem	de	metro	omdat	het		
	 regent’);	‘doordat’	gebruik	je	om	een	oorzaak			
	 aan	te	duiden:	(‘ik	ben	nat	geworden		
	 doordat	het	regent’)
>	 Onnodig	Engels:	waarom	‘checken’	schrijven,		
	 als		je		‘controleren’	kunt		gebruiken?		
	 Waarom	‘ finest hour’	en	‘database’	in	plaats		
	 van	hoogtepunt	en	databank?
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‘Na twintig missers moet ik een tentamen 
even wegleggen, want dan leidt het te veel af 
van de inhoud’

tuur. “Studenten lezen tegenwoordig wel veel, maar 
de inhoud is van een andere orde”, zegt Henk Stam, 
docent Taalbeheersing bij de Erasmus School of 
Law (ESL). “In de communicatie via de computer 
vervagen de normen. Als we elkaar maar begrijpen, 
dan is het goed, lijkt het motto.” 
Volgens hem wordt het problematischer wanneer 
die vervagende taalnormen doorsijpelen in de stuk-
ken die voor de studie dienen te worden geschreven, 
en studenten geen idee meer hebben van wat de 
taalregels zijn. Stam wordt vanzelfsprekend niet blij 
van deze ontwikkeling, maar heeft wel enig begrip 
voor de verwarring bij studenten. “Taal kan veran-
deren en studenten zijn misschien gevoeliger voor 
die veranderingen, omdat zij minder basiskennis 
hebben dan mensen bij wie de spelling- en gramma-
ticaregels erin zijn gestampt.” 

Spelfouten meewegen in eind-
cijfer  Docenten gaan verschillend om met de 
taalfouten die ze tegenkomen. Zo is Pauwke Berkers 
soepel als het gaat om fouten in handgeschreven 
tentamens, omdat die er volgens hem vaak in de 
haast insluipen. “Het gaat mij vooral om de inhoud, 

dus kijk ik door de foutjes heen.” Hij vindt dat stu-
denten over het algemeen prima kunnen spellen, een 
enkele uitzondering daargelaten. Wel streept hij de 
missers aan om studenten erop te attenderen. Ge-
vraagd naar een fout die hij vaak tegenkomt, noemt 
hij het feit dat het woord ‘media’ als enkelvoud 
wordt gezien.  
Anders dan Berkers stelt hoogleraar Laurens Winkel 
correct gebruik van de Nederlandse taal erg op 
prijs. Fouten zijn hem een doorn in het oog, en daar-
om kan hij het niet laten om alle fouten die hij tegen-
komt in tentamens en scripties aan te strepen. “Na 
twintig missers moet ik een tentamen even wegleg-
gen, want dan leidt het te veel af van de inhoud. Ter-
wijl de studenten vaak helemaal geen domme din-
gen schrijven.” Sinds een paar jaar evalueert Winkel 
na elke tentamenronde het taalniveau van zijn stu-
denten, en plaatst het document met de grootste 
spelfouten op SIN-Online. 
Filosofiepromovendus Robin van den Akker meent 
dat het zijn taak is om studenten goed te leren 
schrijven. “Als filosoof moet je je gedachten helder 
op papier kunnen zetten”, stelt hij, iets wat hij zelf 
nog altijd als een ‘continue worsteling’ ervaart. 

Daarom let Van den Akker nauwkeurig op het taal-
gebruik in de stukken die hij nakijkt, en stuurt hij 
de stukken retour als het aantal fouten in zijn ogen 
te gek wordt. “Vaak komt dat door gemakzucht; 
studenten zijn minder kritisch op hun eigen werk”, 
merkt hij. De promovendus weegt de netheid en het 
taalgebruik mee in het eindcijfer van de tentamens 
en essays, en hij is daarin niet uniek: ook de andere 
geïnterviewde docenten doen dat.    
Dit zou tot onenigheid kunnen leiden als de student 
vindt dat de docent onterecht punten heeft afgetrok-
ken vanwege incorrect taalgebruik. Om dit te voor-
komen werkt Henk Stam aan een digitale taalhand-
leiding, waarin hij uitlegt welke taalnormen de ESL 
hanteert. De handleiding zal onder meer aanwijzin-
gen bevatten over spelling, woordgebruik en zins-
constructies. Studenten kunnen het document bij 
twijfel raadplegen. Ook docenten kunnen ernaar te-
ruggrijpen tijdens het nakijken van een tentamen of 
scriptie. Stam: “Het is zowel voor studenten als do-
centen van belang dat er duidelijkheid en eenheid 
ontstaat over taalnormen.”

Taaltoets  Om het taalniveau van studenten 
al vroeg in de studie te testen, hebben de juridische, 
de sociale en de geneeskundefaculteit sinds enkele 
jaren een taaltoets in het eerste jaar. De ESHCC en 
het instituut Beleid & Management Gezondheids-
zorg doen eveneens de test. De faculteiten introdu-
ceerden de toets toen zij constateerden dat de 
schrijfvaardigheid van studenten achteruit ging. 
Soms kwam dat pas in het derde jaar aan het licht, 
bij het schrijven van de bachelorscriptie. Om in dat 
stadium van de studie de schrijfvaardigheid nog bij 
te spijkeren, bleek belastend en tijdrovend voor de 
begeleidende docent. Ook willen zij met de toets al 
vroeg in de studie benadrukken dat goed kunnen 
schrijven belangrijk is.
Niet alle faculteiten gebruiken de toets op dezelfde 
manier. Zo is alleen bij de ESL de taaltoets een on-
derdeel dat studenten moeten halen, willen zij hun 
studie kunnen voortzetten. Henk Stam is momen-
teel bezig met een nieuwe taaltoets voor komend 
studiejaar, die een onderdeel zal zijn van een volle-
dig nieuw vaardighedenprogramma bij de ESL. Bij 
de overige faculteiten hoort de taaltoets niet bij het 
bindend studieadvies. De ESHCC bijvoorbeeld, be-
sloot de toets na twee jaar niet meer te verbinden 
aan het bsa, omdat bleek dat een aantal ‘goede’ stu-
denten bleef steken op de toets, en daarom van de 
opleiding gestuurd moest worden.  

EM mag drie exemplaren van het boekje van Friede-
rike de Raat weggeven (ISBN 9789046812631). Inte-
resse? De eerste drie mensen die ons via Facebook (fa-
cebook.com/erasmusmagazine) of Twitter (twitter.
com/ErasmusMag) laten weten waarom zij dit boekje 
willen hebben, krijgen het toegestuurd.
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INHOUD 

D
e medewerkers van de Faculteit der So-
ciale Wetenschappen, waar de ‘Albeda 
Leerstoel’ van Pim Fortuyn was onder-
gebracht, worden nog dagelijks aan 
hem herinnerd. “In het sleutelkastje op 

het secretariaat hangt nog steeds briefje met zijn 
naam en een sleutelnummer eronder”, vertelt Mar-
jolein Kooistra, nu communicatieadviseur bij de 
FSW,  toen instituutsbibliothecaris. Ook herinnert 

ze zich nog die ene meneer die een pakketje met een 
korte notitie voor professor Pim kwam brengen. 
“Of ik dat aan hem wilde geven. Dat was echt een 
bewonderaar, die Pim bedankte voor al zijn goede 
ideeën en maatschappelijke thema’s. Fortuyn was 
nog niet zo heel erg bekend bij het grote publiek, 
maar ik denk dat het toen zo’n beetje is begonnen.”
Ook emeritus-hoogleraar dr. Ruut Veenhoven, die 
onderzoek doet naar menselijk geluk, herinnert zich 
zijn eerste kennismaking met Fortuyn nog haar-
scherp. “Een half uur te laat belde zijn chauffeur op 
om te zeggen dat ‘meneer Fortuyn’ eraan kwam, 
en een half uur later weer dat ‘meneer Fortuyn net 
was uitgestapt’. Even later ontspon zich tussen de 
rookwolken van zijn sigaar een gesprek over de 
door hem gewenste kamerruimte. Dat moesten 
tenminste vijf kamers zijn want hij zou acht aio’s 
meebrengen. Die zijn er nooit gekomen en Pim zelf 
heb ik ook bijzonder weinig gezien. Maar hij was 
wel heel goed in theater maken.”

Flinterdun  Dat Fortuyns benoeming 
als bijzonder hoogleraar nogal omstreden was, 

blijkt ook uit de herinneringen van professor dr. 
Han Leune, emeritus-hoogleraar sociologie, maar 
nog steeds werkzaam aan de EUR. In de tijd van 
Fortuyns aanstelling was Leune directeur van het 
onderzoeksinstituut waarin zijn onderzoek was on-
dergebracht. “Op wetenschappelijk gebied had Pim 
echt heel weinig gepresteerd. Ooit een proefschrift 
in Groningen, maar dat is nooit gepubliceerd. Het 
was allemaal flinterdun. Als zittende hoogleraren 
hielden we ons hart vast. ‘Maak je geen zorgen’, 
zei hij bij zijn aanstellingsgesprek, ‘binnen no-time 
regel ik twintig aio’s’. Maar dat kwam er nooit van. 
Hij begeleidde ook geen promovendi, had geen vast 
collegeprogramma, hoogstens enkele losse werk-
groepjes. Wat hij wél deed, was op plechtigheden 
in toga verschijnen en dan een heel leger fotografen 
en een filmploeg uitnodigen die alles vastlegden, 
waarmee hij dan later kon pronken. Zijn politieke 
succes staat in schril contrast met zijn wetenschap-
pelijke carrière.”
Oud-bestuurskundestudent en oud- LPF’er Joost 
Eerdmans, nu wethouder in Capelle aan den IJssel, 
herinnert zich vooral veel spektakel. “Als Cedo Nul-
li-bestuur hadden we hem dikwijls als gast en spre-
ker. Hij was een beetje vrouwonvriendelijk, maar 
op zo’n manier dat je er wel om kon lachen. Het was 
vooral provoceren. Na afloop rookte hij dan altijd 
een sigaartje en bleef hij lekker hangen op de bor-
rel – altijd onberispelijk in rokkostuum. Maar wel 
twee uur later in leren jack en vale spijkerbroek op 
de Nieuwe Binnenweg op weg naar een darkroom. 
Echt iemand van uitersten. Tegendraadsheid had hij 
zo’n beetje tot zijn motto verheven.” 

COVERVERHAAL

Herrieschopper 
en ijdeltuit

Bij plechtigheden onberispelijk in rokkostuum, en twee uur later in 
vale spijkerbroek en leren jack op de Nieuwe Binnenweg. Pim 
Fortuyn was een man van uitersten. Het is over enkele dagen 
precies tien jaar geleden dat hij werd doodgeschoten. Maar de 
herinneringen aan zijn tijd als EUR-professor blijken nog spring-
levend.                       tekst Sanne van der Most fotografie Levien Willemse en Ronald van den Heerik
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Herinneringen aan Pim Fortuyn, 
de eeuwige professor

Professor voor het leven
De	oratie	van	prof.dr.	Wilhelmus	S.P.	Fortuyn,	
met	als	titel	‘Zonder	ambtenaren.	De	overheid	
als	ondernemer’	vond	plaats	op	14	februari	1991.	
Vanaf	toen	bekleedde	hij	de	zogenaamde	
‘Albeda	Leerstoel’	aan	de	EUR,	gericht	op	
onderzoek	naar	arbeidsvoorwaardenoverleg	bij	
de	overheid.	Zijn	afscheidscollege	‘Uw	baan	
staat	op	de	tocht.	De	overlegeconomie	voorbij’	
was	op	1	september	1995.	Tot	aan	zijn	dood	
bleef	Pim	Fortuyn	de	titel	‘professor’	voeren.		



INHOUD ACHTERGROND ACHTERGROND 

Helemaal klaar  Wetenschappelijk pu-
bliceren kwam er in die vier jaar niet van. “Niet dat 
Fortuyn niks schreef”, weet  oud-EUR-hoogleraar 
bestuurskunde Roel in ’t Veld, die vanuit het cu-
ratorium van de Albedaleerstoel meebesloot over 
Pim’s benoeming. “Hij had een aantal prachtige 
boeken op zijn naam staan, met oplages waar 
iedereen stikjaloers op was, maar het was niet we-
tenschappelijk. Bij zijn oratie aan het begin van zijn 
EUR-carrière gaf hij ook te kennen heel graag een 
keer samen met mij een boek te willen schrijven. Ga 
eerst maar eens wat lezen, treiterde ik toen. Zo was 
onze relatie.”
“Onder de voorwaarde dat hij eindelijk eens zou be-
ginnen met wetenschappelijk publiceren, waren wij 
bereid hem nog één kans te geven, voor een tweede 
termijn dus”, vervolgt In ’t Veld. ‘Pim ervoer dit als 
een vijandige daad en nam kort daarop ontslag.”
En ook dat deed hij met verve. Zijn afscheidsrede 
staat pedel Ton Molendijk – de pedel is degene die 
alle oraties en promoties organiseert – in het geheu-
gen gegrift. “In die 32 jaar dat ik dit doe, is die van 
Pim me het meest bijgebleven. Zo kwam er tijdens 
het gebruikelijke kopje koffie vooraf geen enkele 
collega opdagen.  Op de oratie zelf waren ze er wel, 
maar ik vond het toch typerend. En er gebeurde nog 
iets bijzonders: toen Pim klaar was met zijn rede, 
trok hij in één woeste beweging zijn toga uit, hij 
sprong het podium af en rende als een speer de zaal 
uit. Hij was er echt helemaal klaar mee.”  
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DE WERKPLEK
Wie: Gerrie van Boheemen
Functie: Floormanager
Waar: Faculty Club, 17de 
etage H-gebouw

Het	panorama-uitzicht	over	Rotterdam	siert	de	werkplek	van	Gerrie	van	
Boheemen.	In	augustus	vorig	jaar	maakte	ze	de	overstap	van	het	M-ge-
bouw	naar	de	hoogste	etage	op	de	campus.	Als	gastvrouw	van	de	Facul-
ty	Club	krijgt	Van	Boheemen	samen	met	haar	cateringteam	de	meest	
uiteenlopende	gasten	op	bezoek.	Van	ministers,	koninklijke	leden	en	an-
dere	hoogwaardigheidsbekleders,	tot	studenten	die	met	hun	families	
gezellig	komen	lunchen.	Met	zes	verschillende	zalen	is	het	werk	uitda-
gend,	er	is	altijd	iets	te	doen	en	iedereen	werkt	hard.	Op	overvolle	dagen	
kan	het	volgens	de	gastvrouw	‘flink	spoken’,	dus	de	dag	staat	of	valt	met	
het	voortraject.	Zijn	de	koelkasten	gevuld	en	staat	alles	klaar?	Dan	ver-
loopt	de	dag	soepel.	Eerder	werkte	Van	Boheemen	een	tijdje	op	het	kan-
toorgedeelte,	maar	ze	doet	liever	waar	ze	goed	in	is:	met	mensen	om-
gaan.	Iedere	persoon	vraagt	namelijk	weer	een	andere	aanpak.		
AP (foto: RvdH)

Ook een bijzondere werkplek op de EUR? Mail naar redactie@em.eur.nl

Win een exemplaar van 
Eerdmans boek: ‘Tien jaar 
zonder Pim’
Onlangs	schreef	Joost	Eerdmans	samen	met	
Martijn	Winkelhof	het	boek	‘Tien	jaar	zonder	
Pim’.	
Wil	je	de	trotse	bezitter	worden	van	een	
exemplaar?	Stuur	dan	een	mailtje	naar	
erasmusmagazine@em.eur.nl.	Iedere	tiende	
mailer	krijg	het	boek	cadeau.	



W
ilfred van IJcken wijst de weg 
door de verschillende ruimtes van 
het onderzoekscentrum. Er staat 
voor miljoenen aan apparatuur, en 
zestien mensen werken er fulltime 

aan allerlei studies, variërend van genonderzoek om 
te voorspellen hoe kanker zich zal ontwikkelen, tot 
diagnostiek van allerlei ziekten. 
Van IJcken is weliswaar universitair docent, maar 
in de praktijk meer een soort manager. Hij is ver-
antwoordelijk voor de afdeling Genomics van het 
Center for Biomics. Het wetenschappelijke onder-
zoekscentrum bestaat uit drie afdelingen: Geno-
mics, waar onderzoek wordt gedaan naar DNA en 
RNA; Proteomics, waar onderzoek plaatsvindt op 
het niveau van eiwitten in cellen, zoals onderzoek 
naar infecties met virussen; en de Tissue Bank. Hier 
is een enorme hoeveelheid aan weefsels opgeslagen, 
die kunnen worden gebruikt voor onderzoek.
“Wij bieden hier heel veel verschillende onder-
zoekstechnieken aan”, vertelt een zichtbaar trotse 
Van IJcken. “Aan onderzoekers van het Erasmus 
MC, maar ook aan partners in allerlei projecten. 
Zij besteden als het ware onderzoeken aan ons uit. 

En soms doen ze het onderzoek zelf – met onze ap-
paratuur.”
Daarbij gaat het vaak om apparaten die erg duur 
zijn, soms meer dan een half miljoen euro. “Dat kan 
een afdeling zich doorgaans niet permitteren”, zegt 
Van IJcken. “Zeker niet als zo’n apparaat maar af 
en toe wordt gebruikt. Een centraal onderzoekscen-
trum zoals dit is daarom een uitkomst.”

Duizenden monsters  Het Center for 
Biomics is sinds de oprichting in 2002 uitgegroeid 
tot een vooraanstaand instituut met zes labs en zo’n 
vijftig onderzoeksapparaten. De pipetteerrobot 
is er één van. Het is een enorm gevaarte dat met 
één druk op de knop ervoor zorgt dat 96 monsters 
tegelijkertijd in miniatuurreageerbuisjes worden 
gegoten, vervolgens precies op de juiste manier 
door elkaar worden geschud en daarmee worden 
klaargemaakt voor weer een ander ingewikkeld 
apparaat: de sequencer. Hiervan staan er verschil-
lende in de laboratoria van Biomics. 
Van IJcken wijst op de nieuwste aanwinsten: de 
Next Generation Sequencers. “Dure jongens waar-
mee we het DNA kunnen lezen. Zo krijg je inzicht 
in bijvoorbeeld erfelijke ziektes en kun je infecties 
opsporen. Op dit moment zijn we bezig met een 
groot onderzoek waarin van meer dan 1500 perso-
nen het DNA wordt afgelezen met de sequencers. 
Zo hopen we nieuwe genen te vinden voor complexe 
ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.”
Van IJcken loopt de gang door, en slaat af naar een 
aparte ruimte die volledig is  gevuld met een soort 
grote vrieskisten. “Hierin zijn duizenden RNA-
monsters opgeslagen”, verklaart hij, terwijl hij een 
dikke handschoen aantrekt om de inhoud van een 
van de kisten te tonen. De zogeheten RNA Inter-
ference (RNAi) Bank is een enorme biobank, die 
samen met het AMC en het LUMC is aangeschaft. 
Onderzoekers gebruiken de RNAi Bank om de 
functie van genen en eiwitten te ontrafelen. 

In de frontlinie  Al met al lijkt het Cen-
ter for Biomics een kostbare aangelegenheid te zijn. 
“Dat is het ook”, beaamt Van IJcken. “Bij elkaar 
staat hier al gauw voor tien miljoen aan appara-
tuur. En na drie jaar moeten veel apparaten weer 
worden vervangen, omdat ze verouderd zijn. Het 
kost jaarlijks ook enkele miljoenen om dit draaiende 
te houden. Maar we zijn een non-profit organisatie; 
we maken geen winst. De inkomsten komen van de 
onderzoekers. Wij rekenen de bedragen door die wij 
kwijt zijn om ons onderzoek te doen. Als we rond-
komen, is het goed. En dat lukt.
Terwijl Van IJcken vertelt, doet de pipetteerrobot 
zijn werk. Analisten lopen af en aan. Ze controleren 
DNA-monsters die zojuist zijn binnengekomen, en 
voeren data-analyses uit op de computer.
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 Impressies uit een onderzoekslab
Dure jongens die het werk doen

Op de zesde verdieping van het faculteitsgebouw, verscholen 
achter grijze deuren, ligt het Erasmus Center for Biomics. Voor velen 
onbekend terrein, maar hier vindt een groot deel van het weten-
schappelijke onderzoek voor het Erasmus MC plaats.    

tekst Caroline van der Schaaf  fotografie Levien Willemse

Wilfred van IJcken voor een van de 
twee HiSeq2000 sequencers, waar-
mee enorme hoeveelheden DNA 
worden afgelezen.
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Met de klok mee:
Analisten zoeken DNA-monsters uit (links), die op de 
sequencer worden ingebracht (rechts).

In deze kleine vriezer worden bij  min 20 graden DNA-
monsters opgeslagen, die later worden afgelezen op de 
sequencers.

De pipetteerrobot bereidt meer dan 1500 monsters 
voor om te worden verwerkt door de sequencers.

De gigantische RNAi-Bank waar bij een temperatuur 
van min 80 graden een enorme bibliotheek aan biolo-
gisch materiaal ligt opgeslagen. 

Aan wat voor onderzoek wordt hier eigenlijk al-
lemaal gewerkt? Dat varieert nogal, vertelt Van 
IJcken. “We zijn betrokken bij studies die onderzoe-
ken waar en waarom stamcellen in bloed ontstaan, 
maar zijn op hetzelfde moment bezig met het ont-
wikkelen van een nieuwe test voor niet-invasieve 
prenatale diagnostiek. Daarmee proberen we in 
het bloed van zwangere vrouwen vast te stellen of 
hun foetus genetische afwijkingen heeft. We doen 
onder meer onderzoek voor virologen, immunolo-
gen en genetici. Van basaal onderzoek tot en met 
de diagnostiek. We doen hier ook heel veel experi-
menten, om bepaalde technieken verder te brengen. 
Met onze sequencers zitten we aan de frontlinie en 
vergroten we de mogelijkheden voor onderzoek en 
diagnostiek.” 
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Sjef Czyzewski, voorzitter van Bouman GGZ, vindt 
dat bij vrouwen waarbij de verslaving zoveel 
schade heeft aangericht dat er geen weloverwo-
gen keuze gemaakt kan worden, de samenleving 
moet ingrijpen. De persoon in kwestie dient voor 
de keuze gesteld te worden.  Men gaat anticon-
ceptie gebruiken en voorkomt hiermee zwanger-
schap. Als men dit niet wil, dan is het verblijf in 
een gesloten setting de enige oplossing om een 
zwangerschap te  voorkomen. Diezelfde dag sprak 
hij er ook over in een aflevering van Zembla. 
Czyzewski kreeg bijval van de oud-voorzitter van 

de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van 
Vollenhoven, die een wetswijziging wil waardoor 
gedwongen anticonceptie mogelijk wordt. Nu kan 
er pas worden ingegrepen als een vrouw 24 weken 
zwanger is. Ze kan op dat moment verplicht 
worden opgenomen, direct na de geboorte wordt 
de baby dan bij haar weggehaald.
“Juist in de eerste 24 weken hebben giftige stoffen 
zoals alcohol, cannabis, cocaïne en heroïne een 
desastreuze uitwerking op de ontwikkeling van 
het brein van het kind. Dit met vaak levenslange 
schade tot gevolg..”, legt Czyzewski zijn reden voor 
het schrijven van de open brief uit. Hij is zich ervan 
bewust dat zijn stelling discussies oproept, maar 
Czyzewski vindt dat ethici het probleem te een- 
zijdig definiëren. “Ze roepen dat het fundamentele 

recht van de vrouw wordt aangetast en ze 
proberen daarmee de discussie meteen plat te 
slaan. Terwijl het ook om het recht van het kind 
gaat.” Hij benadrukt dat het bij gedwongen 
anticonceptie of verblijf in een gesloten setting 
zou gaan om vrouwen die niet bij te sturen zijn; 
vrouwen waarbij al vier of vijf keer een kind direct 
na de bevalling is weggehaald. “Maar er moet per 
geval altijd een toetsing van de rechter zijn, zoals 
dat nu ook al moet bij een gedwongen opname.” 
Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht, zegt 
dat het op grond van Artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens juridisch 
niet mogelijk is om vrouwen te verplichten tot het 
gebruik van anticonceptie. Dit artikel voorziet in 
het recht op respect voor een familieleven. “De 
voorwaarden die worden gesteld om hiervan af te 
wijken zijn heel streng.” Voor Buijsen is gedwon-
gen anticonceptie, áls het juridisch al mogelijk is, 
een allerlaatste redmiddel, en moet er eerst 
gekeken worden naar andere oplossingen. Volgens 
hem zijn die er genoeg, zoals het belonen van 
verslaafde vrouwen wanneer ze vrijwillig 
anticonceptie gebruiken. “Pas als alle andere 
oplossingen zijn geprobeerd, vind ik gedwongen 
anticonceptie het overwegen waard. Maar volgens 
mij hebben we in Nederland nog lang niet alle 
paden bewandeld.” CH

'Het gaat om vrouwen waarbij al vier of vijf keer 
een kind direct na de bevalling is weggehaald'

Wetenschappers beweren nog al eens wat. Klopt het altijd 
en wat denken anderen?

DE BEWERING

Bewering: Ernstig verslaafde vrouwen moeten voor de keus gesteld worden: 
anticonceptie gebruiken en zo zwangerschap voorkomen.  Willen ze dit niet, dan 
is verblijf in een gesloten setting het enige alternatief.

Wie: Sjef Czyzewski, voorzitter van Bouman GGZ in Rotterdam, in een open brief 
die op vrijdag 13 maart gepubliceerd is in NRC Handelsblad. 

Ontslagen internist 
heeft nieuwe baan
Don Poldermans heeft sinds maart een 
nieuwe baan als internist in het Ruwaard 
van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. 
Dat liet hij vorige week weten in een 
e-mail aan Erasmus Magazine. In 
november ontsloeg het Erasmus MC de 
hoogleraar wegens wetenschapsfraude . 
Begin juli moet het onderzoeksrapport 
hiernaar afgerond zijn. Het is niet 
uitgesloten dat de affaire ook gevolgen 
heeft voor wetenschappers die met hem 
samengewerkt hebben. TL

Promovendi plei-
ten voor ‘ecolutie’
Er is een frisse, nieuwe kijk op duurzame 
ontwikkeling nodig, met een serie nieuwe 
begrippen en concepten, zoals ‘ecolutie’: 
de weg naar de ideale, duurzame 
samenleving. Daarvoor pleiten Martin 
Bakker en Frank van Empel in hun 
gezamenlijke proefschrift Allemaal 
winnen. Duurzame regionale ontwikke-
ling (ecolutie). Ze bekritiseren de vrije 
werking van het marktmechanisme: 
hoewel het tot economische groei en 
werkgelegenheid leidt, heeft het ook 
vernietigende bijwerkingen als luchtver-
vuiling, inkomensongelijkheid en 
afnemende sociale cohesie. Om dit te 
veranderen zouden oude gewoonten, 
gebruiken en vooroordelen doorbroken 
moeten worden. Het tweetal deed 
onderzoek in Noord-Brabant tussen 1998 
en 2011. TL

EUR krijgt 7 ton 
voor onderzoek
De universiteit krijgt 700.000 euro van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen  voor onderzoek naar een 
manier om de interactie tussen leerkrach-
ten en leerlingen met gedrags- en 
emotionele problemen te verbeteren. Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door de 
afdeling Pedagogische Wetenschappen 
van de EUR en Hogeschool Inholland. TL

WETENSCHAP KORT
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Leiden

MIJN STIJL

‘Ik heb zeven kasten vol kleding’
Hoe omschrijf je je stijl? Dat hangt 
van mijn stemming af. Ik draag 
vaak hakken, maar net zo lief snea-
kers, lekker vrolijk. En omdat ik stu-
dent ben, wil ik er niet te sjiek uit-
zien, hoewel sommigen dat toch 
wel zullen vinden. Daarom heb ik 
vanochtend een ordinair shirtje 
met panterprintje erbij aangetrok-
ken en dan kan het weer.”

Shop je vaak?
“Best wel, hoewel ik het helemaal 
niet leuk vind. Ik ben niet zo’n 
meisje dat gezellig met een stel 
vriendinnen uitgebreid gaat shop-
pen. Als ik ga winkelen, is dat om-
dat ik vind dat ik iets nodig heb. En 
dan ga ik alleen en ben ik doelge-
richt.”

Wat zou je nooit dragen?
“Erg opvallende kleuren. Je ziet nu 
veel broeken in knalblauw en pas-
telkleuren: leuk voor iemand an-

ders, maar niet voor mij. Dat past 
niet bij mijn karakter, daar ben ik te 
depressief voor, haha. Ik draag veel 
zwart, en nu het zomer wordt, 
zwak ik dat af naar meer grijs.”

En een ring van 2000 euro!
“Die heb ik gekregen van mijn ou-
ders. Niet eens voor mijn verjaar-
dag of zo. Hij is witgoud en ik ben 
er erg blij mee.”

Betalen je ouders veel?
“Best wel, maar dat wordt wel 
langzaam minder. Ik denk dat ik 
gemiddeld ongeveer 700 euro per 
maand uitgeef.” 

Jij hebt dus veel kleding?
“Ja, heel veel. Ik heb zeven kasten 
vol. Allemaal netjes gesorteerd op 
kleur en soort. En schoenen heb ik 
ook veel. Hoeveel precies weet ik 
niet, maar zeker zestig paar.”  
MCB (foto: RvdH)

In elk nummer 
nemen we de outfit 
van een EUR-student 
onder de loep. 
Ani Stefanyan (20), 
tweedejaarsstudent 
Rechten.
Ani draagt: schoenen 
van De Bijenkorf (200 
euro), broek van Ber-
schka (50 euro), shirt 
(50 euro), jas van Zara 
(150 euro), tas van 
Mango (60 euro). De 
ring kostte 2000 euro 
en was een cadeau 
van haar ouders.

EM vraagt een EUR-mede-
werker of -student om een 
uitgaanstip. 
Judith Schouten, tweedejaars-
studente Sociologie, vindt 
de Hubshop een plek om te 
ontdekken.

Wat is de Hubshop?
“Een heel bijzonder winkeltje aan de Nieuwe 
Binnenweg. Iets dat je niet in elke stad ziet. 
Ze verhuren namelijk hoekjes en kastjes aan 
creatieve ondernemers die zo hun producten 
kunnen verkopen.” 

En wat voor producten kun je er dan allemaal 
kopen?
“Vooral heel unieke spulletjes. Je vindt er echt 
dingen die je nergens anders tegenkomt, zo-
als mooie notitieboekjes en etuis, maar ook 
spullen voor in huis. Als je op zoek bent naar 
een origineel cadeau, dan is dit je adres.”

Wat maakt de Hubshop nog meer zo speciaal?
“Alle spullen die te koop worden aangeboden 
zijn eerlijk geproduceerd, dan wel duurzaam 
of ecologisch. Er zit dus altijd een goed ver-
haal achter. En het moet ook op een klein-

schalige manier zijn gemaakt, dus geen mas-
saproductie.”

Vind je dat zelf ook belangrijk?
“Ik vind dat een mooie gedachte. Als je alle-
maal op kleine schaal zulke keuzes maakt, 
dan maakt dat op een gegeven moment echt 
wel verschil uit.” 

Kom je er zelf vaak?
“Ik fiets er regelmatig langs; het is heerlijk 
om er even binnen te lopen en te kijken wat 
ze allemaal hebben. De spullen zijn misschien 
wel duurder dan normaal, maar het zijn wel 
dingen die je niet vaak ziet. Plus, je kunt er 
ook even gaan zitten en een kop koffie drin-
ken. Ze hebben er gratis wifi, dus je mag er 
ook gewoon werken of studeren.” MCB

> The Hubshop, Nieuwe Binnenweg 195b

DE AANRADER
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Het was in de Rotterdamse jazzclub Dizzy 
waar Chet Baker vierentwintig jaar geleden 
zijn laatste optreden gaf. Enkele dagen later 
viel hij uit zijn hotelkamerraam in Amster-
dam. De reden: de net gescoorde speedball 
die niet zo goed bleek te vallen. Het was in de 
tijd dat jazzmuzikanten maar al te graag in 
Nederland speelden, al was het maar omdat 
de Nederlanders er liberale opvattingen over 
drugs op nahielden. Toch hangt er een vleugje 
mystiek rond deze vervlogen tijd. En naar deze 
tijd denkt de oude Rotterdamse jazzliefhebber 
met weemoed terug. 

In de oorlog Al tijdens de Tweede We-
reld Oorlog was de liefde van de havenstadbe-
woners voor de zwarte muziek zichtbaar, toen 
de Duitsers een verbod legden op het spelen 
van jazz. Op Katendrecht in Rotterdam bleef 
de jazz tijdens de bezetting desalniettemin 
populair. Katendrecht was namelijk verbo-
den terrein voor de Duitsers, omdat het een 
volkse buurt was met veel prostituees. Duitse 
militairen mochten hier dan ook niet komen 
omdat de raszuiverheid zou worden aange-
tast als zij met deze vrouwen zouden slapen. 
Dit verbod zorgde ervoor dat Katendrecht dé 

uitgaansplek van Rotterdam werd. In jazzclub 
Negro Palace Belvédère traden sterren op als 
Teddy Cotton en Kid Dynamite. Aan de rand 
van het schiereiland stonden altijd een paar 
mensen op wacht; als er een Duitser het ei-
land opkwam, fietsten zij snel naar de kroegen 
om te waarschuwen. In rap tempo switchte 
Teddy Cotton dan van een swingend jazznum-
mer naar een Duitse Schlager.

Nieuwe jazzcultuur  Ruim dertig 
jaar later opende de beroemde jazzclub Dizzy, 
vernoemd naar de Amerikaanse trompettist 
Dizzy Gillespie, haar deuren. Het werd al snel 
de favoriete kroeg van vele musici, kunste-
naars en studenten. De programmering was 
goed, en onder het genot van drank en pel-
pinda’s werd er tot in de late uurtjes geouwe-
hoerd. Toch braken er moeilijke tijden aan voor 
de club. Bekende musici kwamen niet langer 
en kroegbazen volgden elkaar in hoog tempo 
op. De liefde van de Rotterdammers voor de 
jazz leek bekoeld. 
Tot in 2006 het North Sea Jazzfestival ver-
plaatst werd van Den Haag naar Ahoy Rot-
terdam. Dit evenement, dat jaarlijks zeventig-
duizend bezoekers trekt, richt zich niet langer 

op alleen de bekende stijlen als New Orleans 
jazz, swing, bop, free jazz, en avant-garde jazz. 
Ook blues, gospel, funk, soul, r&b, hiphop en 
latin krijgen een plek binnen het festival. Deze 
uitbreiding van stijlen is typerend voor de 
nieuwe jazzcultuur in Rotterdam. 
De diversiteit in stijlen en clubs bereikt op 
dit moment een nieuw hoogtepunt, met de 
opening van de nieuwe jazzclub BIRD eind 
vorig jaar en het heropende Dizzy begin dit 
jaar. Naast concerten van onder anderen John 
Beasley & Robby Ameen, is er elke woensdag 
BIRDsessions, een eigen sessie waar het pu-
bliek de kans krijgt muzikanten te zien in de 
meest uiteenlopende samenstellingen. Dizzy 
luidt elke vrijdagavond het weekend in met 
‘Swing Jazz, Funky Grooves en Hot Soul’. En 
liefhebbers van oude jazzstijl en dixieland 
kunnen elke zondagmiddag terecht in C5 jazz. 
Deze omgetoverde voormalige fietsenstalling 
is de enige jazzkelder-club die Rotterdam op 
dit moment rijk is. Maar kijk ook eens bij Lan-
tarenVenster, Grounds, SS, de Doelen en café 
Le Vagabond voor een goed concert of een 
spannende jamsessie. Genoeg te doen dus in 
Rotterdam, dé nieuwe jazzstad. Ook al is Chet 
dood en heroïne tegenwoordig niet meer zo 
populair.

> Voor een compleet overzicht van alle jazzevenemen-
ten in Rotterdam is de nieuwe website www.jazz010.
com gelanceerd. Naast de programmeringen van ver-
schillende clubs, vind je hier ook de nieuwtjes uit de 
scene, winacties en er kunnen tickets besteld worden 
via de site.

Rotterdammers en jazz, een onafscheidelijke combinatie die op het punt staat een nieuw 
hoogtepunt te bereiken. Na jaren van schaarste is de diversiteit aan jazz terug in de 
havenstad.                                                tekst Céline Maessen

Chet Baker

Ben je behalve liefhebber ook muzikaal 
actief binnen de scene? 
Op 22 juni 2012 wordt de zesde editie van 
Jazzdag in Rotterdam gehouden. Naast 
conferenties over de huidige ontwikkelingen 
binnen de jazzindustrie, treden er tijdens 
het avondprogramma veelbelovende en 
opkomende artiesten op. 



Lentegast: Maarten Frens
In onze serie Jaargetijdengas-
ten is de Lentegast ditmaal 
prof.dr. Maarten Frens, 
hoogleraar systeemfysiologie 
en hersenonderzoeker bij het 
Erasmus MC. Interviewer is 
Geert Maarse.

Donderdag 10 mei van 19.30 tot 22.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam  

Students On Stage: Anapaola en Teresa
De nichtjes Annapaola en Te-
resa zijn beiden dochters van 
het beroemde accordeonduo 
De Zusjes van Wanrooy. 
Maandag 14 mei van 12.30 
tot 13.30 uur Maria’s Cantina, 
J-gebouw, Woudestein  

Students On Stage: Sjoerd van Heumen
Sjoerd van Heumen is singer/songwriter. 
Maandag 21 mei van 16.30 tot 17.30 uur
Pills Plaza, Erasmus MC  

Haal een nieuw verhaal
Ruil je je boeken gratis in voor 
een afgewezen (maar nog 
prima) exemplaar van iemand 
anders. 
Woensdag 23 mei van 14.00 tot 
16.00 uur
Tinbergenplaza of hal L-gebouw, 
Woudestein 

Denkcafé: Sturen op geluk
Het Sociaal en Cultureel Planbureau presenteert 
de publicatie ‘Sturen op Geluk’, over wat de over-
heid kan doen om burgers gelukkiger te maken. 
Eén verrassende stelling is dat geluksbeleid juist 
rechtse trekken heeft... 
Woensdag 23 mei van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

Studio Erasmus
Dwars en diepgaand. Van baanbrekend onderzoek 
tot de waan van de week. Van Britt Dekker tot Don 
Poldermans, en van eurocrisis tot de Rotterdamse 
popcultuur. Maar altijd academisch verantwoord.
Donderdag 24 mei van 19.30 tot 21.30 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam

Meer informatie? www.eur.nl/sgec
Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij an-
ders vermeld. Kaarten zijn te koop in onze webshop.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

LIFESTYLE

Het Eigendom, tegenover Jaffa en Cocosnoot, is een toegankelijke wijn-
bar met mooie producten. Precies wat de Witte de Withstraat nog niet 
had.

Het Eigendom
Witte de Withstraat 

45 B

Sfeer 7
Studentikoosheid 8

Sjanskansen 6
Biertje € 2,50

Nu bijna iedereen met een iPhone rondloopt, is het 
zaak die van jezelf goed herkenbaar te houden. Dat 

kan bijvoorbeeld met een originele iPhone case. Je 
kunt op de oldskool-toer gaan, met een hoesje dat 

verrassend veel lijkt op een cassettebandje (€ 1,43); of 
je gaat voor kittig, met konijnenoortjes (€ 2,13). MCB

> Te koop bij DealExtreme.com of Amazon.com

UIT/GAAN
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Hot iPhone case
GESPOT

Kwaliteit zonder dikdoenerij

Het blijft een wonderlijke straat, die Witte de With. Wat ooit een aaneenscha-
keling van gokpaleizen en hoerenkasten was, ontwikkelde zich de afgelopen 
vijftien jaar tot een aantrekkelijke mix van middenstand, restaurants, speci-
aalzaken, shoarmatenten, galeries en eigenzinnige cafés. En de afgelopen ja-
ren kwamen daar weer een paar nieuwe namen bij: Blender, Toko 94, NRC, 
Worm, Het Eigendom – stuk voor stuk horecagelegenheden met een eigen 
signatuur. Het Eigendom omschrijft zichzelf als een plek waar je terechtkunt 
voor lunch, borrel en ‘petit diner’ (wat betekent dat de porties lijken op flinke 
voorgerechten). Maar het is vooral een wijnbar, met een kaart die meer dan 
honderd wijnen aanbiedt (47 rood, 50 wit, 9 mousserend, 5 rosé, 4 zoet). Een 
stuk of twintig daarvan zijn per glas te bestellen, dat tussen de € 3,70 en 
€ 12,50 kost. De inrichting is klassiek, met een muur van wijnkistjes, tafels van 
grof eikenhout en een grote barkast. Het publiek bestaat uit duidelijk te on-
derscheiden groepen. Naast (1) de reguliere borrelaars heb je (2) de mensen 
die blasé de wijnkaart openslaan en een net iets te duur glas bestellen, om-
dat ze niet door de mand willen vallen, (3) de stelletjes die zich overduidelijk 
laten onderwijzen en verwennen, en (4) de mannen die met zijn tweeën een 
avond Goede Wijn gaan drinken en niets liever willen dan door de sommelier 
van dienst als een gelijke beschouwd te worden. Het doet een beetje aan 
Maastricht denken – op de glimmend zwarte kroonluchters en de slappe, 
quasihippe behangmuziek na. Alle honderd wijnen, uitgekozen door de oude 
wijnmeester (v) van De Harmonie, zijn goed. Iedereen wordt even correct als 
enthousiast geholpen, zonder dikdoenerij. De kelners, gekleed in stropdas en 
zwarte schorten, weten waar ze het over hebben, en je hoeft niet bang te zijn 
om uitgelachen te worden als je het verschil tussen een Merlot en een Shiraz 
niet weet. Ze serveren een verrukkelijk vleesplankje, met Spaanse Pata Negra-
ham. Genieten dus, met uitzicht op de shoarmatent aan de overkant. En wie 
zeurt er dan nog over de muziek.  GM (foto: GvA)
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Dr. Bas Donkers is per 1 mei 2012 
benoemd tot bijzonder hoogle-
raar Marketing Research bij de 
Erasmus School of Economics 
(ESE) vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR. 
Bas Donkers is in 2000 gepro-
moveerd in de econometrie aan 
de Universiteit van Tilburg. Hij 
is werkzaam bij de sectie Mar-
keting van de vakgroep Bedrijfs-
economie aan de Erasmus 
School of Economics. Bas Don-
kers is lid van ERIM en van het 
Tinbergen Instituut en fellow 
bij Netspar en CentER.

Prof.dr. Raimond Giard, bijzon-
der hoogleraar Methodologie 
en aansprakelijkheid in de Eras-
mus School of Law van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam 
heeft de VBR Publicatieprijs 2011 
toegekend gekregen voor zijn 
artikel Dit had niet hoeven ge-
beuren.” De causale verklaring 
van ongewenste gebeurtenissen 
en de betekenis van de contrafei-
telijke denkfout voor het CQSN-
verband. De VBR-prijs wordt 
jaarlijks toegekend aan de 
auteur(s) van het tijdschriftarti-
kel dat de meest belangwek-
kende bijdrage leverde aan de 
kennis en verbetering van het 
burgerlijk recht in brede zin. 

Prof.dr. G.J. (Gerard) Meijer 
(1965) is benoemd tot hoogle-
raar Arbitration and Dispute Re-
solution (0.2 fte) per 1 maart 
2012 in de Erasmus School of 
Law. 
Prof.mr. Meijer studeerde in 
1990 cum laude af aan de ESL 
en vanaf dat jaar tevens actief 
in het onderwijs van de ESL, 
eerst in de functie van weten-
schappelijk docent en vanaf 
1994 als universitair docent. 

Prof.dr. Wim A. van der Stede is 
benoemd tot visiting professor 
aan de Erasmus School of Eco-
nomics per 1 januari 2012. Hij is 
als hoogleraar verbonden aan 
de London School of Economics 
op het gebied van Management 
Accounting. In zijn rol van visi-
ting professor zal hij voorname-
lijk optreden als mentor van 
jonge onderzoekers en promo-
vendi van de capaciteitsgroep 
Bedrijfsecomie, sectie Accoun-
ting. Daarnaast zal hij mede 
vorm geven aan het onder-
zoeksbeleid van de capaciteits-
groep. Prof. Dr. Van der Stede zal 
tevens verbonden zijn aan de 
postinitiële opleiding Executive 
Master of Finance & Control 
(Registercontroller) van de Eras-
mus School of Accounting & As-
surance.

Gail Whiteman, Professor at 
Rotterdam School of Manage-
ment, Erasmus University 
(RSM), has been appointed as 
the first Professor in Residence 

at the World Business Council 
for Sustainable Development 
(WBCSD). As a sustainability ex-
pert with deep links to the sci-
entific community, Professor 
Whiteman will provide acade-
mic advice to and help set prio-
rities for the WBCSD’s work pro-
gram and its executive educati-
on programs. 

UMBRA ERASMI

Marc Koopmanschap, van insti-
tuut Beleid en Management 
Gezondheidszorg (iBMG) is ter 
ere van zijn 25-jarig ambtsjubi-
leum onderscheiden met de 
Umbra Erasmi penning. Hij 
heeft een belangrijke rol ge-
speeld bij de ontwikkeling van 
het iBMG in het algemeen, en 
van het iMTA in het bijzonder.
Martin van Ineveld, van insti-
tuut Beleid en Management 
Gezondheidszorg (iBMG) heeft 
eveneens de Umbra Erasmi pen-
ning ontvangen voor zijn 25-ja-
rig dienstverband, en voor zijn 
prestaties en enorme bijdragen 
aan de Erasmus Universiteit en 
het iBMG.

Prof. mr. dr. H.D. Stout is be-
noemd tot hoogleraar Juridi-
sche aspecten van hybride orga-
nisaties (0,4 fte) per 1 maart 
2012. 
De leerstoel Juridische aspecten 
van hybride organisaties maakt 
deel uit van het Centre for Law 
& Innovation (CLI), een samen-
werking tussen ESL en de TU 
Delft . De leerstoel zal worden 
ondergebracht binnen de sectie 
Staats- en bestuursrecht, cap-
groep Publiekrecht van de Eras-
mus School of Law. Vanaf 2009 
is Prof. Stout wetenschappelijk 
directeur van het Centre for Law 
& Innovation en vanaf 2011 
raadsheer-plaatsvervanger in de 
Centrale Raad van Beroep. Zij is 
sinds 2002 redacteur van het 
wetenschappelijke tijdschrift 
Bestuurswetenschappen.
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A new fashion-forward Facebook page has emerged: Silvia Danaj, 
a 19-year-old, first-year IBA student from Albania, is the creator of 
‘Erasmus Street Style’ (400 likes). She goes around campus, takes pictures 
of interesting outfits and puts Erasmus’ best-dressed in a ‘Facebook 
spotlight’. 

Silvia started Erasmus Street Style because the attention for fashion clothing 
on campus was missing. Silvia: “There are these big, professional websites 
about street fashion, but I think a street style page for the university is more 
personal. It shows how we, as university students, like to dress.” 
Silvia spends about an hour a day finding and photographing original outfits, 
although fashionable people can be difficult to find. “I look for something 
unique, something that catches my eye. Personally, I love to wear colours, 
which also look great in pictures.”
Chinese RSM master student Xiaoshi Shi (24) knows about the page. Xiaoshi: 
“I really like the initiative, but I do think Erasmus students could be a bit more 
fashion-forward.” Third-year IBA student Selin Capkin (21) from Turkey also 
likes the idea of a EUR ‘Sartorialist’ (NY fashion blog). Selin: “I think it’s 
important to dress well, even at university. I feel that many people at Erasmus 
just grab something and throw it on before they go to class.”
We ask Silvia what she personally thinks of the on-campus level of fashion. 
Silvia: “I really noticed that guys at Erasmus are more fashionable than girls. 
Girls here generally just wear jeans, or something simple. Most pictures I 
took so far are of guys, as they seem to put more effort into their outfits.” 
Comparing different nationalities, Silvia says Italian guys stand out the most, 
especially when it comes to shoes. IS/AP

End of May the construction of 
the student pavilion on campus 
Woudestein will commence. To 
do so, the pedestrian path from 
the north to the south side of the 
campus will be moved.

At the beginning of the academic 
year 2013-2014 it is meant to be 
completed: the central student 
pavilion. We are not there yet; in 
the last week of May the first piles 
will be driven into the ground, 
after which construction can begin. 
Therefore, the pedestrian path that 
connects the north and the south of 
the campus will be moved several 
dozens of metres. This may be, so 
to speak, a piece of cake, but there 

is one disadvantage: the wonderful 
yellow buttercups (Caltha palustris) 
in front of the E-building would not 
survive the procedure. However, 
giving them away successfully 
prevented premature decay of 
many of the buttercups. Hundreds 
of the little plants were dug up by 
gardener Van der Gaag – who had 
also planted them 39 years ago – and 
found a new home, mostly with staff 
employees. The biggest customer 
was Pieter Graveland, whose paving 
company is involved with the campus 
reconstruction. He used a digging 
machine to save a large part of the 
leftover flowers in order to plant 
them on the property surrounding his 
residential farm. GvdE

Erasmus Street Style: campus fashion

Pedestrian path moved, plants saved
Don’t forget to
register before
7 May 2012!
You can register at

www.eur.nl/minor
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Minor is more  
www.eur.nl/minor
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PROFILE: 
Name: Luca Nichetti
Age: 22
Nationality: Italian
Education: Laurea Specialistica Filosofia at 
 Universitá Vita-Salute San Raffaele, 
 Milan
Host university: Erasmus University Rotterdam

Why did you select Rotterdam as your exchange city?
I just thought it would be fun to come here. I have 
never been to the Netherlands and my friends said 
it was nice. I was looking forward to the exchange 
experience.

What arrangements did you have to make to come here?
I filled out some paperwork in Milan after being 
selected for the Erasmus programme through a 
ranking system. I stayed in a city hostel during the 
first week, then I crashed at a new friend’s place, 
until I found my Blijdorp room through the internet. 
A junkie sold me my bike for 10 euros and the 
International Student Desk at the EUR provided me 
with an OV-chip card. 

What was your first impression of Dutch life? 
I’ve been here for a month and a half, and so far 
I think it’s pretty cool. Rotterdam has a strategic 
location for visiting other places, although public 
transport is very expensive! There are some good 
‘corners’ for going out and having a drink, but I 
find the nightlife scene mainstream: young people 
who get drunk and flirt with each other. I loved 
the Museum Night and the IFFR though, plus I 
have joined in your national tradition of visiting a 
coffeeshop or two.

How do you like the education in Rotterdam 
compared to that in Milan? 
It’s very different. In Rotterdam I get an assignment, 
a reading task, or an essay basically every week. At 
my university in Milan we just follow classes, take 
notes, and see how we did during exams at the end. I 

feel less free here because of these study obligations. 
Also, at the EUR they teach the analytical school of 
philosophy, such as Russell, Lewis and Armstrong, 
whereas I am used to – and better at – the continental 
variety, like Foucault and Derrida. But I kind of take 
it easy at the EUR, I just need my 17 credits.

Tell me about your social life in Rotterdam.
I’ve made friends from different nationalities (except 
for Italians, I can find those in Italy). We hold big 
cultural dinners, we go out together, and we play 
video games while hanging out and doing nothing. 
My girlfriend lives in Milan, so I’m on Skype a 
lot. Basically, I’m just lazy now. I’m enjoying the 
experience. 

What are you definitely going to miss when you 
return? 
The cheap beer and biking around the city on my 
own. 

PROFILE: 
Name: Marie-Claire Krayenhoff
Age: 23
Nationality: Dutch
Education: MSc. International Management 
 (CEMS) at Erasmus University 
 Rotterdam
Host university: Università commerciale Luigi 
 Bocconi, Milan

Why did you choose to do your exchange in Milan? 
I love Italy: the language, the culture, and ‘la dolce 
vita’. There is life in this country, people have 
temperament. At first I was dispirited by Milan. 
It appears cold with its palaces, wide streets, and 
sunglass-population. But I was curious.

What did you have to take care of before you were 
ready to go? 
For the university I didn’t have to take care of 
anything really, apart from the ordinary enrolment. 
There is however a social security number of sorts 

that foreigners have to request. My accommodation 
in Zona Bocconi was quickly arranged through an 
Italian rooms for rent website. Being authentically 
Dutch, I bought a bicycle the first chance I got!

What was your first impression of Italian life?
The second impression counts in Milan, just like in 
Rotterdam. Once you start exploring, you’ll find 
out it has it all. From the chique Brera and Monte 
Napeoleone, replete with luxury brands and state-
of-the-art designers, to Nivigli and the area of Porta 
Ticinese, with its vintage markets and trendy bars. 
Milan is an unforgettable city! 

Can you compare the education in Rotterdam with 
that in Milan?
It is more relaxed in terms of study load and more 
theoretical. My studies at the EUR are more practice-
oriented and require more effort. My peers are 
fantastic: very international and everyone has their 
own story to tell. A touch of academic superstition 
here is quite fun. The main entrance of the university 
is guarded by two lions, ‘I leoni’; if you pass in 
between the two before having graduated, you will 
never get your degree, according to the legend. So 
I’ve been taking the side entrance since the very 
beginning.

How is your social life in Milan?
Every day here is enjoyable, especially my bike rides 
to nowhere specific. The beautiful palaces, historic 
columns, gates and churches, rooftop terraces, wild 
scooters, and rampantly parked cars, there is so 
much! Italians are light-hearted and happy, they 
openly invite you for cosy dinners and aperitivos. You 
simply cannot be alone when you study at Bocconi 
in Milan. Through social media you’re constantly 
invited for lunch, random meals, or simply to hang 
out on a bench in the park.

What will you definitely miss once you are back? 
The delightful marocchini, cappuccinos and latte 
macchiatos during break time.  

Milan vs Rotterdam:

Latte macchiatos vs cheap beer
Luca Nichetti in Rotterdam Marie-Claire Krayenhoff in Milan
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Poppy: Trails of Afghan 
heroin
You would find them blooming all 
over the place, those beautiful and 
innocent looking red flowers. But 
poppies are the origin of a vicious 
circle of addiction, violence and death. 
In Afghanistan the flowers are grown 
en masse, yielding the lion’s share of 
the world’s heroin supply. From the 
mountainous region the drugs spread 
along several routes, either by land 
through Ukraine and the Balkan 
states, or by sea via Somalia, all the 
way to the developed world. Along 
the supply chain the flowery product 

unremittingly causes multi-faceted 
and incessant tragedy. Two Dutch 
journalists have documented this 
trail for the past 20 years to draw 
attention to a dismal situation. Step 
out of your comfort zone and expose 
yourself to the shocking truth about 
a part of this world often forgotten. 
The photographs presented at the 
Netherlands Photography Museum 
give a small insight into the enormous 
impact this innocent flower has on 
millions of people every day.
www.nederlandsfotomuseum.nl

IABR 2012
The International Architecture 
Biennale Rotterdam (IABR) 2012 is 
not simply a fancy event for architects 
– its overall theme “Making City” 
targets every individual citizen. The 
main exhibition is housed at the 
Netherlands Architecture Institute 
(NAi). It focuses on the importance of 
cities. Nearly 50% of all people live 

in one, making them the command 
centres of global development. 
Another exhibition on “Smart Cities” 
shows 23 projects from all around the 
world on how to make cities smarter. 
With smart the developers mean: 
cleaner, safer, more efficient and 
more flexible, thereby contributing 
to overall sustainable development. 
“Creating a new Rotterdam” is an 
exhibition held at the Ben Wind 
Gallery, featuring images of how the 
city’s face dramatically changed in 
the recent years. A more interactive 
event is the “ZigZag Festival”, taking 
place at various locations throughout 
the city centre. The idea is to make the 
citizen encounter some of the hidden 
spots in the city centre. Artists and 
architects organize projects in the 
small parks and courtyards hidden 
between high-rise buildings, and even 
the Lijnbaan will be transformed into 
a lounge-like place with coffee and 
music. Another main attraction is the 
Panorama Café specifically opened 
on top of the Hofpoort building. It 
grants you a 360-degrees view of the 
skyline of Rotterdam, while having a 
drink with friends. Become an active 
citizen and get to know the beauty 
and specialties of Rotterdam during 
the IABR 2012. 
www.iabr.nl
www.benwind.com
www.zigzagcity.nl

Neighbourhood-Flirt
Four ambitious women have created 
an impressive new venture. The 
“Buurtflirt” is a small cafe and social 
hotspot for locals. Literally translated 
it means “Neighborhood Flirt”. The 
name encapsulates the concept and 
ultimate goal the initiative aims for. 
The location should become a social 
hub, in the form of a meeting point, 
where neighbours gather, socialize, 
and can freely exchange ideas – and 
winks. In a broader perspective, the 
initiative is therefore a sort of social 
broker between the local community, 
culture, and public institutions. 
Check out this new concept of a 
neighbourhood initiative yourself, 
shop in the fancy store, or just enjoy a 
cup of coffee.
www.buurtflirt.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

What do you study? 
BSc Sociology, majoring in communi-
cation studies. In 2013 I’ll begin a 
master in social work.

Are you a dedicated student? 
As an exchange student I’m on a pass 
or a fail system, but normally yes.

How long have you been here?
Arrived on the 1st of February, staying 
until end of June.

What are your plans for Europe?
I want to travel a lot. I want to see as 
much as I can. After June I’m spen-
ding a month travelling around Euro-
pe, all the way to Bosnia and Croatia. 
Istanbul is a must as well.

What’s your passion? 
I’m passionate about meeting new 
people and learning. You can only 

know so much through your direct 
experience. In order to learn more 
about the world you have to get to 
know people, listen to their stories 
and experiences.

Where do you see yourself in 5 
years from now? 
I don’t have a specific job in mind yet, 
but I want to settle in a place where I 
have a lot family and friends.

Who is your favourite intellectual?
John Pilger, the British documentary-
maker. He is incredibly skilled at ex-
posing the dark side of power, regu-
larly confronting interviewees with 
uncomfortable facts in a calm and 
objective manner.

Is he that good?
I work at a Youth Centre in Toronto; 
we help children by cooking meals, 

helping with homework, giving work-
shops, and so on. Doing all kinds of 
social work I witnessed inequality 
first hand. Of course some people do 
better than others in life, but even 
public services treat children from 
one neighbourhood differently than 
others. Inequality needs to be addres-
sed, and yes, he’s brilliant.

So what is your ambition?
To lead a happy life and spread hap-
piness to the world. I’ve learned a lot 
from working with children. They in-
spire me and I want make their futu-
res just a bit brighter.

Something light to round off: 
beach resort or ice climbing?
Beach. No question. I’ve been 
weathering winters my whole life. 
HP (photo: Jeremy Sudibyo)

Name: 
Devin Anne 

Louise Richards
Nationality: 

Canadian
Age: 22

GOING 
DUTCH

Milan vs Rotterdam:

Latte macchiatos vs cheap beer



Dmitry Bulykin
aanvaller van Ajax

Robin Vossen
masterstudent Business 
Administration

DUBBELGANGERS

Omdat de zomer nog niet voor de deur staat, 
gaat het bittergarnituur een stuk sneller dan 
deze gezonde variant. 

 Bij een officiële dag als vandaag dragen niet alleen 
de studenten hun toga’s. Hier dean van RSM prof.dr. 
Steef van de Velde, prof. dr. ir. Hans Oppelland en prof. 
dr. Eric Waarts

Voor de rubriek ‘Dubbel-
gangers’ zoekt EM op 
de EUR naar look-a-likes 
van bekende mensen. 
Tijdens college het 
tweelingbroertje van 
Justin Bieber gezien? 
Een docent gevonden 
die sprekend op Angela 
Merkel lijkt? Suggesties 
zijn van harte welkom: 
redactie@em.eur.nl.

Wie? Msc. International Management/CEMS programme

Wat? Cocktailreceptie

Waar? M-gebouw

Gezellig? Bij binnenkomst valt het even tegen; de naam cocktailreceptie blijkt niet op 
het drankje te slaan, maar op de sfeer die de organisatie wil uitstralen. Het laatste is ove-
rigens uitstekend gelukt. Een driekoppige band verzorgt rustige achtergrondmuziek. 
Daarnaast is er een scala aan hapjes en  loopt er een professionele fotograaf rond om de 
afgestudeerden en familie op de foto te zetten. 

Voetjes van de vloer? Het blijft allemaal erg netjes. Er is één oudere dame die 
voorzichtig heen en weer beweegt op de muziek, verder staat iedereen stil. Dat is mis-
schien mede te danken aan de kledingkeuze van de meeste gasten. De dames op hoge 
hakken en in korte rokjes, de heren netjes in het pak. Ook het tijdstip – vijf uur JvdV

Elfahmi

De lente is begonnen
Na de crash van dit wankelende driewielenkabinet, kan de 
lente wat mij betreft pas echt van start. Het credo luidt: na re-
gen komt zonneschijn. Wat ben ik opgelucht dat de poseurs 
en kletsmajoors van dit Donald Duck-kabinet uit hun lijden 
zijn verlost. En jawel, de verlossing hebben ze te danken aan 
niemand minder dan de 'Grote Verlosser' zelf. De boutade van 
de heer Rutte – ‘Koers waar rechts Nederland zijn vingers bij 
aflikt’ – resoneert nog na in mijn oorschelp. Wat een spierbal-
lentaal toen. De enige die nu smakelijk en hartelijk zijn vin-
gers aflikt, is die clown waar hij zo hielenlikkend mee heeft 
zitten flirten. Hoe naïef kun je zijn om te denken dat je met 
een dictatoriale blaaskaak plannen kunt maken en uitvoeren.
Ik maak mij niet boos omdat dit kabinet ons nu met de rot-
zooi achterlaat, want zelfs een doofblinde chimpansee had 
deze crash van mijlenver kunnen zien aankomen. Ik maak me 
boos omdat ik mezelf betrap op het hebben van medelijden 
met Rutte. Ondanks dat de VVD niet mijn partij is, gunde ik 
hem van harte de regeringsperiode. Allicht komt mijn sympa-
thie voor hem voort uit zijn vriendelijke verschijning. Daarom 
vond ik ook de spierballentaal die hij af en toe uitsloeg onver-
standig en dom, en totaal niet bij zijn karakter passen. Rutte 
en de zijnen zijn de mist ingegaan door zich te laten verleiden 
straattaal te bezigen als ‘vingers aflikken’ en ‘doe es normaal 
man!’. Hetgeen vast en zeker werd geroepen om die clown te 
pleasen en koest te houden.
Desondanks heeft dit alles ook een pluspunt: onderwijsland is 
voor nu even verlost van ijskoning Zijlstra. We kunnen onbe-
zorgd genieten van het EK, de Olympische Spelen en de Tour 
de France. Het politieke circus zal in september weer haar 
voorstellingen hervatten.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent 

Deze twee dames zijn apetrots op 
hun kleindochter en genieten met 
volle teugen. Dat ze geen Engels ver-
staan, mag de pret niet drukken. 

De familie Bramann komt helemaal vanuit 
Duitsland om hun zoon Johannes (tweede van 
rechts) te zien afstuderen. Aangezien ze de ba-
cheloruitreiking hebben gemist, is dit de laatste 
kans om het officiële gebeuren mee te maken.

De studenten hadden slechts een half uurtje de tijd 
om na de officiële opening foto’s te maken. Vandaar 
dat er op de borrel eerst nog driftig wordt gekiekt.  

Borreltijd
international Management/
CeMs graduation Day




