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De benoeming is per 1 september 2012 
voor een periode van twee jaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier van 

de Universiteitsraad, mr. Jacqueline Baars, bereikbaar op 

(010) 408 2268 of baars@abd.eur.nl.

Uw brief en c.v. - met vermelding ‘persoonlijk/vertrouwelijk’ 

op de envelop - kunt u tot 7 mei 2012 sturen naar 

EUR Griffier U-raad, kamer ET-38, postbus1738, 3000 DR 

Rotterdam of mailen naar baars@abd.eur.nl.

Voor meer informatie over deze vacature 

bij de Universiteitsraad verwijzen wij graag 

naar onze website: 

De ideale kandidaat heeft een academisch niveau, bezit goede sociale vaardigheden, heeft 

inzicht in de universitaire organisatie en in het universitaire bestuurs-, medezeggenschaps- 

en besluitvormingsproces en is in staat om objectief, met overzicht en gevoel voor de 

verhoudingen vorm en inhoud te geven aan de functie.

De Universiteitsraad zoekt 

advEUR2012_4.ai   1   04-04-12   14:28
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Deze week sprak ik met EUR-filosoof Jos de Mul over hoe het met de normen en waarden in 
Nederland is gesteld. Dit naar aanleiding van een essay in de NRC van 24 maart van de hand 
van de Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr. Dat Nasr geen hoge pet op heeft van het 
normniveau ten lande, bleek al uit de titel: ‘Nederland is een natie zonder normen’. Voor wie 
het niet heeft gelezen, enkele willekeurige quotes: ‘Normloosheid is langzaamaan deel van 
ons wezen aan het worden’; ‘We worden gegijzeld door een regering die op haar beurt 
wordt gegijzeld door een antidemocratische partij die ons allemaal de vernieling in trekt’ en 
‘Normloosheid spreidt zich als een olievlek uit over onze politiek, onze media en heel onze 
cultuur’. Ik merkte dat ik herhaaldelijk instemmend zat te knikken bij het – overigens 
prachtig geschreven – betoog, maar heeft Nasr gelijk? 
De Mul leek mij de aangewezen persoon om dat te vragen. Hij zal op 2 mei de Rotterdam-
lezing verzorgen. Tien jaar na de moord op Fortuyn onderzoekt hij de Rotterdamse wortels 
van het populisme en laat hij zien hoe de democratie sindsdien veranderde.
Het valt allemaal wel mee met die normloosheid, vindt De Mul, althans in het dagelijkse 
leven van de gewone burger. We mogen dan gezegend zijn met een premier die zich louter 
laat leiden door peilingen, en een gedoogpartner met een Polenwebsite, ondertussen doen 
miljoenen Nederlanders vrijwilligerswerk, zijn de meesten helemaal niet hufterig, en rijden 
er meer mensen níet dan wél door een rood licht. Maar van het gebrek aan normen van 
onze politieke leiders wordt ook De Mul niet vrolijk.
Het is daarom goed ook te lezen over het dagelijks leven, waarin bijvoorbeeld studenten 
naar landen als India, Haïti en Moldavië reizen om daar mensen op allerhande manieren te 
helpen. Dat zouden de heren in het Catshuis, die zo nodig op ontwikkelingssamenwerking 
willen bezuinigen, ook eens moeten doen.

Gert van der Ende
Eindredacteur Erasmus Magazine, vanderende@em.eur.nl 

Normen en waarden



UITVERGROOT	

DE REES
Prachtige klassieke zeilschepen verlie-
ten op 2 april rond het middaguur de 
Rotterdamse Veerhaven voor de 24ste 
editie van de ‘Race of the Classics’, het 
grootste studentenzeilevenement van 
Europa. Achttien teams van verschil-
lende hogescholen en universiteiten 
deden mee aan wat ook wel ‘De Rees’ 
wordt genoemd. Van Rotterdam ging 
het via het Engelse Ipswich naar Am-
sterdam, waar op 5 april ‘Team Zeilers’ 
als winnaar uit de bus kwam. Een 
team van de RSM eindigde slechts op 
de elfde plaats. CH (foto LW)
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Prof.dr. Jos de Mul is 
hoogleraar Filosofie van 
mens en cultuur, aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte 
van de EUR, en directeur 
van het onderzoekscen-
trum Filosofie van de in-
formatie- en communica-
tietechnologie (φICT). De 
afgelopen jaren was hij 
o.a. gasthoogleraar aan de 
University of Michigan en 
de Fudan University in 
Shanghai en ‘visiting fel-
low’ aan het Institute for 
Advanced Study in Prince-
ton. Zijn laatste Neder-
landse boekpublicatie was 
Paniek in de polder. Poly-
tiek en populisme in Ne-
derland (2011). 

Normverval in Nederland 
valt wel mee
Klagen over het verdwijnen van onze cultuur, maar niet geïnteres-
seerd zijn in waar we vandaan komen. Stoere praat in het buiten-
land, maar je gedragen als een verwend kind dat vindt dat regels 
alleen voor anderen zijn. Nederland is verworden tot een land 
zonder normen, aldus Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr in het 
NRC. Filosoof Jos de Mul reflecteert op een aantal van Nasr’s boude 
uitspraken.  tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik

Nederland dreigt een land zonder normen te wor-
den, stelt Nasr. “Ik vraag me af of de toestand zo 
deplorabel is; ik vind het een beetje een hysterisch 
discours. Ik denk dat het heel erg meevalt; het is in 
een aantal opzichten een overtrokken voorstelling 
van zaken.  In de eerste plaats omdat Nederland de 
afgelopen tien jaar tamelijk normaal heeft doorge-
marcheerd. Wat mij opvalt is de discrepantie tussen 
de alledaagse realiteit en het publieke discours er-
over. In de media wordt allerlei normloos gedrag 
enorm uitvergroot en meteen gezien als uiting van 
cultureel verval. Om een voorbeeld te geven: zinloos 
geweld. Als je historische studies leest over het alle-
daags leven, zie je bijvoorbeeld dat in de negentien-
de en twintigste eeuw er op kermissen vaak werd 
gevochten, en dat er daarbij regelmatig mensen 
werden doodgestoken. Dat soort gedrag is altijd on-
derdeel van een samenleving geweest. Maar wan-
neer dat nú gebeurt, staan de kranten er bol van en 
staan er meteen camera’s omheen. Ik heb de afgelo-
pen tien jaar regelmatig in het buitenland gewerkt, 
onder andere in China en in de VS; de mensen daar 
hebben inmiddels het idee dat hier een permanente 
burgeroorlog aan de gang is. Natuurlijk was er kort 
na de moord op Fortuyn en Van Gogh spanning in 
het land, maar wat juist opviel was hoe snel alles 
weer zijn normale gangetje ging. Ik denk dus dat het 
met die normloosheid wel meevalt.
In de tweede plaats kun je zeggen, wanneer je naar 
het discours in de media kijkt, dat eerder het tegen-
overgestelde  van normloosheid aan de gang is: er is 
juist een enorme revival van normen en waarden, 
mede dankzij collega Balkenende. Weliswaar zijn er 
allerlei problemen in onze samenleving die worden 
verbonden met normen en waarden, maar dat gaat 
dan meestal gepaard met een krachtige roep om een 
krachtiger handhaving daarvan. Denk aan bijvoor-
beeld pedofilie: daar werd in de jaren zestig tot tach-
tig tamelijk liberaal naar gekeken; niet dat het werd 
toegejuicht, maar het werd gezien als een van  de ve-
le uitingsvormen van menselijke seksualiteit. Nu zie 
je bijna heksenvervolgingsachtige taferelen. ”

U zegt: het discours is hysterisch. Dus in het dage-
lijks leven valt het allemaal wel mee? “Inderdaad. 
Hoeveel Nederlanders doen er geen vrijwilligers-
werk, aan mantelzorg? Kijk naar de misdaadstatis-
tieken; criminaliteit neemt in vrijwel alle categorieën 
alleen maar af. In hun alledaagse leven behoren Ne-
derlanders volgens ieder onderzoek op dat gebied 
nog altijd tot de gelukkigste mensen ter wereld. Het 
probleem is veeleer dat er in de politiek een norma-
tieve kaalslag heeft plaatsgevonden en de neolibera-
le, economische norm allesoverheersend is gewor-
den. Maar in de alledaagse leefwereld doen normen 
en waarden het in veel opzichten best nog aardig.” 

Alleen in een land zonder normen kan op tv een 
programma uitgezonden worden waarin mensen 
kannibalisme bedrijven, volgens Nasr. “Hm, ik 
vind dat niet zozeer een kwestie van normverval, als 
wel dat het gewoon smakeloos is. Die smakeloos-
heid komt voort uit het feit dat kijkcijfers het enige 
criterium vormen. Dat heeft alles te maken met de 
vercommercialisering van de media, die op zijn 
beurt samenhangt met de neoliberale ideologie die 
in de breedte enorm veel terrein heeft gewonnen in 
Nederland. Men moet iedere keer weer een stapje 
verder gaan om de kijkcijfers te verhogen, en een 
daad van kannibalisme scoort blijkbaar. Natuurlijk 
heeft dat ook te maken met een zekere verschuiving 
van, niet zozeer normen, als wel van een zeker waar-
depatroon. Door de neoliberale ideologie wordt alles 
puur op marktwaarde afgerekend. De Franse schrij-
ver Michel Houellebecq beschrijft in zijn romans 
nauwgezet hoe in de neoliberale samenleving alles 
te koop is. Zijn romans roepen veel weerstand op, 



maar dat komt vooral omdat ze ons een nogal con-
fronterende spiegel voorhouden.  In Frankrijk en 
België bestaat er overigens meer weerstand tegen 
het neoliberale model; Nederland is er heel ver in 
meegegaan, waarbij Paars een belangrijke factor is 
geweest. Omdat Kok zijn ideologische veren af-
schudde, was er een economisch succesvolle samen-
werking mogelijk tussen PvdA, VVD en D66. Maar 
dat betekende wel een soort eenheidsworst wat ideo-
logie betreft. Mensen als Pim Fortuyn en Geert Wil-
ders gaven de gevestigde politiek de mogelijkheid te 
roepen dat er toch heus nog iets te kiezen valt. De fi-
losoof Žižek heeft daarover al in 2002 in Rotterdam 
een boeiende lezing gegeven onder het motto ‘Why 
we all love to hate Haider’.”  

Nederlanders zouden niet weten wie ze zijn. Ze 
beroepen zich weliswaar op de Nederlandse iden-
titeit,  maar niemand is echt geïnteresseerd in de 
nationale  historie. “Ook hier zou ik enigszins wil-
len relativeren. Is het werkelijk zo droevig gesteld 
met het nationale besef? Okay, het klassieke natio-
nalistische besef – de politieke geschiedenis van de 
grote 'Vaderlandse Helden' – is afgebrokkeld, maar 
er is bijvoorbeeld grote belangstelling voor genealo-
gie, plaatselijke verenigingen die historisch onder-

zoek doen floreren, en historische films en compu-
tergames zijn heel populair. Wie hier werkelijk 
blaam treft, zijn veeleer de leidende politieke elites, 
die de culturele bagage ondergraven door hun af-
braakbeleid ten aanzien van cultuur en de kunsten. 
Het probleem is dat leiders die het slechte voorbeeld 
geven – zo van ‘ach cultuur, daar hoeven we geen 
geld aan uit te geven, je kan toch ook naar het Thea-
ter van de Lach gaan’. Cultuur mag alleen nog be-
staan als ze zichzelf kan bedruipen – dat is ook het 
neoliberale bewind. De intrinsieke waarde van cul-
tuur, en de taak die een regering daarin kan hebben, 
wordt daarmee enorm ontkend. Ha! Aan de ene kant 
moeten mensen inburgeren en Nederlands leren, ter-
wijl we aan de andere kant onze taal verkwanselen 
en we straks, als het aan de bestuurders ligt, op uni-
versiteiten alleen nog in het Engels mogen doceren. 
Dat is toch tamelijk bizar. Er heerst hier een soort 
omgekeerd provincialisme; wij vinden alles uit die 
andere provincie – Amerika – beter. Men wil de uni-
versiteit naar Amerikaans model omvormen, dat is 
blijkbaar het mekka. De waarheid is dat het aller-
minst een mekka is; 90 procent van de colleges in 
Amerika kunnen niet tippen aan het niveau van Eu-
ropese universiteiten.  Het heeft te maken met een 
minderwaardigheidsgevoel, dat – ik ga nu iets heel 

gevaarlijks zeggen – voortkomt uit een gebrek aan 
een bepaalde nationale trots. Terwijl we een aantal 
zaken toch niet zo slecht doen. Neem het poldermo-
del, dat als economisch overlegmodel in jaren ne-
gentig ervoor zorgde dat we heel weinig stakingen 
hebben, en een vrij goed lopende economische ma-
chinerie. Dat model werd internationaal bejubeld 
door mensen als Clinton, Schröder en Blair. Maar 
van het ene op het andere moment was trots zijn op 
polderen uit. Tegelijkertijd poldert iedereen onder-
tussen vrolijk door, zelfs Wilders: niet alleen ge-
doogt hij, hij wórdt ook gedoogd. In de praktijk 
gaan we er dus mee door, maar op discoursniveau is 
het een vies woord geworden, en staat het gelijk aan 
laffe compromissen en gebrek aan leiderschap.” 

Wij worden gegijzeld door een antidemocratische 
partij die ons internationaal gezien in de vernie-
ling helpt. Kijk hoe PVV'ers zich gedragen in het 
Europees Parlement, de Polenwebsite, het Israël-
beleid van de regering, enzovoorts. “Je kunt inder-
daad zeggen dat populisme meer kapot maakt dan 
je lief is. In het buitenland krijg ik al snel de vraag: 
‘Nederland was toch een tolerant land, hoe komt het 
dat dit zo veranderd is?’ Men begrijpt het niet. In 
Europa in het bijzonder is Wilders heel bepalend 

voor ons imago. Rutte had dan ook echt afstand 
moeten nemen van die website. Maar er is ook inter-
ne schade; zo wordt door allerlei symboolpolitiek – 
boerkaverbod, verbod op dubbele nationaliteit, 
noem maar op – de motivatie van nieuwe Nederlan-
ders om hier een bestaan op te bouwen er stukken 
minder op.”

Wij hebben een premier zonder normen. “Ja.  
Voor Rutte lijken alleen nog de opiniepeilingen van 
belang, zoals de kijkcijfers dat voor omroepen zijn. 
Het is toch van de gekke dat Rutte aan de ene kant  
van de Polenwebsite zegt dat hij niet op iedere 
scheet van Wilders kan ingaan, en tegelijkertijd af-
stand neemt van VVD-senator Sybe Schaap, die in 
zijn boek Het rancuneuze gif wijst op de gevaarlijke 
kanten van het populisme. Hij weigert afstand te 
nemen van Wilders, vanwege de vrijheid van me-
ningsuiting, maar de mening van een senator van 
zijn eigen partij, werpt hij verre van zich. Dat is zo 
principeloos; het enige principe dat aan zo’n hou-
ding ten grondslag ligt, is het voortbestaan van het 
kabinet en het aantal stemmen dat je daarvoor no-
dig hebt. Hoe je die verwerft, doet er blijkbaar niet 
toe.” 

Maar mensen stemmen wel op Rutte en op Wil-
ders; het  volk gaat er dus in mee. “ Ja, maar ook 
hier zie je hele interessante discrepanties. Uit onder-
zoek naar PVV-stemmers blijkt bijvoorbeeld dat die 
gemiddeld veel minder radicale opvattingen hebben 
dan Wilders zelf. Blijkbaar bestaat er wel een onge-
noegen, maar uit zich dat niet in gedrag zonder ele-
mentaire normen van fatsoen. Dat wat ik in mijn 
boek als verklaring daarvoor aanvoer, is dat veel 
van de problemen gelokaliseerd zijn in de oude wij-
ken van de grote steden. Daar tref je de voormalige 
gastarbeiders en de nieuwe Nederlanders aan, en de 
meest kanslozen zitten daar op een hoop. Dat zijn 
ook de ernstigste slachtoffers van het neoliberale 
klimaat. Voor ‘ons mensen’ is de globalisering wel 
prettig: we kunnen vaak naar het buitenland reizen, 
en dan is de euro reuze makkelijk, en als je je talen 
spreekt, kun je elders makkelijker gaan werken. 
Maar juist voor de klasse aan de onderkant zijn die 
voordelen er niet. Die krijgen, net als de arbeiders in 
de sweatshops in Azië, de rekening gepresenteerd. 
Dus als Wilders het nationalistisch sentiment aan-
spreekt en appelleert aan de teloorgang van de klas-
sieke Nederlandse samenleving,  dan stemmen ve-
len van hen op hem uit ongenoegen met de neolibe-
rale religie.” 

Jos de Mul verzorgt op 2 mei de Rotterdam Lezing. De 
titel: Op weg naar het beloofde land. Fortuyn en het 
politiek messianisme. Tien jaar na de moord op Pim 
Fortuyn onderzoekt hij de Rotterdamse wortels van 
het populisme en laat hij zien hoe de democratie 
sindsdien onherkenbaar veranderde. Tijdstip: 19.30 tot 
21.30 uur. Locatie: Kriterion, Grandcafé Engels, Groot-
handelsgebouw, Rotterdam.
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´ Voor Rutte zijn alleen de peilingen van belang, 
zoals de kijkcijfers dat voor omroepen zijn’
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Nederland stijgt naar de zesde plaats in de 
Networked Readiness Index 2012 van het World 
Economic Forum, over de stand van zaken op ICT-
gebied binnen een land. Instituut INSCOPE (RSM) 
verzamelde een deel van de gegevens. 

CIJFER
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ONDERWIJS

N=N wel op bijna 
alle faculteiten
Behalve	de	juridische,	economische	en	sociale	faculteit	voeren	–	hoogstwaarschijnlijk	–	
ook	de	RSM,	de	Erasmus	School	of	History,	Culture	&	Communication	en	het	instituut	
Beleid	&	Management	Gezondheidszorg	vanaf	september	Nominaal = Normaal	in.

Dat leert een rondje langs de 
faculteiten op de Open Dag 
op 14 april. De drie laatste fa-
culteiten hebben het niet ge-
red om voor de open dag defi-
nitief te beslissen over N=N. 
Aangezien de kans op invoe-
ren groot is, vertellen de voor-
lichters aankomend studenten 
al wel dat ze te maken zullen 
krijgen met een strenger eer-
stejaarsprogramma, waarin 
alle zestig studiepunten moe-
ten worden gehaald. Hoeveel 
herkansingen hier tegenover 
staan en in hoeverre studen-
ten mogen compenseren, ligt 
bij de drie faculteiten nog niet 
helemaal vast. De faculteits-
raden en opleidingscommis-
sies mogen daarover nog hun 
advies geven, hetgeen de 
plannen nog zou kunnen wij-
zigen. 
Het iBMG heeft nog de minst 
concrete plannen over het 

aantal herkansingen en hoe 
de compensatieregeling eruit 
gaat zien. Daarom schetst de 
faculteit op de open dag alleen 
het ‘brede plaatje’, zegt stu-
dievoorlichter Stefan Groen. 
“We vertellen aankomend stu-
denten dat ze actiever bij de 
studie betrokken worden, 
daardoor minder vertraging 
oplopen en niet te maken krij-
gen met de langstudeerboete. 
Kortom, N=N is in het voor-
deel van de studenten.”
Voor de RSM, de ESE en de 
ESHCC betekent invoering 
van N=N geen grote veran-
dering. Ze zijn vorig jaar al 
begonnen met compensatoir 
toetsen en het aanbieden van 
minder herkansingen. Dit 
blijft zo, behalve dan dat eer-
stejaarsstudenten zestig pun-
ten, in plaats van veertig moe-
ten halen. Tegelijkertijd zullen 
faculteiten hun voortgang nog 

beter in de gaten houden om 
zo snel mogelijk in te grijpen 
als dat nodig is.
De Erasmus School of Law 
gaat wel een stapje verder in 
haar compensatieregeling. 
Vanaf september mogen eer-
stejaars onbeperkt 5’en com-
penseren, mits ze aan het eind 
van het jaar minimaal een 6,0 
gemiddeld staan. Samen met 
twee herkansingen per jaar 
moet dat genoeg zijn om het 
eerste jaar door te komen, 
meent het bestuur. De strakke 
regels gaan samen met een 
compleet nieuw, kleinschalig 
onderwijsprogramma. 
Overigens zal de Universi-
teitsraad niet blij zijn dat zes 
van de acht faculteiten N=N 
zullen invoeren. De raad vindt 
dat er nog te weinig bewijs is 
voor het positieve effect van 
N=N (zie het bericht hier-
naast). LJ (foto: LW)

U-raad kon niet 
stemmen over 
N=N
Het	College	van	bestuur	is	afgestapt	van	
haar	voornemen	om	Nominaal = Normaal 
per	september	universiteitsbreed	in	te	voe-
ren.	Alleen	faculteiten	‘die	er	klaar	voor	
zijn’	gaan	ermee	beginnen.

Dat bleek in de vergadering met de Universi-
teitsraad op 27 maart. De raad wilde eigenlijk 
tegen het voorstel van het college stemmen, 
maar dat was niet meer nodig. Het CvB heeft 
het voorleggen van dit besluit uitgesteld tot het 
eerste kwartaal van 2013. Ze wil eerst meer re-
sultaten zien van hoe N=N uitpakt voor de 
rendementen. De enige informatie waarover de 
universiteit nu beschikt, zijn de eerste resulta-
ten van de pilot bij de sociale faculteit over het 
eerste halfjaar. Daaruit blijkt dat het rende-
ment waarschijnlijk zal stijgen. De raad vindt 
deze resultaten echter ‘niet robuust genoeg’ om 
een risicovol besluit als het universiteitsbreed 
invoeren van de 60-puntenregel te ondersteu-
nen. 
Nadat op 27 maart duidelijk werd dat er geen 
besluit lag waarover de raad kon stemmen, be-
sloot zij een motie in te dienen, onder andere 
over de onduidelijkheid in de N=N-procedure. 
In de motie vraagt de raad het college bij de 
verlengde pilot rekening te houden met de vol-
gende zaken:
>   Er komen duidelijke criteria waaronder een 
 faculteit de pilot mag invoeren
>   Onderzocht moet worden of scholieren hun 
 studiekeus laten afhangen van N=N
>   Ook aan het einde van het tweede studiejaar 
 worden de resultaten van N=N onderzocht,
> En onderzocht moet worden wat het effect 
 van compensatoir toetsen is op de 
 rendementen. WG/LJ

Aankomend studenten informeren naar de 
economische studies in het V-gebouw
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EUR compen-
seert zieke 
student
Studenten die door ziekte, zwan-
gerschap, een functiebeperking 
of bijzondere familieomstandig-
heden een langstudeerdersboete 
krijgen, kunnen mogelijk vanaf 
september rekenen op compensa-
tie van de universiteit.
Dit voorstel van het College van 
Bestuur is opgenomen in de Re-
geling van het Profileringsfonds, 
dat beurzen en subsidies ver-
strekt aan studenten, en ligt ter 
instemming bij de Universiteits-
raad. 
Om aanspraak te maken op de 
tegemoetkoming moeten studen-
ten aantonen dat de opgelopen 
vertraging een oorzakelijk en di-
rect effect is van een van de ge-
noemde bijzondere persoonlijke 
omstandigheden. Belangrijk is 
dat zij het direct – in ieder geval 
in hetzelfde kalenderjaar – mel-
den als zij door overmacht ver-
traging op zullen lopen. Een 
commissie zal per aanvraag be-
kijken of die gegrond is. LJ 

Vluchtelingen-
studenten ver-
liezen beurs
Vluchtelingstudenten dreigen 
hun aanvullende beurs kwijt te 
raken als ze niet kunnen bewij-
zen dat hun ouders overleden 
zijn of te weinig verdienen. Het 
gaat om minstens tweehonderd 
studenten, denkt Stichting voor 
Vluchtelingstudenten UAF. Ze 
zullen extra moeten lenen. 
Staatssecretaris Zijlstra wil de 
regels voor de studiefinanciering 
aanscherpen. Voor vluchteling-
studenten met ouders in ‘pro-
bleemlanden’ is het echter vaak 
lastig om officiële verklaringen 
te krijgen over het inkomen van 
hun ouders of over hun overlij-
den. Het UAF hoopt op steun 
van de Tweede Kamer, die de 
plannen van de staatssecretaris 
nog moet goedkeuren. HOP

KORTAF

CAMPUS	

STAR wint Excelsior Studentencup
Studievereniging STAR heeft 10 april de gouden wisselbokaal gewonnen tijdens de eerste 
Excelsior Nauta Dutilh Studentencup. De STAR-spelers versloegen het Rotterdamsch 
Studenten Corps in de finale met 2-0. In totaal streden zestien Rotterdamse studenten- en 
studieverenigingen op de sportvelden van Stadion Woudestein tegen elkaar. ’s Avonds 
mochten alle spelers en supporters gratis naar de wedstrijd Excelsior – NEC. Met de stu-
dentencup willen Excelsior en de universiteit de banden met elkaar aanhalen. AP (foto: LW)

Wat:	lezing	Jan	Peter	Balkenende
Waar:	senaatszaal,	Woudestein
Wanneer:	dinsdag	10	april,	15.00	–	16.30	uur

Tja, daar sta ik dan op het – tijdelijk? – trooste-
loze plein voor het A-gebouw, met gemengde 
gevoelens na een lezing van onze hoogleraar 
Governance, Institutions and Internationalisation 
te hebben aangehoord.  Je kent het wel: zo’n 
lezing met een titel als ‘Challenges for the 21st 
Century’, uit de losse pols door een ervaren rede-
naar opgelepeld, met een gezellig interactief ka-
rakter,  en bovenal optimistisch getoonzet – alle 
‘ontwikkelingen in de wereld’ zijn ‘interessant om 
waar te nemen’ en problems heten vanzelfspre-
kend geen problems maar challenges. Over de 
inhoud van de lezing, die weliswaar anderhalf uur 
duurde, maar die ook in een paar minuten had 
gekund, kan ik kort zijn: de redenaar – Balkenende 
dus – ziet,  al frequent fly-end over de aardbol op 
weg naar dates met belangrijke mensen uit het 
multinationale bedrijfsleven en de mondiale poli-
tiek, dat er steeds vaker socialer en duurzamer 
wordt ondernomen en jubelt in zijn lezing welk 
een goede zaak dit voorwaar is.

De laatste keer dat ik iets van JP, inmiddels de 
ex-MP, vernam was een bericht met foto op de 
website van het AD, ergens vorig jaar oktober. 
Daarin toonde de Bavaria City Race-liefhebber 
trots zijn Porsche Panamera S Hybrid; inderdaad 
een hybride, maar nog altijd 1 op 13 rijdend. Hij 
was als premier bij de mislukte klimaattop in 

Kopenhagen aanwezig, en van de vier kabinetten 
die hij leidde is het duurzaamheidsbeleid me nu 
niet meteen het meest bijgebleven (al kan het 
altijd erger, zoals de huidige regering bewijst). 

Ik sta op het plein met de laatste woorden van 
de hoogleraar nog in mijn hoofd nagonzend: It’s 
your responsibility now, you are the youth  – uh, 
uh – en bedenk me ineens dat ik hier enkele jaren 
geleden met eenzelfde soort gevoel stond. Toen 
had Dries van Agt (voor de jongeren onder ons: 
ook een CDA’er die premier was van een trits 
kabinetten) een eveneens met platitudes door-
spekt vurig pleidooi gehouden, maar dan voor de 
Palestijnse zaak, een zaak waarvan hij als leider 
van Nederland nu niet bepaald als voorvechter 
te boek stond. Ik weet ineens ook wat voor soort 
gevoel ik heb: een hybride gevoel. Zo’n gevoel van 
‘ze hebben gelijk, maar waarom nu pas, en niet 
toen ze de baas waren?’ 

Het zal wel onder het fenomeen voortschrijdend 
inzicht vallen (al kan ik snelle auto’s die een jaar-
salaris van rond de balkenendenorm kosten, nog 
steeds niet rijmen met duurzaamheid, hoe hybri-
de ze ook zijn). Een fenomeen dat altijd nog is te 
preferen boven voortschrijdende blindheid, vooral 
waar te nemen bij voormalige PvdA-voormannen 
die hun ideologische veren wel heel erg goed van 
zich af hebben weten te schudden.

Gert van der Ende

Hybride

Effe chillen na het sporten

GERT WAS HERE 



kort is hij als een van de weinige 
jongeren lid van de deelnemers-
raad van het pensioensfonds ABP.
Jeroen maakte zich nooit zo druk 
om zijn eigen pensioen, maar toen 
hij via de CNV Jongeren het ABP 
binnenrolde en er wat meer over 
nadacht, zag hij in dat het toch ei-
genlijk wel heel belangrijk is. Vol-
gens hem hebben de meeste jon-
geren een heel verkeerd, of géén 
beeld van wat ‘pensioen’ inhoudt. 
Ze denken dat het wel goed komt 

of dat het een zorg voor later is. 
Jeroen wil hen laten zien waar ze 
echt aan toe zijn in deze tijd van 
bezuinigingen. Daarom is hij sa-
men met een bestuurder van het 
ABP bezig met het opzetten van 
een voorlichtingsprogramma, 
waarmee hij langs basisscholen 
wil gaan. Niet met een saaie po-
werpointpresentatie, maar op een 
leuke innovatieve manier; een ma-
nier waarop hij het zelf ook gepre-
senteerd zou willen krijgen.

Door de activiteiten naast zijn 
studie is het voor Jeroen soms 
hard aanpoten. Op zich ligt dat 
niet aan de deelnemersraad van 
het ABP, want er zijn maar vier á 
vijf bijeenkomsten per jaar. Maar 
het lesgeven kost wel wat meer 
tijd. Daarom gaat zijn studie be-
stuurskunde iets langer duren 
dan gepland. Rekening houdend 
met een kleine vertraging hoopt 
Jeroen begin 2013 af te studeren. 
CH

‘Jongeren hoeven echt niet hele dagen te denken aan hun pensioen’
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Jeroen Dejalle (25)
Van het vmbo stroomde hij door 
naar de havo. Van daaruit ging hij 
naar de Hogeschool Rotterdam 
om commerciële economie te stu-
deren, en nu studeert Jeroen Dejal-
le bestuurskunde aan de Erasmus 
Universiteit. Naast zijn studie 
geeft hij het vak Marketing op de 
Hogeschool Rotterdam, en sinds 

KLOKKENLUIDERS 
‘Benoem vertrouwens-
persoon voor vermeende 
misstanden’
Een	onafhankelijke	vertrouwenspersoon	
aan	wie	vermeende	misstanden	op	de	EUR	
gemeld	moeten	worden.	De	Commissie	Per-
sonele,	Bestuurlijke	en	Infrastructurele	Za-
ken,	die	maandelijks	bijeenkomt	ter	voorbe-
reiding	op	de	Universiteitsraadvergade-
ring,	vindt	dat	die	er	moet	komen.	

Het College van Bestuur wil dat er een klokken-
luidersregeling vastgesteld wordt, zodat mede-
werkers en studenten op een adequate en veilige 
wijze melding kunnen maken van vermeende 
misstanden, zoals strafbare feiten, schendingen 
van wet- en regelgeving, gevaar voor de volksge-
zondheid, de veiligheid of het milieu en verspil-
ling van overheidsmiddelen. 
Volgens  de conceptregeling van Juridische Za-
ken zou de melding bij de leidinggevende of de-
caan gedaan moeten worden, of als dat niet kan, 
bij de leidinggevende daarboven. Een aparte ver-
trouwenspersoon zou het onnodig ingewikkeld 
maken; bovendien heeft die geen bevoegdheid, 
enkel een adviesfunctie. Volgens de commissie is 
een vertrouwenspersoon echter laagdrempeliger 
en krijgen klokkenluiders in de conceptregeling 
niet genoeg bescherming. Ook zouden er, anders 
dan nu in de tekst staat, anonieme meldingen ge-
daan moeten kunnen worden. Juridische Zaken 
vreest dan echter voor meer ‘onzinklachten’ en 
meldingen ‘om personen zwart te maken’. 
Colleges van Bestuur worden geacht een klok-
kenluidersregeling vast te stellen volgens de 
Code Goed Bestuur Nederlandse Universiteiten 
uit 2007 van de Vereniging van Universiteiten 
(VSNU). Bij een vermoeden van inbreuk op de 
wetenschappelijke integriteit of klachten over 
seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of 
discriminatie zijn er andere regelingen – en ver-
trouwenspersonen. TL

Studenten protesteren tegen 
jaarklassensysteem 
De	manifestatie	‘Vrijdag	de	13e’	werd	ondanks	het	kwakkelende	weer	druk	bezocht.	Rotter-
damse	studentenorganisaties	protesteerden	vrijdag	13	april	op	het	Tinbergen	Plaza	tegen	
het	‘jaarklassensysteem’	dat	op	verschillende	faculteiten	van	start	gaat.

Ruben Woelders, voorzitter 
van de Rotterdamse Kamer 
van Verenigingen, benadrukt 
dat het de studenten niet al-
leen te doen is om het protes-
teren. “We zitten ook rond de 
tafel met de mensen die hier 
over gaan. Bij enkele facul-
teiten hebben we zelf alterna-
tieve plannen ingediend.” 
De manifestatie is volgens 
hem vooral bedoeld om 
bewustzijn bij studenten te 
creëren. “Het wordt voor fa-
culteiten nu mogelijk om niet 
alleen in het eerste studiejaar 
een bindend studie advies op 

te leggen, maar ook in het 
tweede en derde jaar van de 
bachelorfase.” 
Geneeskundestudente Iris 
van der Sar is naar de mani-
festatie gekomen, omdat ze 
vindt dat er niet genoeg geïn-
vesteerd wordt in de toekomst 
van studenten. “Degenen die 
onze kenniseconomie moeten 
verrijken, worden totaal niet 
gestimuleerd in het doen van 
een master of het kiezen voor 
een bestuursjaar.”
Dat is waar Jan Boers, voor-
zitter van de Landelijke Ka-
mer van Verenigingen, ook 

bang voor is. “Het College 
van Bestuur moet kijken 
waar de arbeidsmarkt be-
hoefte aan heeft. Bedrijven 
willen mensen die meer kun-
nen dan in vier jaar een stu-
die afronden.” Volgens Boers 
wordt het door het jaarklas-
sensysteem onmogelijk ge-
maakt om je als student breed 
te ontwikkelen. “Daarnaast 
krijgen studenten op lande-
lijk niveau ook nog te maken 
met de langstudeerboete.”  
Hij vindt het jaarklassensy-
steem daarom onnodig. CH 
(foto: RvdH)

ONDERWIJS
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Luuc den Toom, student klini-
sche psychologie. Hij doet samen 
met twee studiegenoten, Kavita 
Boedjarath en Gizem Kahraman , 
onderzoek naar pedofilie onder 
de naam ‘PedoScience’. 

Waarom hebben jullie eigenlijk 
voor dit onderwerp gekozen?
“Pedofilie is de laatste tijd veel in het 
nieuws. Als je daarin iets ontdekt, wordt 
dat vast opgepikt. Doe je onderzoek naar 
bijvoorbeeld depressies, dan zal je iets 
veel opzienbarender moeten ontdekken. 
Daarnaast wil ik natuurlijk ook gewoon 
mijn studie afronden, maar bovenal vind 
ik het onderwerp mega interessant.”

Het is een beladen onderwerp, 
hoe pak je dat aan? 
“Ik denk dat we als onderzoeksgroep 
allemaal heel openminded zijn. Je moet als 
wetenschapper natuurlijk toch proberen 
er zo objectief mogelijk naar te kijken. 
Daarnaast houd je in gedachten dat niet 
iedere pedofiel ook daadwerkelijk seks met 
kinderen heeft.” 

Maar je zal toch ook te maken 
krijgen met heftige verhalen?
“Ja, dat is waar. Ik heb al het een en ander 
langs zien komen in de mailbox, maar ik 
schuw bizarre verhalen over het algemeen 
niet.”

Willen pedofielen zich nog wel 
aanmelden tegenwoordig?
“Degenen die zich tot nu toe hebben aan-
gemeld, zijn juist heel enthousiast, omdat 
ze de kans krijgen het beeld dat er van pe-
dofielen is te nuanceren. Momenteel is dat 
beeld heel eenzijdig, het komt vooral nega-
tief in het nieuws. Veertig jaar terug werd 
pedofilie nog gewoon geaccepteerd. Tot nu 
toe hebben zich ongeveer tien niet-prakti-
serende pedofielen gemeld voor het onder-
zoek. Voor de praktiserende pedofielen zijn 
we in gesprek met tbs-klinieken.” CH
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      Life is a bitch 
twitterde oud-Skadiaan Roel Haen op 7 april toen hij als slagroeier van de Acht 
van Oxford in de traditionele ‘Boat Race’ had verloren van Cambridge. Zijn team 
lag aan kop totdat halverwege de race een zwemmer de wedstrijd verstoorde.

DE QUOTE

Meer	dan	twee	vijven	compenseren	mag	bij	ESL
Eerstejaars rechtenstudenten mogen vanaf 
komend collegejaar onbeperkt (afgeronde) 5’en 
compenseren, mits ze aan het eind van het jaar 
minimaal een 6,0 gemiddeld staan.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Rubicon-beurs	voor	pedagogiek
De Canadese onderzoeker Viara Mileva-Seitz 
kreeg een Rubicon-beurs om op de EUR een 
postdoc-onderzoek te doen naar het samenwer-
ken van kinderen.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Geen	pardon	voor	topsporter
Ook topsporters die te lang studeren lopen 
vanaf september tegen de langstudeerboete aan. 
Menso de Maar, directeur van Erasmus Sport, 
vindt deze uitkomst bijzonder spijtig.  
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   

Het Erasmus MC wil een normaal 
ziekteverzuimbeleid voor schoon-
makers. Daarom heeft het zieken-
huis de schoonmaakbedrijven een 
voorstel gedaan voor een gefaseer-
de invoering van doorbetaling bij 
ziekte. Samen met Schiphol en de 
NS diende het ziekenhuis het 
voorstel in om duidelijk te maken 
dat zij bereid zijn te praten over 
een betere regeling. Zij krijgen al-
leen geen kans om het toe te lich-
ten. Onbegrijpelijk vindt vak-
bondsbestuurder Ron Meyer van 
FNV Bondgenoten. “De schoon-
maakbedrijven negeren hiermee 
hun opdrachtgevers en dat vind ik 
ronduit beledigend.”
Volgens de woordvoerder van de 
schoonmaakbranche, Melanie 
Klerx, is er een goede reden waar-

om de opdrachtgevers niet zijn 
uitgenodigd voor een gesprek. 
“Hun voorstel was niets nieuws. 
Zoiets is al een keer op tafel ge-
weest en toen zijn we er ook niet 
uitgekomen met de FNV.” Ze be-
grijpt dat de opdrachtgevers 
graag snel een cao willen – want 
daar is iedereen bij gebaat – maar 
de schoonmaakbedrijven blijven 
erbij dat ze een prima eindbod 
hebben neergelegd. Bovendien 
spelen de onderbuikgevoelens van 
de bazen van schoonmaakbedrij-
ven mee. Klerx: “De FNV is hard 
van leer getrokken tegen hen en 
dat is niet altijd goed gevallen.”
De wachtdagen bij ziekte blijven 
het knelpunt in de onderhandelin-
gen. Nu zijn de eerste twee ziekte-
dagen (één dag staat voor vier 

werkuren) voor eigen rekening 
van de schoonmaker en daar wil 
de FNV vanaf. Volgens de vak-
bond zal het ziekteverzuim hier-
door verminderen, maar dat wil-
len de schoonmaakbedrijven eerst 
onderzoeken. Niet nodig, zegt de 
FNV, en daarmee zijn de partijen 
er nog steeds niet uit. Vooralsnog 
wacht de Erasmus Universiteit de 
uitkomsten van de onderhandelin-
gen af, zoals EM al eerder meldde. 
Ondanks dat collegelid Bart 
Straatman hoopt dat er snel een 
cao-akkoord komt, spreekt hij zich 
daar niet zo expliciet over uit als 
het Erasmus MC. De universiteit 
en Schoonmaakbedrijf GOM heb-
ben regelmatig contact over de 
voortgang van de cao-onderhan-
delingen. LJ

Erasmus MC steunt schoonmakers
CAMPUS
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Weg met de MOE-landers 
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(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 

With great interest I read the article ‘Weg met de MOE-
landers’. I think this is exactly the type of issue that should 
be debated in our university community. Still, in order to 
do this justice I feel the debate has to go significantly dee-
per. I am not impressed with this article from a societal 
and from a scientific point of view. 
Considering my societal concerns, it might be my German 
background that triggered an intense reaction.  Since my 
childhood I have been imprinted with the knowledge that 
I belong to a nation that committed a crime against hu-
manity that went beyond any dimension we can imagine 
nowadays in our safe, human and liberal democracy. As a 
psychologist I learned later that it does not take much to 
make good people behave in an evil manner. Seemingly 
innocent, at the beginning minor changes of norms, va-
lues and beliefs can lead to disaster. Especially during 
times of economic problems, stereotypic argumentations 
develop their poisonous power. Sentences like “(De Polen) 
werken voor het grootste deel toch daar waar je het zou 
verwachten: in de tuinbouw” (The Polish work, for the gre-
atest part, where you would expect them to: in the green-
houses)and words like “Polenoverlast” (problems with 
Polish people) read like a déjà-vu from German history 
classes.  Furthermore, a nonchalant reaction to the questi-
on “En wat doen we nu met al die migranten, terugsturen 
naar hun eigen land?” (So what to do with all the mi-
grants, send them back to their own country?) shows an 
astonishing ignorance of existing EU law. 
As a scientist I am concerned about the methodology and 
the representativeness of the mentioned “findings”. What 

we learn from the previous EM article is that Erik Snel con-
ducted a couple of interviews with police officers in two 
Dutch cities. Some police officers said this; others said so-
mething else. The topic obviously deserves scientific res-
pect and methodological rigour. We as scientists need to 
provide meaningful contributions to pressing societal di-
lemmas and political challenges like this issue. I would ha-
ve liked to learn from my colleague from sociology if there 
is actually a problem. My data suggested otherwise. In the 
context of our EU project COMPOSITE, we conducted last 
year fifty interviews with Dutch police officers from three 
provinces and all hierarchical levels. An issue with East 
European immigrants was not mentioned one single time. 
I would also be interested in seeing statistics. What is the 
bigger context in which the reports of the police need to 
be seen? Are the PVV just magicians of issue selling and 
agenda setting and there is actually no problem at all? 
Doing as if our nations are islands is just not possible any-
more – from an economic, ecological, social, but also legal 
point of view. Thanks god, diversity is an integral part of 
our daily life. When I see our Moroccan mayor welcoming 
Sinterklaas in Rotterdam, I am proud of this city and this 
country – in such seemingly mundane actions diversity 
and respect are lived in a powerful manner.

Dr. Gabriele Jacobs, Associate Professor Social- and 
Organizational Psychology, RSM / Erasmus University. 
Gabriele coordinates since August 2010 the EU project 
COMPOSITE (www.composite-project.eu).

> Beertje Spoorloos
De ‘bierbeer’ van campus-
café In de Smitse is gekid-
napt en wordt sinds 21 
maart vermist. “We hebben 
een hele dikke brief gevon-
den”, vertelt In de Smitse-
voorzitter Ard van Kooten 
lachend. “We krijgen de 
beer terug als we de ont-
voerder een jaar lang van 
gratis drank voorzien.” Die-
gene is wel ‘vergeten’ zijn 
naam te vermelden onder-
aan de brief.
Alle avonturen van de ver-
dwenen beer zijn te volgen 

via zijn eigen Facebook-pa-
gina ‘Beertje Spoorloos’. Op 
4 april werd de beer gefoto-
grafeerd in een café aan de 
Oude Haven. Eerder, op 21 
maart, werd hij al door zijn 
ontvoerders meegenomen 
naar de Kralingse Plas. 
“Dat In de Smitse mis ik op 
dit moment helemaal niet 
meer”, laat de beer in een 
reactie bij een foto weten. Of 
hij terug moet naar het café, 
kunnen we de komende we-
ken via Facebook volgen. 
“Ik vind het een hele leuke 
actie”, zegt Van Kooten. “Ik 

mag dit soort streken wel. 
We hebben een vermoeden 
wie de dader is, maar dat ga 
ik niet uitspreken. Ik wil 
niemand vals beschuldi-
gen.” De beer was voordat 
hij verdween ongeveer een 
half jaar in het bezit van het 
café. Van Kooten en zijn col-
lega’s kregen hem aan het 
begin van hun bestuursjaar. 

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl
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Weg met de MOE-landers? 
Dat kan helemaal niet 
Ik heb, als universitair hoofddocent Europees recht met als onderzoeksin-
teresse Europees burgerschap, vrij verkeer van personen in de EU en EU 
immigratierecht, uw artikel getiteld ‘Weg met de MOE-landers?’ gelezen. 
In aanvulling erop wil ik graag enkele opmerkingen maken. Voorop staat 
dat het vrij verkeer van personen ook voor MOE-landers in de Europese 
Verdragen is vastgelegd (voor Roemenen en Bulgaren in het 
Toetredingsverdrag), welke alleen kan worden gewijzigd door middel van 
ratificatie unaniem door alle lidstaten, dus ook de MOE-landen. Deze laat-
ste zullen dat vanzelfsprekend niet doen. Dus hebben MOE-landers vanuit 
Europeesrechtelijk oogpunt het recht om in Nederland te komen werken 
en voldoen de meesten dan ook aan de eisen die daaraan worden gesteld. 
Probleem is – zoals tussen de regels door kan worden gelezen in uw arti-
kel – dat er in Nederland het een en ander schort aan de wijze waarop ze 
hier worden opgevangen. Er worden bijvoorbeeld kamers en appartemen-
ten verhuurd tegen woekerprijzen, en de omstandigheden daarbij zijn 
zeer slecht. De recente veroordeling van een werkgeefster in Someren die 
aspergestekers uitbuitte is daar een voorbeeld van. Het beperken van het 
recht van vrij verkeer omdat er in Nederland fouten worden gemaakt in 
de opvang, is dan de omgekeerde wereld: zij zouden dan niet mogen ko-
men, omdat in Nederland men de zaken slecht heeft geregeld. Overigens 
zijn de MOE-landers niet alleen werkzaam in laaggeschoolde banen, 
maar ook bijvoorbeeld op onze universiteit, waar zij zeer gewaardeerde 
collega’s zijn. Zij voldoen sowieso absoluut niet aan het beeld dat wordt 
geschetst.

Dr. Flora Goudappel, universitair hoofddocent Recht van de Europese 
Unie
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Film en filosofie
In wat Mitterrand ‘Europa’s best bewaarde geheim’ 
noemde, mijn geboortestad Gent, maakte de plaatse-
lijke kwaliteitscinema jarenlang reclame met een vers 
uit Van Ostaijens Bezette stad: ‘U zal veel vergeven 
worden want gij hebt veel films gezien.’ Dat zinnetje 
fascineerde mij enorm als puber, toen ik heel vaak 
naar die cinema ging, misschien ook wel omdat mij 
toen heel veel vergeven moest worden! Maar ergens 
geloof ik nog steeds dat film inderdaad, al duurt het 
maar even en al laat het zich buiten de cinema niet 
aanzien, het beste in de mens naar boven kan halen.
Wat film in ieder geval vermag, is abstracte filosofi-
sche problemen concreet verbeelden. U kunt zich nau-
welijks voorstellen hoe vaak filosofen de problemen 
waarop ze grip proberen krijgen, overtuigend tot le-
ven gebracht zien in films. Stel dat je werkt op ‘moge-
lijke werelden’. Dan smelt je toch gewoon bij Lola 
Rennt, Sliding Doors of Van Dormaels meesterwerk Mr. 
Nobody? Of stel dat je gebiologeerd bent door nihilis-
me en zingevingsvragen. Dan kan je toch onmogelijk 
weerstand bieden aan het verzameld werk van de 
broertjes Coen, en al zeker niet aan hun The Big 
Lebowski, Burn After Reading en A Serious Man? Of stel 
dat u zich vragen stelt over het wezen van persoonlij-
ke identiteit. Dan kan je toch bij wijze van spreken uw 
boeken sluiten na het bekijken van Allens Zelig, 
Kaurismäki’s The Man Without a Past en Nolans 
Memento?
Okay, ik ga niet aan stielbederf doen: films lossen de 
filosofische problemen niet op! Maar ze kunnen die 
problemen wel op de meest indringende wijze aan-
kaarten en tastbaar maken. Dat heb ik ondervonden 
toen ik aan de universiteit van ‘Europa’s best bewaar-
de geheim’ jarenlang een inleidende cursus 
Wijsbegeerte gaf aan gemiddeld 300 hyperkinetische 
eerstejaarsstudenten. Door systematisch filmfrag-
menten te gebruiken, wist ik niet alleen hun aandacht 
vast te houden, maar ook hun belangstelling op te 
wekken voor dé grote vragen, en hen ertoe te brengen 
hun eigen verbeelding te gebruiken bij het afwegen 
van de mogelijke antwoorden.
Bij mijn huidige werkgever kan ik mijn liefde voor ‘filo-
sofie en film’ volop uitleven: dit academisch jaar viert 
het gelijknamige eerstejaarspracticum zijn tienjarig 
bestaan, afgelopen vrijdag nog vierden we op de cam-
pus in het kader van de maand van de filosofie ‘het 
feest van film en filosofie’ en in september wordt de 
spiksplinternieuwe minor ‘Denkbeelden: Filosofie aan 
de hand van film’ gelanceerd.    
Van verbreding gesproken! En van echte verdieping!

Tim de Mey is docent Theoretische filosofie en zit na-
mens de Faculteit Wijsbegeerte in de Universiteitsraad

TIM	DE	MEY	

	VAN	DER	SCHOT	
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Terug van
weggeweest

Een tijdje uit de running vanwege een ernstige ziekte. 
Het overkwam drie wetenschappers. Hoe gaan ze daar 
mee om en zijn ze erdoor veranderd?      
 tekst Thessa Lageman fotografie Michel de Groot

Naam: Wim Rietdijk
Leeftijd: 23 jaar
Woonplaats: Rotterdam
Beroep: promovendus bij Economie
Werkt: op dit moment voor 25 procent, 
vanaf juni weer fulltime; vertraging 
promotie: ongeveer een jaar
Vanwege: diagnose lymfeklierkanker 
september 2011



“
Ik was een enorme carrièretijger”, vertelt Wim Riet-
dijk. “Publiceren, daar deed ik alles voor. Nu denk ik: 
over twee maanden is ook prima.” Nog steeds hoopt 
hij op een mooie carrière in de wetenschap, maar het 
staat niet meer op de eerste plaats. 

Misschien een cliché, maar de drie wetenschappers bevestigen 
dat je door een ernstige ziekte heel anders tegen het leven aan-
kijkt. Martyn Mulder: “Daarvoor was ik niet bewust met de 
dood bezig. Nu weet ik: het kan ook zo voorbij zijn.” Maar zegt 
hij ook: Het heeft weinig zin om er de hele tijd aan te denken. “Je 
kunt beter gewoon doorgaan.”
Nicole van Voorst Vader geeft sinds haar ziekte zaken die ze be-
langrijk vindt meer prioriteit, in haar geval: de tijd nemen voor 
mensen, lekker wandelen in de natuur. Voor haar onderzoek 
dacht ze al veel na over fragiliteit en kwetsbaarheid, en dat hielp 
haar vervolgens om met haar eigen sterfelijkheid om te gaan. 
Pessimistisch was ze eigenlijk nooit. De klachten en complica-
ties, zoals vermoeidheid en zenuwpijn, waren niet gemakkelijk, 
maar, benadrukt ze: “Het leven kan gelukkig wel doorgaan.” 
Wim voelt zich sindsdien volwassener geworden. “Je raakt je 

kinderlijke naïviteit kwijt.” Vroeger werd hij snel boos. “Nu luis-
ter ik eerst goed voordat ik mijn mening geef. Ik ben zachter ge-
worden, behulpzamer, en ik relativeer meer.” Keep calm and car-
ry on, staat op de rode poster op het kantoor dat hij met twee an-
dere aio’s deelt.
Met de jaarwisseling lag hij een week in het ziekenhuis omdat hij 
door de chemobehandeling longproblemen had gekregen. Naast 
hem lag een vrouw van 34 jaar die nog maar heel kort te leven 
had. Wim: “Op 1 januari kreeg ze het slechte nieuws. Ik heb mis-
schien pech gehad, maar ik ben vervolgens wel weer het juiste 
deurtje doorgegaan.” Een paar weken geleden kreeg hij te horen 
dat hij ‘kankervrij’ is. Voor zijn carrière is de vertraging die hij 
oploopt geen probleem, denkt hij. Hij is nog jong en op de facul-
teit is er alle begrip voor zijn ziekte. 
“Het merkwaardige is dat je geest je lichaam niet meer vertrouwt 
na een beroerte”, vertelt Martyn. Zelfs de eenvoudigste dingen – 
naar het winkelcentrum, de universiteit, een stukje fietsen – ble-
ken een drempel waar hij overheen moest. 
Heel normaal, verzekerden neurologen hem, want je weet dat het 
zo wéér kan gebeuren en dat je dan binnen een uur in het          >> 
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Naam: Martyn Mulder 
Leeftijd: 63 jaar
Woonplaats: Amsterdam
Beroep: universitair docent 
wiskunde bij Econometrie 
Werkt: vier dagen (i.v.m. de 
seniorenregeling), ruim een half 
jaar uit de running geweest
Vanwege: beroerte/ herseninfarct 
augustus 2011



Naam: Nicole van Voorst Vader 
Leeftijd: 55 jaar
Beroep: promovendus bij Wijsbegeerte 
Woonplaats: Wassenaar
Werkt: sinds kort weer 40 uur per week; 
Vertraging promotie: minstens een jaar
Vanwege: diagnose borstkanker mei 2010
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ziekenhuis moet zijn. Hij slikt nu zes verschillende medicijnen, 
die de kans op herhaling verkleinen. Door shiatsu-therapie 
kwam hij van zijn nekklachten af en begin maart gaf hij weer 
zijn eerste hoorcollege voor 150 studenten. Dat was voor hem 
een test om te kijken of hij het allemaal nog kon: nadenken, de 
stof helder uitleggen, kijken of iedereen alles goed snapt, luiste-
ren, vragen beantwoorden, want: “Dat vergt een enorme concen-
tratie.” Het was een hele opluchting dat het goed ging.

Nicole is nooit helemaal gestopt met werken. De bedrijfsarts 
moest haar echt afremmen. “Met nadenken kun je niet stoppen 
als je ziek wordt. Filosofie en ziek zijn gaan eigenlijk prima sa-
men”, zegt ze. Voor haar is de wandeling ‘A Sister’s Hope’ samen 
met haar dochter de ultieme test: komende oktober gaan ze twee 
dagen dertig kilometer per dag lopen om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. “Als dat lukt, 
voelt het echt als een streep eronder.”
Hoe belangrijk de steun van collega’s is, ondervonden ze alle 
drie: “Een kaartje of sms’je is iets wat je heel erg waardeert in 
zo’n tijd,” zegt Wim. Nicole’s promotor kwam direct langs en het 
college van bestuur stuurde een groot bloemstuk met kerst. “Dat 
waardeerde ik zeer”, vertelt ze. Voor Martyn was de steun van 
zijn collega’s en de bedrijfsarts een extra motivatie om weer zo 
snel mogelijk aan de slag te gaan. Afgelopen september had hij 
al vervroegd met pensioen gekund, maar hij heeft nog te veel lol 
in zijn werk: Happiness is being a math teacher staat dan ook op 
een magneet op een kast in zijn werkkamer. 

Als je Nicole’s wandeling wilt sponsoren, 
kijk op: www.kindredspiritsblog.wordpress.com

‘Met nadenken kun je niet 
stoppen als je ziek wordt. 
Filosofie en ziek zijn gaan 

eigenlijk prima samen’
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Verkeersschool 

AVAnti
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon 

e-mail: info@avantirijschool.nl

Het Rotterdams 
Jonge Mannenkoor 

DE COOLSINGERS 
is op zoek naar 

enthousiaste zangers 
om ons koor te versterken. 

Houd je van zingen en 

bier? Ga dan naar 

www.decoolsingers.nl 
voor meer informatie.
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Spring is around the corner

Groen heeft voorrang
Green comes first

E
MOBILITY

Altijd graag gezond willen fietsen maar is de afstand net te groot?
Of ergert u zich aan die dagelijkse file? Schaf nu een e-bike of
e-scooter aan en ontvang € 550,-! Kijk voor meer informatie,
voorwaarden en de aanvraag op www.eur.nl/mobiliteit. 

Kortom: gezond, snel, goedkoop én een beter milieu!

Always wanted to cycle to work but the distance is too great? Or fed
up with the daily traffic jams? Buy an e-bike or e-scooter now and
get € 550! For more information, conditions and an application, see
www.eur.nl/mobiliteit. 

In short: healthy, fast, cheap and better for the environment!

Roo-Valkstraat 13 A1 Agniesebuurt
•  2-kamerwoning op 1e verd.
•  Woonoppervlakte circa 47 m2

en bergruimte van circa 24m2

•  Scherp geprijsd 
• Geen woonpas nodig
Huurprijs: € 410,- per maand 
incl. servicekosten 

Meer informatie
Michel Klaassen, T 010-890 25 25 
of via info@havensteder.nl

direct te huur

 Goed voorbereid op een 

   succesvolle toekomst!
Mastervoorlichtingsavond: 9 mei 2012

 Meld je aan
www.tilburguniversity.edu/masteravond

www.nachtvandevluchteling.nl

  LOOP MEE
IN DE NACHT VAN    
 DE VLUCHTELING

ROTTERDAM - DEN HAAG 17 - 18 MEI 2012  
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Friese koeien naar India

“
Tes, wat zie je er volwassen uit”, roept 
tweedejaars geneeskundestudent Nienke 
Wolfhagen uitgelaten tegen Tessa Everts, 
die voor het eerst ‘op transport’ naar 
Moldavië is geweest. In het Kralingse 

café Hoekzight treffen de leden van Stichting Mara 
elkaar om de reisverhalen te horen van Siebe de 
Boer, Josh Kröse en Tessa Everts. In anderhalve 
week hebben zij in het Oost-Europese land voor 
13.000 euro medicijnen en medische apparatuur af-
geleverd bij onder andere ziekenhuizen, hospices en 
een bevallingscentrum. Volgens De Boer, zesde-
jaars geneeskunde en vijf jaar actief bij Mara, zijn 

de artsen en patiënten elke keer dolblij met de spul-
len die ze brengen: bloeddruk- en glucosemeters, 
babyweegschalen, een gynaecologische stoel en 
maskertjes, handschoenen en medicijnen. “Onze 
komst wordt steevast gevierd met een paar rondjes 
zelfgestookte wijn, ook al is het negen uur ’s och-
tends. Behoorlijk heftig, maar je kunt absoluut niet 
weigeren, omdat de mensen je op deze manier wil-
len bedanken.” 

Duurzame gift  Stichting Mara bestaat 
al bijna twintig jaar en wordt bestuurd door twaalf 
leden, afkomstig van het Rotterdamsch Studenten 

Corps, de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten 
Vereniging en Sanctus Laurentius. De stichting is 
vernoemd naar de dochter van de Servische hoogle-
raar Jankovic. Nadat hij in 1994 een lezing gaf op 
de Universiteit Leiden over de oorlog in Bosnië, 
heeft een aantal Leidse studenten de stichting. op-
gericht. Het is de bedoeling dat leden, onder wie 
veel geneeskundestudenten, hun hele studie lid blij-
ven en in die periode zo’n twee tot vier keer mee-
gaan op transport. Het idee van Mara is simpel: 
drie keer per jaar medicijnen en medische appara-
tuur – soms ook speelgoed – naar Oost-Europa 
brengen, voornamelijk naar Albanië en Moldavië. 
De medische apparatuur is een duurzame gift, om-
dat ziekenhuizen er vaak jaren mee vooruit kunnen. 
“Na een jaar gaan we terug naar de plek waar we 
spullen hebben afgeleverd om te controleren of de 
apparatuur nog aanwezig is, en of de artsen en ver-
pleegkundigen die op de juiste manier gebruiken. 
Indien nodig scholen we het personeel bij, zoals we 
onlangs in Moldavië hebben gedaan”, aldus De 
Boer, die hoorbaar het meest ervaren Maralid is. 
Hij werd lid omdat het hem een mooie en leerzame 
nevenactiviteit leek: met een berg geld naar het bui-
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Er zijn genoeg studentenclubs in Rotterdam die zich inzetten 
voor het goede doel. Daarvan zijn sommige letterlijk grensover-
schrijdend bezig. EM belicht er twee: Stichting Kembé, actief in 
Haïti en India, en Stichting Mara, die transporten van hulpgoede-
ren verzorgt naar landen als Albanië en Moldavië.           
 tekst Lindemarie Jongste  foto’s Mara en Kembé 

Bezoek aan een bejaardentehuis in Mol-
davië in de zomer van 2010. Vijfde van 
links Siebe de Boer.

Nienke WolfhagenDe kippenfarm in Haïti is 
bijna klaar. 



ACHTERGROND	

tenland gaan om daar mensen te helpen. “Ik zal 
niet ontkennen dat het een goede aanvulling is op 
mijn cv, maar bovenal is zo’n transport meemaken 
een onvergetelijke ervaring.” 

Gek	op	stempels		Meestal wordt de spe-
ciale Marabestelbus in Rotterdam tjokvol geladen 
met alle ingekochte spullen en kan de ‘roadtrip’ be-
ginnen. Via de contactpersonen in het land van be-
stemming achterhalen de studenten aan welke me-
dicijnen en spullen behoefte is. Inkopen doen zij 
vervolgens bij een farmaceutische groothandel in 
Lelystad. “De medewerkers weten inmiddels wie 
we zijn en helpen ons aan de juiste papieren om alle 
spullen te kunnen importeren,” vertelt De Boer. 
Toch blijft het bij de grens spannend of de papieren 
in orde zijn. “Soms duurt het uren voordat we door 
mogen rijden. Stempel hier, stempel daar; ze zijn 
daar gek op stempels”, lacht Wolfhagen. “Als 
vrouw kun je dit proces bespoedigen door veel te la-
chen. En eigenlijk is socializen je voornaamste taak 
tijdens de reis, want vrouwen worden in de Balkan 
niet als onderhandelingspartner gezien.”
Door de ervaringen van Mara in zes andere studen-
tensteden wisten de Rotterdammers dat het in Mol-
davië onmogelijk is om medicijnen te importeren. 
Daarom zijn De Boer, Everts en Kröse naar de 
hoofdstad Chisinau gevlogen en hebben ter plaatse 
alle spullen ingekocht. Dat is niet de ideale situatie; 
het liefst koopt Mara haar medicijnen in Neder-

land. De studenten zijn dan zeker van een goede 
kwaliteit. Wat wel een voordeel is van ter plekke in-
kopen doen, is dat de studenten zelf kunnen consta-
teren waaraan behoefte is. 

Eerst	zien,	dan	geloven		Voor de 
studenten van Stichting Kembé (vrij vertaald: wees 
sterk, geef niet op) gaat het brengen van producten 
niet ver genoeg. Zij zetten in op sociaal onderne-
merschap: het helpen van mensen in ontwikkelings-
landen bij het opzetten en runnen van een onderne-
ming. Kembés eerste wapenfeit is het opstarten van 
een kippenfarm in Haïti. Na de hevige aardbeving 
in 2010 bedachten drie IBA-studenten, onder wie 
één uit Haïti, een project dat kon bijdragen aan de 
opbouw van het land. Afgelopen maart zijn de eer-
ste kippen aangekocht en kan het bedrijf echt be-
ginnen. 

Momenteel steken de vijftien gedreven studenten – 
een mix van Nederlanders en internationals – hun 
energie in het opzetten van een modelboerderij in 
India. Volgens voorzitter en masterstudent Finance 

Jorrit Weekenborg werken de lokale melkboeren in-
efficiënt, omdat ze te weinig kennis hebben van 
voeding en het fokken van de dieren. Ook verkopen 
ze hun melk voor een te lage prijs aan tussenhande-
laren. Door op de modelboerderij workshops te ge-
ven aan de circa honderd boeren in Dehradun wil 
Kembé laten zien hoe die meer winst kunnen halen 
uit hun koeien. Weekenborg: “Dat ‘laten zien’ kun 
je heel letterlijk opvatten, omdat je de boeren daar 
alleen kunt overtuigen door het goede voorbeeld te 
geven. In India leeft het principe ‘eerst zien, dan ge-
loven’ nog sterk. Indiase boeren leven in de laagste 
kaste en staan daardoor wantrouwend tegenover 
rijke westerlingen die beloven dat ze hun melkpro-
ductie en -verkoop efficiënter kunnen regelen.” 
Hier had de stichting niet bij stilgestaan voordat 
een paar leden Dehradun bezochten vorige zomer. 
“In het begin dacht ik naïef dat de boeren ons jui-

chend zouden verwelkomen, maar je moet als bui-
tenstaander langzaam het vertrouwen winnen.” 
Begin dit jaar kocht Kembé voor 12.000 euro een 
stuk grond om de boerderij op te bouwen. Komende 
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‘In het begin dacht ik naïef dat de boeren ons 
juichend zouden verwelkomen’

Sloppenwijk in Dehrandun 
(zomer 2011)

Een stal van een boer in een van de dorpen rondom Dehradun. Dit is 
dichtbij de uiteindelijke locatie van de modelboerderij (zomer 2011).  

Deze vrouw woont naast een medische 
post in Singerei waar medicijnen van 
Mara terechtkomen. 



INHOUD 

zomer worden twaalf Friese koeien aangeschaft   >> 
en gaat een handvol Kembéleden naar Dehradun 
om contacten te leggen met boeren en met mensen 
die de modelboerderij kunnen runnen. Met glan-
zende ogen en hoorbaar enthousiasme praat Wee-
kenborg over Kembé. “We zijn ervan overtuigd dat 
sociaal ondernemerschap de beste manier is om 
mensen in arme landen meer welvaart te brengen.” 

Vooruitgang  Net als Mara kan Kembé 
haar werk niet doen zonder hulp van betrouwbare 
contactpersonen, die veelal ook als tolk fungeren. 
De Kembévoorzitter krijgt vanuit India hulp van 
een Nederlander die al tien jaar contact heeft met 
Nederlandse goede doelen die actief zijn in India. In 
al die jaren dat Mara in Oost-Europa komt, heeft de 
club veel vaste contactpersonen weten te charteren. 
Vaak zijn dit leden van de Rotary Club – de elite 
van het land waarin ze actief zijn – omdat zij Engels 
spreken en weten hoe westerse mensen werken, ver-
telt Wolfhagen. De zeven verschillende afdelingen 
van Mara in Nederland – Rotterdam is de grootste 
– wisselen ook contactpersonen uit. Met nonnen 
werkt Mara regelmatig samen, omdat zij als be-
trouwbaar te boek staan. 
Toch gaat het wel eens mis, vertelt De Boer. “Toen 
we vorig jaar incontinentieluiers achterlieten, had-
den we een slecht voorgevoel. Dat gevoel bleek ge-
grond, want toen we vier dagen later teruggingen, 
waren alle dozen weg. Waarschijnlijk verkocht. Dat 
is zuur.” Gelukkig gaat het in de meeste gevallen 

goed, want de Marastudenten komen veel spullen 
tegen die zij in voorgaande jaren hebben gedoneerd. 
Volgens masterstudent Media & Journalistiek Krö-
se is dat ook het leuke van regelmatig dezelfde pro-
jecten bezoeken. “Je ziet elke keer wat vooruitgang.”

waardevolle aanvulling  En dat 
is precies waar het Mara om te doen is: ziekenhuizen 
een duwtje in de rug geven, zodat ze de instrumen-
ten en de motivatie hebben om patiënten te helpen. 
Unaniem zeggen de Maraleden dat je pas weet waar 
je het allemaal voor doet als je een keer op transport 
bent geweest. Tessa Everts, student International 
Business op de Hogeschool INHolland, was erg on-
der de indruk van de intensieve reis door Moldavië, 
waar nog bijna nergens stromend water is. “Om elke 
dag zieke mensen te zien die zo arm zijn dat hun si-
tuatie uitzichtloos is, was heftiger dan ik vooraf had 
gedacht. Daardoor voelde ik me soms opgelaten.” 
Ondanks deze ongemakken zien de Maraleden een 
transport als een groot avontuur, waar je bovendien 
een hoop van leert, want je draagt veel verantwoor-
delijkheid. Siebe de Boer en Nienke Wolfhagen noe-
men deze ervaringen een waardevolle aanvulling op 
hun studie en willen ook als arts actief blijven in het 
buitenland. “Het lijkt me mooi om in ontwikkelings-
landen te werken en het ziekenhuispersoneel daar te 
scholen”, aldus De Boer. Wolfhagen is momenteel 
druk bezig om een plaats te bemachtigen voor de 
‘tropenminor’. Haar Mara-ervaringen zijn een groot 
pluspunt, heeft ze al gemerkt. 
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Financiën
Beide stichtingen zitten goed bij kas. Kembé 
heeft tot nu toe jaarlijks 37.000 euro 
kunnen besteden en voor Mara is dat 
45.000 euro. Door onder andere feesten te 
organiseren lukt het hen de aandacht van 
studenten te trekken. De grootste inkom-
stenbron voor Mara zijn de maandelijkse 
donaties van 5 euro door de 750 donateurs.  
Op deze manier ziet Kembé elke maand 
300 euro binnenkomen. Om dit bedrag aan 
te vullen kan iedereen binnenkort voor 500 
euro een Friese koe, of een deel daarvan, 
adopteren. Ook heeft Kembé afgelopen jaar 
zelf kerstkaarten gemaakt en verkocht. 
Opbrengst: 300 euro. ‘Kruimelwerk’ noemt 
Weekenborg hun inkomsten, maar dit 
bedoelt hij niet negatief. “Ik ben blij met elk 
initiatief dat iets bijdraagt.” Wellicht maakt 
hij binnenkort een klapper, want hij is 
uitgenodigd door de Texas Christian 
University in de VS om zijn businessplan 
over de modelboerderij in India te presente-
ren. De hoofdprijs van deze Business Case 
Competition is 15.000 dollar.

>  Voor meer info over deze twee clubs ga naar 
www.kembe.nl en www.stichtingmara.nl

Twee spelende kinderen in Chisinau, de 
hoofdstad van Moldavië (maart 2012).

Siebe de Boer pakt medicijnen uit in 
Singerei. De arts heeft er zijn witste jas 
voor aangetrokken (maart 2012).

Sloppenwijk in Dehrandun 
(zomer 2011)

Een traditionele manier van melk 
transporteren in India.

Wat is je vooral bijgebleven 
van de eerste editie van 
Now&Wow Fest?
De overweldigende euforie van 
zowel de fans als de critici.

In welk opzicht wordt de 
tweede editie anders?
Now&Wow Fest blijft dicht bij zijn 
DNA. Je moet er vooraf over kun-
nen dromen en er achteraf over 
kunnen zeggen dat het meer was 
dan een droom.

Wie zou je graag nog eens 
willen programmeren?
Ik zou graag een feest geven met 
Jean Paul Gaultier of kunstenaar 
Jan Fabre.

Hoe ziet de toekomst van 
Now&Wow eruit?
Als een rondreizend nacht-
museum over de hele wereld, 
met twee keer per jaar de basis 
in Rotterdam.

Kun je tot slot een klein tipje 
van de sluier oplichten over 
de komende editie? 
Nee, want Now&Wow moet mys-
terieus blijven. We verafschuwen 
namedropping als maniertje om 
een feest te organiseren.

Bloedende lolita’s, moslima’s met 
schaamhaar, mannen op hakken en 
vrouwen met baarden; Now&Wow 
is terug! In de vorm van Now&Wow 
Fest trekken Ted Langenbach en 
Pietra Ligura alle registers open om 
Rotterdam goed te laten feesten. In 
juni vindt de tweede editie plaats.  

Vijf vragen aan Pietra Ligura

Now&Wow 
Fest

Rotterdam staat bol van kunst en 
cultuur. Waar moet je de komende 
tijd naartoe en wat moet je zien? Het 
Rotterdams Uitburo geeft tips!

Theatertip Expotip Festivaltip

Vertellingen van 1001 nacht
Het Zuidelijk Toneel komt met een 
exotisch sprookje naar het theater, met 
onder meer Marc-Marie Huijbregts en 
de Ashton Brothers. Verwacht acrobatiek, 
circus, veel humor en meer.

25 t/m 28 april | Rotterdamse Schouw-
burg | vanaf €11 voor studenten
www.rotterdamseschouwburg.nl

Music Republic
Hét outdoor dance-event van Rotter-
dam pakt dit jaar uit met vier area’s. De 
mainstage wordt gehost door het festival 
zelf, de andere drie podia door Herr Zim-
merman, Warehouse en I Love Urban. Met 
onder meer Erol Alkan, Benny Rodrigues 
en The Flexican.

2 juni | Sidelingepark | €29
www.musicrepublic.nl

2 juni | Maassilo | €25 | www.nowandwowfest.com   

Budget

knaller 
Dunya Festival
Op de laatste zondag van mei komt 
multicultureel Rotterdam bijeen in het 
Park bij de Euromast. Daar is het één 
groot feest met muziek, poetry en eten vanuit 
de hele wereld.
27 mei | Park bij de Euromast | gratis |www.dunya.nl  

Poppy
Antoinette de Jong en Robert Knoth 
reisden langs de handelsroutes van de 
Afghaanse heroïne. Onderweg legden ze 
de schaduwzijde van de globalisering op 
indringende wijze in beeld. 

T/m 10 juni | Nederlands Fotomuseum 
€3,50 voor studenten
www.nederlandsfotomuseum.nl 

UIT in Rotterdam

Ga voor het meest actuele aanbod naar www.rotterdamsuitburo.nl @Rdamsuitburo
Rotterdams Uitburo 

Oh Ja Joh?!

ZigZagCity

Wist je dat de Coolsingel in het begin 

van de 20e eeuw gedempt is en dat er 

daarvoor dus water lag? En wist je dat de 

Lijnbaan vroeger een chique en exclusief 

winkelgebied was voor de rijke mensen?

Tijdens het nieuwe architectuurfestival 

ZigZagCity leer je Rotterdam van een 

heel andere kant kennen. Via een alter-

natieve route door de binnenstad kom je 

op plekken waar je normaal niet zo snel 

zou komen. Architecten en kunstenaars 

transformeren verborgen hofjes en pas-

sages in vrolijke speel- en rustplekken om 

even te ontsnappen aan de stadse drukte. 

Zo maak je je eigen paviljoen van zeepsop 

en ervaar je de natuur midden tussen de 

betonblokken. Onderweg kom je van alles 

te weten over Rotterdam. Het reisbureau 

ZigZagTravel biedt verschillende citytrips 

aan en is tevens dé plek voor informatie 

over het festival.   

20 april t/m 6 mei | verschillende locaties 

verschillende prijzen | www.zigzagcity.nl
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Antoinette de Jong

Mail&Win!
Stuur een mail met als onderwerp 
NOW naar  webredactie@rotter-
damsuitburo.nl en maak kans op 
2 kaarten voor Now&Wow Fest!

stramien EM.indd   1 04-04-12   11:51
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Republikeinse studenten over Amerikaanse verkiezingen 

‘Dit land heeft geen president 
maar een manager nodig’
Amerikaanse studenten zijn meer dan ooit betrokken bij de politiek in hun 
land. Met een oplopende staatsschuld van meer dan 15 biljoen dollar wacht 
hen een ongekend zware politieke erfenis. De twee Republikeinse studenten 
John Mantia (21) en Joseph Campagna (18) uit New York vertellen wat er mis is 
met hun land, over de wanprestaties van Obama, over hun afkeer van Europa 
en waarom juist Mitt Romney Amerika er weer bovenop zal helpen. 
tekst en fotografie Stijn Hustinx

ACHTERGROND
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D
at jonge Amerikanen en studenten vol-
op politiek betrokken zijn, blijkt wel 
uit de verkiezing van Barack Obama 
in 2008. Die kon hij voor een groot 
deel toeschrijven aan de steun van 

juist jonge kiezers. “Al begrijpen wij Republikeinen 
natuurlijk niet waarom jonge mensen die keus heb-
ben gemaakt”, grijnst Joseph.  “Meer dan ooit ra-
ken jonge Amerikanen tussen 18 en 34 jaar betrok-
ken. Vergelijk dat met tien jaar geleden: Al Gore en 
George Bush wisten jongeren op geen enkele ma-
nier te interesseren. Dat is gigantisch veranderd, 
mede door sociale media als Twitter en Facebook.’’ 

Waar zit ’m de kneep? John: “De politiek is ook 
veranderd, de onderwerpen die nu op de agenda 
staan raken jongeren veel meer. De economie is een 
zooitje; het is moeilijk om aan een baan te komen. 
En voor ons studenten is alles ook flink duurder ge-
worden. Een universitaire opleiding kostte in 2000 
misschien nog 20.000 dollar, nu is dat 50.000 dollar. 
Kijk naar de staatsschuld, die onder Bush 3 biljoen 
dollar bedroeg en nu 15 biljoen dollar.”
Joseph: “De betrokkenheid van studenten speelt 
ook op een ander niveau. Amerika is in veel landen 
militair aanwezig. Dat zijn onze leeftijdgenoten; ie-
dereen heeft wel één of meer klasgenoten van de 
middelbare school die nu overzees aan het vechten 
zijn. Hun aanwezigheid daar is een directe afgelei-
de van onze buitenlandse politiek. Dat besef is er 
terdege; de politiek is nu iets persoonlijks.”

Mitt Romney verdiende zijn fortuin door kwakke-
lende bedrijven succesvol te herstructureren. Hij 
is de gedoodverfde winnaar van de Republikeinse 
voorverkiezingen. Toch loopt niemand echt weg 
met de oud-gouverneur van Massachusetts. Hoe 
komt dat?  Joseph: “Mitt Romney is een zeer suc-
cesvolle en welbespraakte zakenman. Maar aan de 
andere kant heeft hij inmiddels ook wel bewezen 
dat hij erg veel moeite heeft om een klik te krijgen 
met het grootste deel van het  Republikeinse en al-
gemene electoraat. De politiek adviseur van de 
oude Bush zei het al: mensen willen op iemand 
stemmen met wie ze een biertje zouden kunnen 
drinken. Zo simpel is dat. En met Mitt Romney kun 
je dat niet.”
John: “Tegelijkertijd heeft nog nooit iemand er spijt 
van gehad Mitt Romney in te huren. Dit is ook de 
man die van de Olympische Spelen in Salt Lake 
City een financieel succes maakte. Toen ik daarover 
nadacht, maakte dat behoorlijk indruk op mij. 
Want ook al heeft hij met niemand echt een klik, hij 
krijgt de dingen wel voor elkaar. Ik bedoel: hij, de 
Republikein,  werd in nota bene het democratische 
Massachusetts als gouverneur gekozen. De man is 
effectief, hij heeft bedrijven succesvoller gemaakt. 
Hij wordt nu afgerekend op wat oppervlakkighe-
den, maar onder dat dunne laagje tref je volgens 
mij een ijzersterke man. Ik zoek een effectieve ma-
nager die een van de grootste organisaties ter we-
reld, de Verenigde Staten, in goede banen weet te 
leiden. De man die ik zoek, is Romney.”

Joseph: “Romney is de man die je belt als het slecht 
gaat met je bedrijf. Hij repareert je bedrijf. Dat kan 
hij natuurlijk net zo goed doen met de VS. Hij weet 
waar je kan snijden, wat geldverspilling is, wat suc-
cesvol is. Als hij straks ook de Senaat en het Con-
gres voor zich weet te winnen met deze aanpak, kan 
hij dit land echt weer op orde krijgen. Weet je, nu ik 
er zo hardop over praat, raak ik steeds meer over-
tuigd dat Romney onze man moet zijn.”

Hebben de voorverkiezingen niet lang genoeg 
geduurd?  John: “Het zou in ieder geval een hoop 
geld schelen. Behalve Romney zijn ook nog Newt 
Gingrich en Ron Paul in de race. Die laatste twee 
maken geen schijn van kans meer. Dat zij in de race 
blijven dient geen enkel doel.”
Joseph: “Door het proces van de voorverkiezingen 
staan de Republikeinse kandidaten al maanden-
lang in de schijnwerpers. Dat is goed, maar nu 
moet het alleen nog maar over de strijd tussen Oba-
ma en Romney gaan. Wat we niet moeten hebben, 
is dat straks tijdens de voorverkiezingen in Califor-
nië Romney nog steeds veel campagnegeld moet 
spenderen aan spotjes om de bombastische stel-
lingnames van Gingrich te weerleggen. Hij moet 
zich tegen die tijd volledig op Obama kunnen con-
centreren.”
Joseph: “Onderschat het proces van de voorverkie-
zingen niet. Dat hebben we in 2008 bij de felle strijd 
tussen Obama en Hillary Clinton wel gezien. Ze 
kwamen er beiden zeker niet zwakker uit. Het goe-
de is nu dat Romney en de andere kandidaten al 
maandenlang aan een groot kiezerspubliek in de 
Verenigde Staten worden gepresenteerd. Als Rom-
ney straks terugkeert in Ohio, Florida en noem  de 
staten maar op, dan zijn ze al bekend met hem. Ze 
weten wat hij te bieden heeft.”

Rick Santorum beweerde dat Nederland uit eco-
nomisch motief bejaarden euthanaseert, 
Gingrich en Romney nemen iedere gelegenheid 
te baat om Europa als een verschrikkelijk, socia-
listisch oord af te schilderen. Is dat niet wat over-
dreven?  Joseph: “Ongetwijfeld overdrijven zij alle-
maal. Dat van Santorum wist ik trouwens niet, ik 
denk dat daar in Nederland zwaarder aan wordt 
getild dan hier. Overdrijving hoort een beetje bij de 
campagne, het is onderdeel van de retoriek.”
John: “Hoe je het ook wendt of keert, Europa is een 
grote puinhoop. De schuldencrisis gaat echt niet 
zomaar weg. De langetermijnherfinanciering die is 
geïnitieerd door de ECB en de Bundesbank zal echt 
niet voor een structurele oplossing zorgen. Europa 
heeft nu eenmaal een uitgavenprobleem, gecombi-
neerd met een demografisch probleem. De Verenig-
de Staten moeten goed kijken naar wat er in Europa 
aan de hand is en zich afvragen:  willen wij dit? 
Want met een sociaal stelsel als dat van Obama 
roepen we de problemen over ons af.”
“Niet dat het gedaan is met Europa, zo hard gaat 
het nou ook weer niet. Maar het wordt tijd dat Eu-
ropeanen hun verantwoordelijkheid nemen. Werk-
weken van 35 uur? Dat is krankzinnig! Ik bedoel: 

als ik een zomerbaantje heb, werk ik al tachtig uur 
in de week. Wat is dat nou voor een mentaliteit? Het 
is een totaal andere manier van denken en als dat 
niet verandert, richt Europa zichzelf te gronde.”

Over Obama: was het een grote verschrikking af-
gelopen vier jaar, of heeft hij ook iets goed ge-
daan? Joseph: “Eén ding moeten we Obama nage-
ven, namelijk zijn beslissing om Amerikaanse ma-
riniers naar de woning van Bin Laden te sturen en 
hem uit te schakelen. Of je nou Democraat, Repu-
blikein of onafhankelijk bent: zo’n beslissing kun-
nen we alleen maar toejuichen. Dat was een zéér 
presidentiële beslissing. Maar afgezien daarvan 
heeft hij de Amerikaanse economie niets dan scha-
de toegebracht. De economie is voor lange tijd ver-
lamd, Amerikaanse families zullen daar generaties 
lang last van hebben, omdat hij ze met een enorme 
schuld opzadelt. Zeker de jonge Amerikanen van 
nu – wij studenten – krijgen daar veel mee te ma-
ken. Het wordt tijd dat er iemand opstaat en onze 
economie op orde stelt. De beurt is aan Mitt Rom-
ney.” 

‘Werkweken 
van 35 uur? 
Wat is dat nou voor 
een mentaliteit?’

>	 John Mantia (21) komt uit 
Saint Louis. Hij is de voorzitter 
van de vereniging van Republi-
keinse studenten aan de 
Fordham University in New York. 
Wat hem betreft wordt de 
mormoonse multimiljonair Mitt 
Romney de nieuwe president 
van de Verenigde Staten. John 
droomt ervan CEO te worden 
van een grote onderneming.

>	 Joseph Campagna (18) komt 
uit New York City en is sinds zijn 
negende overtuigd Republikein, 
ondanks dat hij uit een 
democratisch nest komt. Hij is 
eerstejaars student Business 
Finance. Hij wil later een 
succesvol ondernemer worden. 
Zijn voorkeur gaat uit naar Mitt 
Romney. 
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De virtuele 
liefdesmarkt

Bestaat er één ware? Of  kan men ware liefde ervaren met 
verschillende personen? Concepten over de liefde blijken 
veranderlijk en altijd in ontwikkeling. Hoe zit het met de 
liefde in deze digitale tijd? tekst Céline Maessen fotografie Ronald van den Heerik

V
rijdagavond negen uur. In plaats van 
het zoeken naar de perfecte outfit voor 
je entree in die nieuwe club, zit je op de 
bank in je trainingspak. Met de laptop 
op schoot en een boodschappenlijstje 

aan eisen in de hand, scroll je door honderden pro-
fielen op zoek naar de ideale match. Waarom uren-
lang aan de bar hangen om mensen te ontmoeten, 
dit is toch veel efficiënter? “Datingwebsites creëren 
een romantische mythe, waarbij internetdaten 
wordt gepresenteerd als  een probleemloze en mak-
kelijke manier om de liefde van je leven te vinden”, 
zegt filosoof en relatietherapeut Sjaak Vane. Voor 
zijn masterscriptie ‘Liefde in digitale tijden’ onder-
zocht Vane of onze kijk op de liefde verandert wan-
neer we internetdaten.

Het idee van ‘de ware’  Binnen de 
Westerse filosofie bestaan er drie gangbare in-
terpretatiekaders voor de liefde: de romantische 
liefde, de moderne liefde en de postmoderne liefde. 
Historisch gezien kunnen deze opvattingen over 
de liefde gekoppeld worden aan een bepaalde 
tijdsperiode. Het idee van de romantische liefde is 
ontstaan rond de achttiende eeuw. Tot die tijd werd 
het huwelijk beschouwd als een economische sa-
menwerking tussen man en vrouw. De wederzijdse 
affiniteit speelde geen grote rol in het huwelijk, de 
nadruk lag op wederzijdse sympathie en goede wil. 
Mannen en vrouwen hielden samen de boerderij 
draaiende en zorgden voor nakomelingen. Aan het 
einde van de 17de eeuw ontstond in West-Europa 
meer vrijheid voor de individuele partnerkeuze. 
Trouwen uit liefde werd het ideaal. De romantische 
liefde wordt gekenmerkt door het verlangen samen 
te smelten met de ander; het idee dat de ander de 
ware is en dat er niemand is met wie dat gevoel zo 
sterk is als met hem. 
De moderne liefde gaat gepaard met het idee dat 
de wereld maakbaar is. Via rationele procedures 
kon de wereld worden gekend. De natuur zou op 
die manier haar geheimen prijsgeven en dat maakt 
dat fysische processen voorspelbaar en dus ook 

maakbaar worden. De liefde is ‘onttoverd’, zij heeft 
te maken met neurologische processen en het zoe-
ken naar de geschikte match tussen twee persoon-
lijkheden. Voor de liefde houdt dit in dat de keuze 
voor een partner wordt genomen op basis van een 
rationele afweging. 
Binnen het postmoderne denken is de opvatting 
dat we de liefde ontrafeld hebben helemaal niet zo 
zeker. Ook het idee dat er één ware bestaat wordt 
verworpen. Vane: “Dit heeft onder andere te ma-
ken met het veranderde denken over identiteit. In 
het moderne denken gaat men ervan uit dat de 
persoonlijkheid vastomlijnd is, en dat je rond je 
vijfentwintigste jaar ‘af ’ bent: je hebt je beroep 
gekozen, je partner, je kerk, en daarmee is je per-
soonlijkheid af. Binnen het postmoderne denken 
gaat men ervan uit dat de identiteit veranderlijk 
is, wat met zich meebrengt dat de wensen van de 
persoon steeds veranderen. Het idee van meerdere 
levenspartners (tegelijk) of het idee dat de ware 
liefde met verschillende partners gevonden kan 
worden, is kenmerkend voor het postmoderne 
denken.”

Virtuele intimiteit vs aantrek-
kingskracht  Dat de traditionele inter-
pretatiekaders elkaar niet opvolgen in de tijd, 
maar juist naast elkaar kunnen blijven bestaan, is 
duidelijk te zien binnen het internetdaten. Dating-
sites presenteren een drietal mythes die verwijzen 
naar het romantische idee over de liefde, te weten: 
‘de soulmate’, ‘liefde op het eerste gezicht’ en ‘voor 
eeuwig gelukkig’. Vane: “ Dat is een karikatuur 
van de romantische liefde, want het gaat voorbij 
aan het verlangen en de dynamiek van het op zoek 
zijn naar elkaar. Romantische liefde kan eerder 
begrepen worden vanuit het spelelement. Zoals bij 
het spel ‘verstoppertje’: daarbij gaat het niet om het 
vinden,  maar om de spanning van het zoeken en 
jezelf verbergen.” 
Daarnaast is er in het romantisch ideaal geen stre-
ven naar een statische situatie, wat inhoudt dat er 
ook geen sprake hoeft te zijn van het ideaal dat de 

liefde voor altijd is. Die eeuwigheidsfactor is meer 
een modern ideaal; dat van een betrouwbare echtge-
noot en kostwinner.”
Het moderne denken over de liefde vinden we terug 
in de pseudowetenschappelijke benadering van de 
datingsites. Bij de meeste sites vormt een lange 
psychologische vragenlijst, of zelfs een essay van 
tweeduizend woorden over de eigen persoonlijkheid 
– samen met een foto – het belangrijkste deel van 
het internetprofiel. De sites gaan uit van overeen-
komstigheid als grondslag voor partnervorming. 
Dit betekent dat degene die de meeste gemeen-
schappelijke interesses en eigenschappen bezit, 
gezien wordt als de ideale match. Toch moeten we 
de fysieke aantrekkingskracht niet onderschatten, 
zegt Sjaak Vane. “De match als nieuwe metafoor 
voor de liefde is welbeschouwd een modern idee. 
Op die manier wordt liefde maakbaar. Een gevor-
derde internetdater stuurt echter al snel aan op een 
ontmoeting. De fysieke ontmoeting is nog steeds de 
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lakmoesproef voor de liefde. Dit haalt de pretenties 
van de datingsites onderuit. Uit onderzoek blijkt 
dat de slagingskans uiteindelijk rond de dertig pro-
cent ligt. De liefde laat zich in de praktijk dus niet 
zo gemakkelijk vangen, zou je kunnen zeggen.”

Dat geldt ook voor het ‘boodschappenlijstje’ met 
eisen waar daters zich aan vasthouden. Het liefst 
willen zij een man of vrouw die hoogopgeleid, 
knap, sportief, en spannend in bed is. Echter, wan-
neer het op papier allemaal klopt, maar er tijdens 
een real life-ontmoeting geen fysieke aantrekking 
is, houdt het op. Bovendien zijn dit allemaal ratio-

nele eisen waar verder geen gevoel bij zit. De vraag 
is dan: wat heb je liever: een lieve goedzak met 
witte sportsokken of een chagrijn in Armani?
Volgens Vane is de manier waarop je elkaar ont-
moet in real life of online verschillend. Wanneer je 
elkaar tegenkomt in de kroeg, is er eerst sprake van 
fysieke aantrekkingskracht: je ziet hoe iemand zich 
beweegt en gedraagt, en dat is waar je in eerste 
instantie op valt. Als je elkaar dan beter leert ken-
nen, kom je het verhaal achter de persoon te weten. 
Bij online daten is dit andersom. Aan de hand van 
het profiel kun je zien wat voor  interesses diegene 
heeft. Als je dan met elkaar gaat mailen, kom je 
steeds meer over de ander te weten. Er ontstaat een 
virtuele intimiteit doordat je elkaar steeds meer 
over jezelf vertelt. Deze vorm van intimiteit kan 
er voor zorgen dat er verliefde gevoelens ontstaan 
zonder dat je elkaar gezien hebt. “Dit kan leiden 
tot teleurstellingen, wanneer het tijdens een echte 
date niet klikt”, weet Vane. “Ik noem dit dating-
moeheid: je ziet dat daters teleurgesteld raken als 
ze de ware niet binnen een bepaalde tijd hebben 
gevonden. Datingwebsites raden dan ook aan 
om altijd met meerdere mensen tegelijk te mailen, 
zodat je de kansen optimaal benut. Maar uiteinde-
lijk worden mensen extreem kritisch en mailen ze 
bijvoorbeeld niet meer terug als ze ook maar iets 
kleins vinden dat ze niet bevalt.” 

Liefde	is	niet	maakbaar		Is internet-
daten de nieuwe vorm van de bekende contactadver-
tentie? Sjaak Vane vindt van niet: “Internetdaten is 
een nieuw fenomeen; het kan niet begrepen worden 
vanuit iets bekends. Wie een contactadvertentie 
plaatste, liep daar niet mee te koop; dat was toch 
iets voor de communicatief onhandigen. Er is een 

‘De fysieke ontmoeting is nog steeds de 
lakmoesproef voor de liefde.’

De Nederlandse 
internetdatingmarkt 
wordt beheerst door enkele grote 
spelers. Volgens onderzoek door 
Alexa.com (in november 2009 ) is 
Relatieplanet met ruim 3 miljoen 
leden en met ongeveer 2500 
unieke bezoekers per maand de 
grootste. Daarna volgen Lexa, 
Parship, Be2  en Match.com. 
Laatstgenoemde site heeft 
wereldwijd 12 miljoen leden, maar 
is in Nederland en België nauwe-
lijks actief. 

>	 Parship is niet goedkoop: 
€ 59,90 per maand (of € 358,80 per 
jaar). De andere grote datingsites 
rekenen ongeveer € 25,- per maand, 
dan wel € 79,95 per jaar (Relatie-
planet) tot € 298,80 per jaar (Be2).  
Deze commerciële internetdien-
sten bieden gratis de mogelijkheid 
om kennis te maken, maar wie seri-
eus wil reageren op anderen, 
betaalt een tarief dat – met 
uitzondering van Relatieplanet – 
op de website vooraf niet duidelijk 
wordt gemaakt. Ook lijkt het 
moeilijk om de automatische 
incasso van de sites stop te zetten. 
(Bron: artikel Trouw)

>	 Behalve de grote commerciële 
internetdiensten, zijn er ook een 
aantal gratis datingsites actief die 
hun omzet halen uit de onlinead-
vertentie-inkomsten. Voorbeelden 
hiervan zijn Knuz.nl en Relatieklik.nl. 
De reacties hierover zijn aanmerke-
lijk positiever. Als nadeel wordt 
genoemd dat er relatief weinig 
leden bij zijn aangesloten en dat 
door het gebrek aan toezicht door 
een sitemanager, serieuze 
bezoekers te maken krijgen met 
lomp of onbeschoft gedrag.

>	 Naast algemene datingsites zijn 
er datingsites voor zo ongeveer 
iedere denkbare categorie, 
bijvoorbeeld voor vegetariërs, 
Brabanders, hogeropgeleiden, 
ouderen, christenen, homo’s, 
‘Mooie mensen’, en ‘mensen met 
een maatje meer’. Grensoverschrij-
dend zijn de sites Polyamorie.nl en 
Secondlove.nl, bestemd voor 
partners die ondanks dat ze al een 
partner hebben, serieus willen 
daten met een ander. 

 >> 



heel andere attitude ten opzichte van internetdaten. 
Kijk maar naar de enorme schaal waarop het gedaan 
wordt.”
Concluderend uit het onderzoek van Vane – hij baseert 
zich onder meer op reviews van datingsites op www.
datingwebsites.nl – is de maatschappelijke acceptatie 
van het internet illustratief voor een nieuwe conceptie 
van de liefde. Vane: ”Er is een nieuwe omgangscultuur 
aan het ontstaan, niet alleen onder de gebruikers, maar 
ook onder de mensen die deze vorm van partnerkeuze 
gewoon vinden. Een onderzoek uit Amerika toonde 
aan dat een derde van de ondervraagden iemand ken-
de die de liefde had gevonden op internet. Met name 
voor jongeren  is het acceptabel dat je op deze manier 
contacten legt.”
De fysieke afstand tussen mensen is binnen deze 
virtuele wereld ondergeschikt, waardoor de vijver van 
liefdeskandidaten is uitgebreid tot een oceaan 
aan mogelijkheden. De datingwebsites 
presenteren de consumentenlogica dat een 
groot assortiment leidt tot een meer bevre-
digende keuze. Maar de consument kan 
deze overvloed aan keuzemogelijkheden 
helemaal niet verwerken en bovendien is 
passie en fysieke aantrekkingskracht uiteinde-
lijk niet te sturen. Dit maakt dat de virtuele omgeving 
waar de eerste ontmoeting plaatsvindt nooit meer kan 
zijn dan een voorstadium. Vane: “De hedendaagse 
single zoekt naar een stabiele partnerrelatie, maar de 
ander moet wel aan een groot aantal voorwaarden vol-
doen. Intimiteit wordt begrepen als een statisch proces, 
en opgevat als het delen van persoonlijke informatie. 
De gepassioneerde, intense ontmoeting uit de romanti-
sche liefde wordt ingeruild voor de bestendigheid van 
de persoonlijkheidsmatch. De liefde verliest hiermee 
haar ontregelende karakter, maar ook haar passie.”
Liefde is niet maakbaar en de ware is geen verzameling 
van eisen. Dus kom van de bank, trek je trainingspak 
uit. De werkelijke klik krijg je toch in de kroeg en niet 
met je wijsvinger. 

>  Sjaak Vane (1961) won met zijn masterthe-
sis ‘Liefde in digitale tijden. Internetdating en 
de veranderde conceptie van liefde’ de Leo 
Polak Scriptieprijs. Deze wordt jaarlijks door de 
Universiteit voor Humanistiek uitgereikt voor 
de beste thesis over persoonlijke zingeving en/
of humanisering van de samenleving. In het 
dagelijks leven is Vane relatietherapeut en 
auteur. 
Wil je eens van gedachten wisselen over de 
liefde? Zie dan: www.relatiefilosoof.nl  
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BOUWVAKKER	VAN	DE	MAAND	

Wie:  Marjolein Geerards (32) uit Utrecht
Bedrijf:  Res & Smit in Amsterdam
Project:  Inrichting buitenruimte en de totale aansturing van 
 Campus in Ontwikkeling
Functie:  Projectmanager Campus in Ontwikkeling
Werkdag:  8.30 – 18.00 uur (twee á drie dagen op Woudestein, andere 
 dagen op kantoor in Amsterdam)

‘Ik los vooral problemen op’
“Ik ben verantwoordelijk geweest voor het kappen van de bomen op de 
campus, want anders kon de bouw niet beginnen. Dat heeft me veel kri-
tiek opgeleverd, maar gelukkig kon ik uitleggen waarom het noodzake-
lijk was. Als het geen doel dient, zou ik er ook niet achter staan. 
De hele dag ben ik bezig met het draaiende houden van alle bouwpro-
jecten op Woudestein. Heeft het bouwverkeer vanaf de Burgemeester 
Oudlaan toegang tot de bouwplaats? Is de grond waar het U-gebouw 
zal verrijzen op tijd bouwklaar? Concreet betekent mijn baan vooral 
overzicht houden en problemen oplossen. En dat laatste is aan de orde 
van de dag, omdat alle fasen van Campus in Ontwikkeling zorgvuldig op 
elkaar zijn afgestemd. Als er iets misgaat, of een project uitloopt, moet 
ik regelen dat dit geen gevolgen heeft voor de overige plannen. Het is 
net een puzzel: ik ben de hele dag bezig met overleggen, voornamelijk 
met mannen. En dat levert hilarische situaties op. Vaak gaan de wenk-
brauwen wel even omhoog als ik de keet binnenstap. Maar na een rake 
opmerking van mij hebben ze snel in de gaten dat ik weet waar ik over 
praat.” LJ (foto: RvdH)
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“Bezuinigen zonder negatieve gevolgen voor de 
economie is praktisch niet mogelijk”, stelt 
hoogleraar Ivo Arnold.  “Eigenlijk kun je alleen op 
ontwikkelingssamenwerking en defensie 
bezuinigen zonder dat dit doorwerkt in de 
economie.” Hij deed zijn uitspraak op 31 maart in 
een artikel in de NRC met de kop: ‘Waar Rutte 
vooral niet in moet snijden’. De redactie vroeg 
vijftien economen naar hun antwoord op de 
vraag wat de slechtst denkbare oplossingen zijn 
om de tekorten te verkleinen. Arnold: “Consumen-

tenbestedingen zijn laag door de koopkrachtda-
ling en de slechte vooruitzichten. Bezuinigingen 
die de consument nog meer raken, zullen de 
consumptie extra verzwakken. Dat heb je niet 
met ontwikkelingssamenwerking en de JSF. 
Helemaal nul is het effect natuurlijk niet, maar 
qua orde van grootte niet vergelijkbaar met 
bezuinigingen die de binnenlandse vraag raken. 
Of je er voor of tegen bent is een heel ander 
verhaal.” 
Eelke de Jong, hoogleraar internationale 
economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
houdt zich vanuit zijn vakgebied veel bezig met 
het thema ontwikkelingssamenwerking. “Velen 
zijn het schofferende beleid, dat dit kabinet onder 
druk van de PVV uitvoert, zat”, stelt hij. “Ze voelen 

zich als Nederlanders te kijk gezet en vrezen –
naar mijn mening terecht – dat dit beleid 
uiteindelijk onze open economie en samenleving 
zal schaden. Voor een kleine open economie als 
de Nederlandse is het goed om goede betrekkin-
gen met veel landen aan te houden.”
“Gelukkig zegt Ivo Arnold er wel bij dat het effect 
niet helemaal nul is, want anders zou ik de 
uitspraak toch heel wonderlijk vinden”, zegt Ko 
Colijn, bijzonder EUR-hoogleraar Internationale 
Betrekkingen en Mondiale Veiligheid en Clingen-

dael-directeur. “Hoe valt dat dan te rijmen met 
het feit dat Europese landen gemiddeld 80 
procent van hun defensie-uitgaven in eigen land 
besteden en dat volgens het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
onderzoek van elke ontwikkelings-euro ongeveer 
40 procent rechtstreeks ten goede komt van de 
Nederlandse economie? En dan zwijg ik nog over 
de indirecte effecten voor de Nederlandse 
welvaart van het onderhouden van goede 
ontwikkelingsrelaties en het meedoen aan 
militaire missies die de internationale rechtsorde 
bevorderen. Of het wenselijk is dat er zoveel 
defensie- en ontwikkelingseuro’s naar de 
Nederlandse economie gaan, is natuurlijk de 
vraag, maar het gebeurt wel”. SvdM 

‘Velen zijn het schofferende beleid, dat dit kabinet 
onder druk van de PVV uitvoert, zat’

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

DE	BEWERING

De bewering:	Bezuinigen	op	defensie	en	ontwikkelingshulp	zijn	het	minst	schadelijk	
voor	onze	economie
Wie zegt dat:	Ivo	Arnold,	EUR	hoogleraar	economie	

Nederlandse weten-
schappers verdienen 
niet slecht
Nederlandse wetenschappers staan met een 
gemiddeld bruto maandsalaris van 3985 
euro wereldwijd op de negende plaats, meldt 
Times Higher Education. Canadese 
wetenschappers verdienen het meest: bijna 
5400 euro; Armeense, Russische en Chinese 
wetenschappers het minst: respectievelijk 
403, 462 en 540 euro per maand. In vergelij-
king met andere beroepen zijn academische 
salarissen niet meer voldoende om de 
knapste en beste mensen aan te trekken. Dat 
blijkt uit een internationaal onderzoek van 
het Boston College en de Russische Higher 
School of Economics. HOP/ TL
 

Valse data van Stapel
Ten minste twaalf artikelen en drie proef-
schriften waarbij ex-hoogleraar Diederik 
Stapel betrokken was, zijn gebaseerd op 
valse data. Dat blijkt uit de eerste resultaten 
van het onderzoek van de commissie-Levelt 
in opdracht  van de Universiteit van Tilburg. 
De Universiteit van Amsterdam en de 
Rijksuniversiteit Groningen, waar Stapel 
eerder werkte, komen volgende maand met 
een onderzoek. 130 artikelen en 24 hoofd-
stukken in boeken worden bekeken. HOP
 

‘Wetenschappers 
moeten strijden 
voor hun geld’
Wetenschappers moeten geen promotie 
krijgen omdat ze toevallig aan de beurt zijn, 
maar omdat ze andere kandidaten overtref-
fen. Ook moeten ze strijden voor hun 
budget. Dat vindt de aanstaande KNAW-
president Hans Clevers. De moleculair 
bioloog volgt Robbert Dijkgraaf op 5 juni 
op. Zijn benoeming blijkt omstreden: hij is 
net als zijn voorganger een bèta en zou niet 
genoeg gevoel voor de geesteswetenschap-
pen hebben.  HOP 

Genetisch of 
opvoeding?
Waarom zijn sommige kinderen beter in 
delen en samenwerken dan andere kinderen? 
Viara Mileva-Seitz van de University of 
Toronto gaat bij de afdeling Pedagogiek op 
de EUR onderzoek naar doen. Ze  ontving er 
een Rubicon-beurs voor. TL

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

Heb jij jouw keuze
al gemaakt?
Meld je aan tussen
16 april en 7 mei 2012
via www.eur.nl/minor
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Leiden

MIJN STIJL

‘Dit is echt mijn 
maandagochtendoutfit’
Vind je kleding belangrijk?
“Het is grappig dat jullie me nu fo-
tograferen, want dit is eigenlijk echt 
een typische maandagochtendout-
fit. Ik heb helemaal niet mijn best 
gedaan om er leuk uit te zien. Dan 
had ik meer uitgepakt: bijvoorbeeld 
een rokje aangetrokken met een 
panty en leuke schoenen en een 
grote trui en daarop een grove ket-
ting.”

Wat zou je nou nooit aantrekken?
“Een broek met flare-pijpen, dat 
vind ik niks. En ik zou nooit een strak 
rokje dragen met een stijf jasje en 
degelijke laarzen. Dat past niet bij 
me. Ik kleed me liever stoer, niet te 
netjes. En met veel accessoires.”

Want accessoires maken je outfit?
“Absoluut. Dat vind ik echt heel be-
langrijk. Die maken het helemaal 
af.”

De lente is begonnen. Heb je al iets 
gekocht voor het nieuwe seizoen?
“Jazeker. Ik heb een rokje gekocht 
dat aan de voorkant iets korter is 
dan aan de achterkant. Heel erg 
leuk. En ik wil een playsuit hebben 
met korte pijpjes en korte mouwen.” 
MCB (foto: RvdH)

Marlous draagt: schoenen 
van Sacha (60 euro), broek 
van H&M (30 euro), shirt 
van TopShop (30 euro), en 
jasje van H&M (30 euro). 
De jas is van New Look (60 
euro), de tas van Dille & Ka-
mille (5 euro), en de ringen 
zijn van H&M.

EM vraagt een EUR-medewerker 
of -student om een uitgaanstip. 
Viola ten Berg, evenementen-
coördinator van het Erasmus 
Facilitair Bedrijf, tipt deze keer 
de historische binnenstad van 
Schiedam. Jij raadt als uitgaanstip de histori-

sche binnenstad aan, waarom?
‘Ik woon sinds een aantal jaren in 
Schiedam en ik ben verknocht aan 
die stad. Daarom vind ik het zo 
jammer om te merken dat maar 
weinig mensen weten hoe leuk en 
mooi Schiedam eigenlijk is. Alle 
aandacht gaat vooral uit naar grote 
buurman Rotterdam.’

Onbekend maakt dus onbemind. 
Wat heeft Schiedam dan te bieden?
‘Het oude historische centrum is 
prachtig, met grote eeuwenoude 
panden, molens, bruggetjes en klei-
ne straatjes. Niet voor niets zijn 
hier films opgenomen zoals Krui-
meltje en Minoes. Schiedam is ook 
een oude jeneverstad en als je met 
de fluisterboot een tochtje maakt, 

kom je langs eeuwenoude panden 
en jeneverstokerijen. We hebben 
ook het Jenevermuseum.’

Naast deze bezienswaardigheden: 
wat kun je nog meer beleven in 
Schiedam?
‘Een echte aanrader vind ik het 
Wennekerpand, waarin onder ande-
re een filmhuis en een grand café 
gevestigd is. En De Bonte Koe aan de 
Lange Haven, daar kun je de heer-
lijkste chocoladebonbons kopen. Je 
kunt er ook workshops volgen. En in 
november hebben we hier het Sui-
kerZoet Filmfestival, waar je een 
aantal dagen lang gratis feelgood 
movies kunt bekijken op bijzondere 
locaties, zoals in een kerkzaal.’  MCB

> www.vvvschiedam.nl

DE AANRADER

In elk nummer nemen we 
de outfit van een EUR-
student onder de loep. 
Dit keer de stijl van Mar-
lous Kramers (22), student 
Bedrijfskunde.



Students On Stage: Charlotte
Charlotte maakt haar hele 
leven al muziek, haar be-
langrijkste instrument is 
haar stem. Ze schrijft haar 
eigen nummers, maar die 
zijn nog in de maak. Ze 
brengt een mix van pop 
/ soul / jazz / gospel / RnB. 
Maandag 23 april van 16.30 

tot 17.30 uur
Pills Plaza, Erasmus MC  

Students On Stage in de Smitse
Het was de bedoeling dat rockband The Legacy 
zou optreden tijdens de maandelijkse Students 
On Stage, maar zij zijn verhinderd, dus we weten 
op dit moment niet wie er op gaat treden. Houd 
onze website in de gaten!
Woensdag 25 april van 17.00 tot 18.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein

Rotterdam Lezing: 
Op naar Het Beloofde Land

Het podium is dit keer 
voor Jos de Mul. Het 
thema: populisme in de 
polder. Tien jaar na de 
moord op Pim Fortuyn 
onderzoekt hij de Rot-

terdamse wortels van het populisme en laat hij 
zien hoe de democratie sindsdien onherkenbaar 
veranderde.
Woensdag 2 mei van 19.30 tot 21.30 uur
Kriterion, Grandcafé Engels, Groothandelsgebouw

Lentegast: Maarten Frens
In onze serie Jaargetijden-
gasten is de Lentegast 
ditmaal prof.dr. Maar-
ten 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  

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

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

LIFESTYLE

Café-restaurant Doen is het schoolvoorbeeld van een stamkroeg. 
Met een prima keuken en een formidabel terras.

Doen – dorst & trek
Berkelselaan 2

Sfeer 7
Sjanskansen 3

Studentikoosheid 6
Bier € 2,-

Zeg je hippe tas en Rotterdam, dan zeg je eigenlijk Susan Bijl. 
Deze Rotterdamse ontwerpster staat bekend om haar shop-
pingbags, gemaakt van stevig vliegerstof. Deze multifunctio-
nele tas zie je dan ook erg veel in het Rotterdamse straat-
beeld. En als Rotterdamse student kun je eigenlijk niet an-
ders dan ook zo’n duocolour-tas aanschaffen. MCB

> EM mag vijf nylon tassen (maat Small) van Susan Bijl weggeven! Ga naar 
de www.susanbijl.nl of kijk op facebook.com/susanbijl en kies jouw favo-
riete kleurstelling. Mail die met je naam en adres naar info@susanbijl.nl. 
Als jij een van de lucky birds  bent krijg je jouw eigen tas zo snel mogelijk 
toegestuurd.

UIT/GAAN
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Hot The New Shoppingbag
GESPOT

De huiskamer van Noord

Vroeger had je ze op elke straathoek: het soort cafés waar de eigenaar zelf 
nog aanwezig is en waar het barpersoneel de klandizie grotendeels bij 
naam kent. Waar je bij binnenkomst enthousiast begroet wordt, gevolgd 
door een vraag die slechts bestaat uit het drankje dat je altijd drinkt. Biertje?
Doen is zo’n café. De huiskamer van het Liskwartier, zo omschrijven de eige-
naren, twee dames van rond de veertig, het zelf. Het is een hoekpand met 
een hoog plafond, een vloer van geborsteld beton, vetplantjes op tafel, kus-
sens in de vensterbank en spelletjes op de sigarettenautomaat. Het eetge-
deelte is in twee lagen verdeeld (knus) en naast de tapkast hangt een prik-
bord waarop een felgekleurde verzameling geboortekaartjes prijkt.
Het vooroorlogse Liskwartier is een rustige wijk ten noorden van de Berg-
weg, met een flink percentage hoogopgeleiden en veel jonge ouders. Een 
echte woonwijk, die doorgaans verstoken blijft van de grotestadsproblemen 
die elders in Rotterdam zo nadrukkelijk aanwezig zijn. De laatste keer dat de 
bewoners zich echt ergens kwaad over maakten was in 2004, toen de ge-
meente ook hier betaald parkeren besloot in te voeren.
Die sfeer proef je in Doen; geen gekkigheid hier. De kunst aan de muur be-
staat uit beschilderde vogelhuisjes, de kaart (van schnitzel en saté tot truf-
felpasta en gamba’s) is simpel en de frisdrank komt uit grote flessen. Is dat 
erg? Helemaal niet. Dat is precies waar je behoefte aan hebt als je hier om 
de hoek woont en op dinsdagavond geen zin hebt om te koken, of doorde-
weeks even een biertje wil doen. Het is veelzeggend dat donderdag en vrij-
dag de drukste dagen zijn. Op zaterdag gaat men de stad in. GM (foto: GvA)
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Prof.dr. L.R. (Lidia) Arends is met 
ingang van 1 april 2012 be-
noemd tot bijzonder hoogleraar 
Methoden en Technieken van 
Sociaalwetenschappelijk On-
derzoek in de Faculteit der Soci-
ale Wetenschappen van de 
Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Naast haar aanstelling bij 
Psychologie zal Arends per 1 juni 
2012 bij de vorig jaar gestarte 
opleiding Pedagogische Weten-
schappen werken aan de uit-
bouw van het onderzoek en het 
statistiekonderwijs van deze 
nieuwe opleiding.

Prof.dr. O.H. (Oscar) Franco is 
benoemd tot bijzonder hoogle-
raar in het Erasmus MC vanwe-
ge het Erasmus Trustfonds, met 
als leeropdracht de epidemiolo-
gische basis van preventieve ge-
neeskunde, in het bijzonder car-
diovasculaire aandoeningen. 
Franco (1975) promoveerde in 
2005 aan het Erasmus MC en 
studeerde geneeskunde in Bo-
gota (Colombia). Hij kreeg tij-
dens zijn verblijf in Groot-Bri-
tannië (University of Cambridge 
en Unilever) meerdere grants. 
Recent ontving hij van Pfizer, 
USA een budget van 1.2 miljoen 
euro voor het opzetten van een 
nieuw centrum voor ouder-
domsonderzoek.

Prof.dr. J. (Joost) Gribnau is be-
noemd tot bijzonder hoogleraar 
Epigenetica in het Erasmus MC 
vanwege het Erasmus Trust-
fonds. Gribnau (1968) studeerde 
biologie aan de Universiteit van 
Leiden. Sinds 2004 is hij verbon-
den aan het Erasmus MC, de af-
gelopen  vier jaar als universi-
tair hoofddocent. Hij ontving di-
verse prestigieuze grants en 
subsidies, waaronder de NWO 
VIDI, de NWO Top Grant, de 
NWO VICI en recent de Starting 
Independent Researcher Grant 
van het European Research 
Council.

Prof.dr. M. (Markus) Haverland 
is benoemd tot hoogleraar Be-
stuurskunde, in het bijzonder 
politicologie, in de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen. Haver-
land (1966) is sinds 2006 uni-
versitair hoofddocent aan de 
Erasmus Universiteit Rotter-
dam. 

Prof.dr. J. (Jeroen) Jansz is be-
noemd tot hoogleraar Commu-
nicatie en Media, in het bijzon-
der de samenhang tussen me-
diaconsumptie en mediapro-
ductie, in de Erasmus School of 
History, Culture and Communi-
cation (ESHCC). Jansz (1958) was 
bijzonder hoogleraar met de-
zelfde leeropdracht vanwege 
het Erasmus Trustfonds.  Sinds 
2009 is hij verbonden aan de 
EUR. Jansz werd onlangs be-
noemd tot voorzitter van NeFCA 
(the Netherlands Flanders Com-
munication Association).

Prof.dr. C.C.W. (Caroline) Klaver 
is benoemd tot bijzonder hoog-
leraar Epidemiologie en geneti-
ca van oogziekten in het Eras-
mus MC vanwege het Erasmus 
Trustfonds. Klaver (1967) stu-
deerde geneeskunde in Rotter-
dam en promoveerde (cum lau-
de) in 2000. Zij ontving in het 
verleden de NWO Talent Grant 
en de EUR Fellowship Grant en 
in 2008 de NWO VIDI. Sinds 
2007 is ze universitair hoofddo-
cent in het Erasmus MC. 

Prof.dr. T.E.C. (Tamar) Nijsten is 
benoemd tot bijzonder hoogle-
raar Dermatologie, in het bij-
zonder maatschappelijke aspec-
ten en epidemiologie, in het 
Erasmus MC vanwege het Eras-
mus Trustfonds. Nijsten (1972) 
studeerde geneeskunde in Ant-
werpen, waar hij in 2004 pro-
moveerde. Sinds 2005 is hij ver-
bonden aan het Erasmus MC. 
Nijsten ontving diverse grants 
en subsidies, waaronder de 
ZonMW doelsmatigheidsstudie 
‘Dure geneesmiddelen’, en een 
NWO VIDI.

Prof.dr. Wilfried Notten, emeri-
tus hoogleraar Kennismanage-
ment in de gezondheidszorg is 
benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau. Notten 
(1947) ontving de koninklijke 
onderscheiding vanwege zijn 
enorme werklust en het en-
thousiasme waarmee hij veel 
(maatschappelijke) functies 
heeft bekleed. De onderschei-
ding is uitgereikt tijdens zijn af

scheid als hoogleraar/prode-
caan bij het instituut Beleid & 
Management Gezondheidszorg 
(iBMG) van de EUR.

Prof.mr. J.E.J. (Corien) Prins is 
per 1 juni 2012 door de minister 
van OCW benoemd tot lid van 
de Raad van Toezicht van de 
Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Ze volgt prof.dr. J.M. (Jo-
zien) Bensing op, wier zittings-
periode afloopt. De benoeming 
van Prins loopt tot en met 31 
mei 2016. Prins (1961) is hoogle-
raar recht en informatisering 
aan de Universiteit van Tilburg . 
Daarnaast is Prins sinds 2008 
lid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) en sinds 2009 lid van de 
Koninklijke Nederlandse Acade-
mie voor Wetenschappen 
(KNAW). Op 1 januari 2013 wordt 
de juriste decaan van de Facul-
teit Rechten van de UvT. 
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The employee satisfaction survey released a 
few weeks ago showed that there were some 
significant differences in satisfaction between 
various faculties. However, a distinction 
between Dutch and foreign employees was 
not made, and EM investigated how content 
the international staff members are with the 
university.

text Martina Danelaite and Iris Segers 
photo Ronald van den Heerik

Rachel Brussen, of SSC (Shared Service Center) 
Human Resources, explains why the distinction 
between Dutch and international employees was 
not made: “So far, there hasn’t been a reason to do 
so. However, if the university or one of the faculties 
ask for this kind of comparison, we can still let 
the analysis be re-run for them, to include this 
categorization of Dutch and international.” Brenda 
Docter, also part of SSC HR and Finance, says 
that from 2010 onwards the main focus of the EUR 
internationalization procedure shifted from just 
immigration procedures to a broader focus, also 
helping international employees arrive and settle 
in Rotterdam. After asking various international 
employees what they expected from the university, 
the SSC HR and Finance set up the BV2013 
project Internationalization. It will incorporate the 
wishes of international employees. A diverse group 
of international employees will provide feedback 
while the project is being implemented, in order 
to make sure that the university is heading in the 
right direction. 

Extra services
Currently, EUR provides its international 
employees with an array of different extra services, 
in order to help them with the process of moving 
to and living in Rotterdam. Yvonne Jules of 
the RSM HR department explains that it’s not 
just information they are providing. There are 
additional services and benefits, such as covering 
the costs of moving to Rotterdam and applying 
for a visa for the newly hired employee, if this is 
necessary. Also, the secretaries of the departments 
help international employees to find a place to live. 

Vladimir Karamychev, a Russian employee who 
teaches at ESE, is very happy with the support he 
got from the university, as well as the atmosphere 
of Erasmus University in general. The university 
helped him with all the required documents, 
moving his family to Rotterdam, and arranging 
accommodation when he had difficulties in finding 
a place to live. He tells us that the Erasmus staff 
that helped him was very friendly and helpful: “All 
the secretaries and other support staff easily talked 
with me whenever I wanted to talk.” However, 

Karamychev thinks he was lucky to have such a 
good experience: “Other international students 
and staff members experienced many problems I 
did not. In the future, I hope every international 
person gets the same support that I got.” 

Quick and easy
The story is similar in other faculties as well. 
David Novak from the United States, now 
an assistant professor at ESHCC, moved to 
Rotterdam with his wife and cats. The process 
was as smooth as he would have liked, even if very 

stressful. “Thankfully, nothing went wrong. The 
university took care of my visa paperwork and 
helped with my wife’s, paid for the moving, and 
aided in finding a place to live in. I just had to take 
care of the inch thick paperwork for bringing our 
pets.” Yet Novak does mention that he feels quite 
lost when it comes to Dutch higher education, and 
that the university could have a crash course for 
international staff to figure it out. “I’m clueless 
who the important people are, how the government 
funding works, and why the faculties all have 
different academic schedules. I think it’s quite 
important to know these things.” Besides that, the 
Communications and Media assistant professor 
does not plan to move away any time soon, even 
though the campus might not have been the place 
that he wanted to show his visiting parents. 
The university, when it comes to welcoming 
international staff, is definitely moving in the 
right direction, according to RSM assistant 
professor Nailya Orbadayeva from Kazakhstan. 
She too had no hassle when moving to Rotterdam 
and praises how quick and easy the university 
handled all the necessary preparations. “There 
is always uncertainty when moving to a different 
country, but that is just because of the normal 
cultural differences.” Even though the university 
is well located and offers sufficient facilities for 
Orbadayeva, she does note that it would be great 
to have alternative places to eat: “But that is 
something that is applicable to all of the staff, 
including the Dutch.” 

Happy international staff 

‘I hope every international person gets the 
same support that i got’
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The StuFi discussion         (part two)

‘Not only the privileged few should 
have the right to a good education’

EM recently published an article about the 
possible increase of working hours required for 
international students to obtain study financing. 
Several students critically responded to the article 
and pointed towards even stricter regulations 
for Bulgarian and Romanian students. Here is an 
overview of the current legislation and the personal 
experiences of two Bulgarian students

text Iris Segers

A lot of laws
The Dutch government is currently debating about raising 
the working hour minimum for international students to 
obtain study financing, which would only give StuFi to 
students working more than 12 hours a week. Right now, 
Dutch legislation provides students from the EU, European 
Economic Area (EEA) and Switzerland with Study Financing 
if they work for at least 8 hours a week. This includes 
Romanian and Bulgarian students, but excludes students 
outside of the EU, EEA and Switzerland from the possibility 
of obtaining StuFi. 
Students from Romania and Bulgaria do have to take into 
account another piece of legislation, which forces their 
employers to arrange a working permit and show proof that 
there is no EU/EEA/Swiss inhabitant available who can 
do the job. Additionally, students from the EU, EEA and 
Switzerland are allowed to work as many hours as they like, 
but students from Bulgaria, Romania and outside of the 
EU/EEA are only allowed to work a maximum of 10 hours 
a week. 

Just for the lucky few?
EM interviewed two Bulgarian students: Dilyana 
Stoycheva, a 25-year-old RSM master student, and 
Lyubomir Todorov, a 21-year old IBEB student. They both 
have experienced working alongside their studies, as they 
needed the money to finance their stay in the Netherlands. 
Both students think Eastern European students generally 
have a lot less to spend than Western Europeans. According 
to Dilyana, the 10-hour working limit disadvantages 
Romanian an Bulgarian students, as it makes it more 
difficult for them to study in the Netherlands: “It’s highly 

unlikely that a middle-class Bulgarian family can afford 
to support a child studying abroad, and I do not believe 
that only the privileged few should have the right to a good 
education.” 

A better future
Lyubomir came to the Netherlands three years ago for a 
better education and a better future. He has been working 
in a restaurant for two years now, which makes him able to 
pay for his basic expenses. Lyubomir says that moving to 
Rotterdam was risky, as the salaries of both his parents put 
together was more or less how much he spends studying in 
the Netherlands. Even though he needs his salary to pay for 
his stay in the Netherlands, Lyubomir thinks that raising 
the StuFi limit would be a bad idea. He believes that forcing 
international students to work more than 12 hours a week 
might have a negative effect on their academic results: 
“Students who only just started studying generally work in 
restaurants and fast food places, as well as cleaning firms. 
I personally experienced that this is physically tiring work 
and often includes working at night.” 

StuFi is necessary
Dilyana Stoycheva, the RSM master student from Bulgaria, 
explains it is very difficult for Romanian and Bulgarian 
students to find a job in the first place, as obtaining a 
working permit is a tedious and lengthy procedure for 
employers. This working permit only allows these students 
to work 10 hours a week, which can also be a reason for 
employers to choose for someone without this limit. If the 
plan to raise the working hour minimum to 12 hours would 
pass, this would exclude Bulgarian and Romanian students 
from receiving StuFi, unless these regulations would be 
adjusted. Dilyana thinks StuFi is important and should 
be maintained, especially for students from Bulgaria and 
Romania: “Many brilliant people from Eastern European 
countries would like to have a chance at a good education 
and are prepared to work hard alongside their studies.”

A better future for all
The impact of limiting legislations does not end after 
graduation, as Bulgarian and Romanian students need 
a working permit if they want to stay and work in the 
Netherlands. This proves to be a barrier for many. Dilyana 
would easily leave the Netherlands after she has obtained 
her master degree, if she finds better job opportunities 
in a country where she doesn’t need a permit. Both 
Lyubomir and Dilyana feel the international climate in the 
Netherlands could be improved, as the government has 
introduced increasingly stricter regulations and budget 
cuts with regard to internationalization. Lyubomir feels 
the solution to a better future for Europe as a whole lies in 
educating young people from all member states: “I think 
there will be a high pay-back in terms of having more 
developed, instead of developing, countries in the EU.”
” 
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Quiz Night
So you study fancy subjects at the 
university and complete exams year 
after year, but the real intellectual 
challenge doesn’t take place on 
campus. Challenge yourself with all 
your friends at the Pub Quiz Night at 
the Irish pub O’Sheas. Every Tuesday 
evening from 20:00 o’clock onwards 
the place fills up, with young and 
old alike competing for the glory of 
winning. The game is played in six 
rounds and there is a special music 
and a picture round included. The 
questions are asked in English and 
Dutch so there is no need to worry 
about language barriers, everybody 
can give it a shot. The nice thing is 
that it starts early enough so you can 
still enjoy a good night’s sleep and 
not miss out on your duties at the 
university the next morning. 
www.osheasrotterdam.nl

Natural Historic Museum
Well hidden behind the famous 
Kunsthal lies a small building, 
beautiful but unexciting from the 
outside. However, inside resides the 
most interesting collection of artefacts 
in Rotterdam. The Natural Historic 
Museum houses a large collection 
of taxidermy (real stuffed animals), 
from local birds to exotic turtles. The 
most remarkable object is the skeleton 
of Ramon, a large Asian elephant 
who spent nearly his entire life here 
in Rotterdam at the zoo and now has 
become a permanent part of the city. 
All friends of nature and its fascinating 
variety will be overwhelmed by 
the diversity of animals and plants 
presented, some of which you might 
have never seen before.
www.nmr.nl

Old Windmill
Next time the beautiful spring 
weather lures you out to the 
Kralingse Plas, take a look at the two 
traditional Dutch windmills right at 
the lakeside. One of them is actually 
still active and milling various herbs 
and different flavours of snuff every 
second Saturday of the month. The 
mill is nearly 200 years old and was 
actively producing until 1962. In 
1992 a group of volunteers restarted 
the production, and until today the 
old windmill is the only remaining 
producer of snuff in the Netherlands. 
It also functions as a small museum 
presenting the history of windmills. 
Next time you miss cinnamon or 
curry in your assortment remember 
the old windmill and get yourself a 
Rotterdam made product.
www.snuifmolens.nl

Feyenoord Museum
Most of you might have heard about 
the infamous Rotterdam football club, 
Feyenoord. Named after its home city’s 
district in the south, the club is the 
living archenemy of Ajax Amsterdam. 
The rivalry somewhat reflects the 
relationship between the two largest 
cities of the Netherlands. Most fans of 
football will have watched a match or 
maybe even know some of the players 
of Rotterdam’s largest and most 
famous club. For all of you interested 
and eager to get to know this sportive 
aspect of Rotterdam better, there is a 
special museum at the club’s stadium 
De Kuip. From Wednesday to Saturday 
from ten to four you can visit one of 
the largest collections of footballs in 
the Netherlands and enjoy a well-
presented historic review of the club’s 
history. 
www.dekuip.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

Have you made
your choice yet?
Register between

16 April and 7 May 2012

via www.eur.nl/minor
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Sarah Michelle Gellar
actrice in o.a. ‘Buffy the 
Vampire Slayer’.

Famke Houthoff
afgestudeerd in bestuurskunde 
en nog lid van de U-raad

DUBBELGANGERS

Na het oefenen vindt het echte werk plaats: 
een heuse hole. Gelukkig wordt er alleen verder 
gegaan met de best geslagen bal. Scheelt weer 
een stukje lopen voor degene die de swing nog 
niet helemaal onder controle heeft. 

Of golfen nu een sport is of niet, sommigen krijgen 
er in ieder geval grote dorst van. Of ze lid worden? 
Thijs Kuijper (gele trui): “In de toekomst misschien; 
ik moet nu eerst mijn twee studies afronden.”

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? R.S.G.A. Sweetspot

Wat? Golfclinic met borrel

Waar? Golf Centrum Rotterdam

Leuk? De gevorderde golfers kunnen goed meekomen met de clinic, maar voor de be-
ginners is het soms lastig. Er komt namelijk heel wat techniek bij een perfecte swing kij-
ken. De clinic wordt georganiseerd om leden te werven en om meer bekendheid te krij-
gen. Er is vooral een tekort aan vrouwen en R.S.G.A. is daarom ook bang de huidige vrou-
wen kwijt te raken. “Als er op toernooien en trainingsavonden alleen maar mannen zijn, 
schrikt dat misschien af”, legt Thom Bokelaan uit.  

En de Borrel? Na de clinic wordt er met alle deelnemers en de leden van het bestuur 
een drankje gedaan. Hoewel het gesprek overwegend over golf gaat, lijkt iedereen zich 
prima te vermaken. De meesten schrikken als ze na een paar drankjes zien hoe laat het 
al is. JvdV

Elfahmi

Ode aan HOOfddOek
De docent poneert een stelling: ‘Rechter en hoofddoek zijn on-
verenigbaar’. Er is al snel iemand die dit onderschrijft. ‘Ja, we 
hebben hier in Nederland immers scheiding van kerk en staat’. 
Na deze platitude komt het spreekwoordelijke gezegde ‘Als er 
één schaap over de dam is, volgen er meer’ tot leven. Een aan-
tal studenten voert een reeks drogredenen aan: neutraliteit, 
vermeende vooringenomenheid, secularisme. Toch zijn er ook 
studenten die de stelling ontkrachten, maar de meerderheid 
houdt zijn mond, omdat ze het een non-issue vinden en de 
hoofddoek gewoon bij de maatschappij vinden horen.
Zelf ben ik vooral benieuwd naar het standpunt van de docent 
in deze. ‘Mevrouw, we zouden dit toch ook kunnen doortrekken 
naar bijvoorbeeld huidskleur of geslacht.’ Ze grimlacht en zegt: 
‘De hoofddoek is een keuze, geslacht en huidskleur niet.’ 
‘Het niet dragen van een hoofddoek is evengoed een keuze’, 
antwoord ik. ‘Bovendien had men, helemaal nog niet zo lang 
geleden, dezelfde opvattingen over toelatingseisen voor vrou-
wen.’ Ze kijkt mij ongemakkelijk aan. 
‘Mevrouw, wat doen we met de nu opkomende internationale 
gerechtshoven? Mogen die ook alleen maar bestaan uit onge-
sluierde ‘westerse’ mensen? Of is er ook plaats voor het kruisje, 
de tulband, de fez, het keppeltje en de hoofddoek? En wat is er 
neutraal aan het weren van bepaalde bevolkingsgroepen of ui-
tingen? Volgens mij ben je dan juist hartstikke vooringenomen 
bezig. Het moet er niet toedoen hoe je eruitziet. Vertrouwen in 
de rechter moet er zijn vanwege zijn bekwaamheid.’
‘Mevrouw, de laatste jaren constateer ik dat sommige hoogle-
raren niet belijden wat ze propageren. Blijkbaar voelen ze zich 
niet alleen meester in de rechten, maar wanen zich ook mees-
ter over de rechten. In de hoop een tipje van de strak gebonden 
(hoofd)doek om jullie geweten op te lichten: verandering is de 
enige constante.’

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent 

Er wordt begonnen met droog oe-
fenen. De techniek is namelijk een 
belangrijk onderdeel bij golfen. 

– Het bestuur, bestaande uit Folkert 
Mullemeister, Wulfert van den Eshof en Thom 
Bokelaan. “Geïnteresseerden zijn altijd welkom 
op onze trainingsavonden of borrels.” 

Een tip voor de beginner: hoewel de zwarte schoentjes 
erg leuk zijn om te borrelen, prefereren ze op de golf-
baan toch de witte – platte! – schoen. 

Borreltijd
Golfclinic




