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Het blijft een moeilijk te verkopen product, compensatoir toetsen: het compenseren van 
lagere cijfers met hogere cijfers om uiteindelijk te kunnen slagen met een 6 gemiddeld. Het 
leidt tot veel discussie, onder andere bij de rechtenfaculteit, die voor een grootscheepse 
onderwijsherziening staat; gaat het niveau van de afgestudeerde niet achteruit als je met 
onvoldoendes de eindstreep kan halen? Landelijk haalde compensatoir toetsen eveneens 
het nieuws, want ook de Universiteit van Amsterdam wil studenten laten compenseren (en 
als er iets in Amsterdam gebeurt, komt het in de krant).
Eigenaardig is dat de Rotterdamse economen al jaren werken met compensatoir toetsen – 
voorwaar toch geen faculteit die genoegen neemt met middelmatigheid – en daar kraait 
geen haan naar. Docenten van de verschillende faculteiten wisselen blijkbaar weinig 
ervaringen met elkaar uit. 
Het zou helpen als er door de EUR een minimumcijfer werd bepaald: nu is het bij de ene 
faculteit een 4 en bij de andere een 5. En een 5 is wellicht nog te verteren voor een docent, 
die eerder ook genoegen moest nemen met een 5,5. Maar een 4 is wel erg bar om te moeten 
laten passeren, ook al moet daar een 8 tegenover staan. En dat het in de praktijk nooit 
voorkomt dat een student met acht vakken in principe met vier 4’en en vier 8’en kan slagen, 
is slechts een karige geruststelling. 
Onderwijskundige methodes zijn vaak lastig uit te leggen. En dan kun je wel gelijk hebben, 
maar of je het krijgt is maar de vraag. 

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

4+8=12:2=6
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LEVENSGEVAARLIJK
De tijdelijke trap naar het H-gebouw is 
te gevaarlijk. Door de ongelijke treden 
zijn meerdere mensen al onderuit ge-
gaan. Econoom Christiaan Heij liep bij 
een zware val letsel aan hoofd en han-
den op en kon daardoor geen college 
geven. De ‘showtrap’ (omdat er zo’n 
mooie lichtslang aan hangt) is daarom 
vrijdag 23 maart afgesloten. Tot begin 
mei is het A-gebouw alleen bereikbaar 
via de ingang van het H-gebouw, bij de 
postkamer. Daarna is de nieuwe trap 
klaar aan de zijkant van het H-gebouw. 
CH	(foto	RvdH)
 



INHOUD	DE	KWESTIE	 29 maart 2012 | 06

Suzanne van de Vathorst 
(1962) is universitair do-
cent gezondheidsethiek in 
het Erasmus MC. Ze stu-
deerde geneeskunde en 
gezondheidswetenschap-
pen en promoveerde in de 
filosofie. Ze is secretaris 
van de commissie Levens-
einde in het Erasmus MC 
en lid van de regionale eu-
thanasie toetsingscom-
missie en heeft onder 
meer onderzoek gedaan 
naar levenseindebeslissin-
gen en weigeringen van 
euthanasieaanvragen. 

‘Euthanasie van gezonde 
ouderen is onuitvoerbaar’
Euthanasie willen als je nog gezond bent, maar genoeg van het 
leven hebt: er lijkt de laatste tijd veel belangstelling voor. De 
Levenseindekliniek ging open, initiatiefgroep Uit Vrije Wil diende 
het wetsvoorstel Voltooid Leven in, en onlangs was het ‘Week van 
de euthanasie’.    tekst Thessa Lageman fotografie Levien Willemse

Hoe verklaart u al deze initiatieven?  “Het lijken er 
veel, maar het is al jaren aan de gang. In 1991 kwam 
rechtsgeleerde Huib Drion al met het idee voor een 
zelfdodingspil voor ouderen die niet verder willen le-
ven. De behoefte is er altijd geweest. Het taboe is 
misschien wel wat kleiner geworden, en het thema 
lijkt nu meer opgepikt te worden door de media.” 

U bent secretaris van de Commissie Levenseinde 
in het Erasmus MC en lid van de regionale toet-
singscommissie voor euthanasie. Wat doet u 
daar?   “Artsen en verpleegkundigen van het Eras-
mus MC kunnen met vragen bij de Commissie Le-
venseinde komen, en als een arts in Nederland op 
een euthanasieverzoek ingaat, moet hij zijn verslag 
naar een van de vijf landelijke toetsingscommissies 
sturen. Wij beoordelen dan of aan de zorgvuldig-
heidseisen is voldaan.”

Euthanasie mag bij ondraaglijk en uitzichtloos lij-
den toegepast worden. Is dat niet een erg subjec-
tief gegeven en slecht definieerbaar?  “Klopt. 
Daarom moet je dat ook duidelijk kunnen maken 
aan een dokter, en is er een tweede onafhankelijke 
arts die geraadpleegd moet worden. Bovendien 
moet er sprake zijn van een medisch classificeerbare 
aandoening. Het is een misverstand dat het alleen 
over terminale ziektes gaat; ook psychiatrische aan-
doeningen kunnen onder ‘ondraaglijk’ en ‘uitzicht-
loos’ vallen, maar ook een opeenstapeling van ou-
derdomskwalen. Maar als het aan de mensen achter 
initiatiefgroep Uit Vrije Wil  ligt, vallen dus ook ou-
deren die niet ziek zijn, maar hun leven als voltooid 
zien, onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden.”

Ruim 117.000 burgers steunden het wetsvoorstel 
Voltooid leven van Uit Vrije Wil om ouderen te 
helpen bij een zelfgekozen dood, maar in de 
Tweede Kamer kreeg het alleen de onvoorwaar-
delijke steun van D66. Bent u voorstander?
“Ik begrijp heel goed dat ze de discussie aangaan. 
Maar het lijkt me politiek onuitvoerbaar. De wet 
zou veranderd moeten worden, maar hoe? Wie moet 
de euthanasie dan uitvoeren? En als er een zelfdo-
dingspil komt, hoe voorkom je dan dat er iets mis 

mee gaat? Als hij heel klein is, roer je hem zo per on-
geluk of expres door de vla van een ander. Ik denk 
dus dat dit hypothetisch blijft.”

De initiatiefnemers van Voltooid Leven leggen de 
leeftijdsgrens bij zeventig jaar. Waarom niet bij 
vijftig of negentig?   “Dat is denk ik vanuit de ge-
dachte die al minstens sinds de middeleeuwen be-
staat: dat zeventig jaar is waar je recht op hebt en 
alle jaren daarna extraatjes zijn. In het Engels: three 
score and ten.”

Komt het vaak voor dat mensen met psychiatri-
sche klachten euthanasie willen?  “Ik zie het heel 
af en toe. Het is altijd erg indrukwekkend: die men-
sen hebben heel lang gestreden en alles geprobeerd. 
Het is dan wel te begrijpen dat ze niet verder wil-
len.”

Is het voor artsen moeilijk om daar gehoor aan te 
geven?  “Ja, want het is niet zo duidelijk als bij li-
chamelijke ziektes of er echt geen genezing meer 
mogelijk is.”

Artsen willen sowieso vaak niet meewerken.
“Ze blijven graag aan de veilige kant, zijn vaak 
strenger dan de wet. Daarom denk ik ook dat de wet 
verruimen niet gaat helpen. Het is natuurlijk ook 



niet leuk om te doen. Maar euthanasie wordt wel 
steeds gewoner, hoewel het nog altijd maar een klein 
percentage van de sterfgevallen is. Voor een arts 
blijft het een kwestie van een drempel overgaan. 
Sommigen stoppen er na een aantal keer mee, omdat 
ze het niet meer kunnen opbrengen. Anderen zijn 
blij dat ze het voor hun patiënt hebben kunnen doen 
en ervaren het als iets goeds.”

Is de Levenseindekliniek een uitkomst als de eigen 
arts niet wil?   “Ook daar moeten ze zich aan de 
zorgvuldigheidseisen van de huidige euthanasiewet 
houden. Dus ook als iemand alzheimer krijgt en van 
tevoren euthanasie in een wilsbeschikking heeft 
vastgelegd, moet het voor de omgeving op het mo-
ment dat de euthanasie plaatsvindt duidelijk zijn 
dat het om een vrijwillig en weloverwogen verzoek 
van de patiënt gaat en dat de patiënt uitzichtloos en 
ondraaglijk lijdt. Ik verwacht niet dat de Levensein-
dekliniek nu de grijze gebieden gaat opzoeken. De 
medewerkers zijn ook verplicht om te onderzoeken 

of er echt geen alternatief is. Mocht er nog een be-
paald middel niet geprobeerd zijn, dan moeten ze de 
patiënt weer terugsturen naar de behandelend arts. 
Ik vraag me af hoe dat dan valt, bij de patiënt en de 
arts. Binnenkort zullen we dit soort gevallen bij de 
toetsingscommissie binnenkrijgen. Heel spannend.”

Dus de kliniek voegt niets toe voor ouderen met 
een doodswens?   “Ik denk dat een groot deel van 
hen medische klachten heeft en gewoon onder de 
huidige euthanasiewet valt. Ik ben dus heel be-
nieuwd welke mensen uiteindelijk daar terechtko-
men.” 

Als een arts je niet wil helpen, kun je ook naar een 
andere arts gaan in plaats van naar die kliniek.
“Ja, maar artsen gaan niet graag in op een euthana-
sieverzoek van iemand die geen patiënt van ze is. En 
het is toch ook naar als bekend is welke artsen ge-
makkelijk euthanasie uitvoeren. Misschien zijn dat 
dus de artsen van de Levenseindekliniek.” 

Hoe voorkom je dat ouderen zich onder druk ge-
zet voelen om voor de dood te kiezen, omdat ze 
de maatschappij geld kosten en hun kinderen tot 
last zijn?  “Daar moeten we alert op blijven. Daar-
om moet een arts een patiënt ook onder vier ogen 
spreken om duidelijk te krijgen dat het om een wel-
overwogen verzoek van de patiënt gaat, zonder druk 
van bijvoorbeeld de familie.”

En ouderen die eenzaam of depressief zijn, omdat 
ze bijvoorbeeld geen familie meer hebben, of om-
dat ze geen goede zorg kunnen betalen?  “Als het 
goed is, kan daar wat aan gedaan worden. Anders is 
het natuurlijk erg zorgelijk. In de euthanasieaanvra-
gen die ik onder ogen heb gekregen ben ik het nog 
niet tegengekomen, maar ik kan me voorstellen dat 
het die kant op zou kunnen gaan met de bezuinigin-
gen. Een van de zorgvuldigheidseisen in de euthana-
siewet is overigens ook dat er volgens de arts en pa-
tiënt geen redelijk alternatief meer is.”

We worden tegenwoordig ouder dan ooit. Speelt 
bij de doodswens van ouderen niet ook mee dat 
we het leven steeds meer naar eigen hand willen 
zetten en liever niet gebrekkig en rimpelig wor-
den?   “Ik denk dat dat nog niet aan de orde is bij de 
huidige ouderen. Misschien in de toekomst bij de 
veertigers van nu? Ik hoop dat ze wijzer zullen zijn.”

Waarom zouden mensen eigenlijk hulp bij zelfdo-
ding moeten krijgen. Kunnen ze het niet zelf 
doen? Zelfdoding is niet strafbaar.  “Inderdaad, ik 
vind dat je artsen niet moet opzadelen met euthana-
sie van mensen die geen ernstige aandoening heb-
ben, maar levensmoe zijn. Je zou het óf zelf moeten 
doen, óf er een ander bij moeten betrekken. Maar 
wie, wanneer en hoe? Dat is heel lastig.”

Psychiater Boudewijn Chabot pleit al jaren voor 
een humane manier om zonder hulp van een arts 
uit het leven te stappen: met medicijnen, met he-
lium, of stoppen met eten en drinken. Hoe kijkt u 
daar tegenaan?  “Ik denk dat het goed is om daar 
kennis van te nemen. Ik had ruim twintig jaar gele-
den een discussie met mijn oma die bang was dat er 
een moment zou komen dat ze zou vinden dat het 
niet meer gaat. Achteraf was euthanasie niet nodig, 
maar zo’n pil had ze wel willen hebben, vanwege het 
gevoel om controle over haar leven te hebben. De 
meeste mensen die achter deze initiatieven staan 
willen niet snel dood, maar willen wat geregeld heb-
ben voor het geval ze in die situatie komen. Ook bij 
euthanasie is het een geruststelling als het geregeld 
is. Dan kan het nog heel lang duren voordat het uit-
gevoerd wordt. En soms sterven ze uiteindelijk toch 
een natuurlijke dood.”  
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'Je moet artsen niet opzadelen met euthanasie 
van mensen die geen ernstige aandoening hebben’
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Studieplekken kunnen er in 2016 op de campus 
gerealiseerd zijn als de Erasmus Universiteit er 
14,5 miljoen euro tegenaangooit. Nu zijn er 1160 
studieplekken, maar dat is te weinig volgens de 
studentengeleding van de universiteitsraad, die 
vasthoudt aan één studieplek op tien studenten.

CIJFER

1865

CAO-ONDERHANDELINGEN

EUR blijft passief in 
schoonmaakconflict
De	Erasmus	Universiteit	kiest	nog	altijd	geen	stelling	in	het	cao-conflict	tussen	de	
schoonmaakbedrijven	en	de	vakbonden,	wat	de	NS	en	Schiphol	wél	hebben	gedaan.	

Juist een grote opdrachtgever 
als de universiteit kan druk 
uitoefenen om de impasse die 
is ontstaan te doorbreken, be-
nadrukt vakbondsbestuurder 
bij FNV Bondgenoten, Ron 
Meyer. “Als jullie College van 
Bestuur druk zet op de 
schoonmaakbedrijven, is dat 
een signaal dat zij echt een op-
lossing wil.” Vooralsnog kiest 
de EUR echter voor een pas-
sieve opstelling, wat Meyer 
ten zeerste betreurt. 
Vakbonden FNV en CNV zijn 
sinds vorige week wel in ge-
sprek met de OSB, de koepel-
organisatie van schoonmaak-
bedrijven. Hét heikele punt 
zijn de wachtdagen; wat in-
houdt dat schoonmakers bij 
ziekte de eerste twee dagen 
geen salaris krijgen. Echte on-

derhandelingen zijn het niet 
volgens Meyer, dus de OSB 
moet vaart maken om de ge-
stelde deadline te halen. De 
FNV heeft de OSB tot 1 april 
de tijd gegeven om tot een cao 
te komen. Lukt dat niet, dan 
zal de FNV bij elke opdracht-
gever apart, dus ook bij de 
Erasmus Universiteit, een cao 
afdwingen. “Nog een reden 
voor de universiteit om zich 
uit te spreken”, want niemand 
is gebaat bij de status quo, 
stelt Meyer. 
Ondertussen raken op cam-
pus Woudestein de gebouwen 
G, H, T, V, J en de Universi-
teitsbibliotheek stoffiger en 
stoffiger. Dat komt doordat 
het schoonmaakwerk van de 
zes stakers van de universiteit 
is blijven liggen sinds 1 janua-

ri. Het is wettelijk niet toege-
staan om ander personeel in te 
zetten op deze plekken, want 
dat zou het stakingseffect te-
nietdoen. Maar schoonmaak-
bedrijf GOM zorgt er in ieder 
geval voor dat het afval van 
deze afdelingen wordt wegge-
haald. 
Volgens woordvoerder van de 
universiteit Jacco Neleman is 
er nog niet aan de medewer-
kers gevraagd om mee te hel-
pen met schoonmaken, omdat 
de staking nu ‘beperkt’ is. Bij 
de schoonmaakstaking van 
twee jaar geleden was dat wel 
het geval. Aan medewerkers 
werd toen gevraagd om zelf 
hun afval weg te gooien, af en 
toe de stofzuiger ter hand te 
nemen en een lapje over hun 
bureau te halen. LJ

EUR op zesde 
plaats duurzame 
universiteiten
De	Universiteit	Maastricht	heeft	de	
Sustaina-bul	2012	Award	gewonnen.	
De	EUR	staat	samen	met	de	Technische	
Universiteit	Delft	en	de	Universiteit	van	
Amsterdam	op	de	zesde	plaats.

De nummers twee zijn de Radboud Universi-
teit Nijmegen en de TU Eindhoven. Dat blijkt 
uit onderzoek van Rank a Brand en Morgen, 
die duurzaamheid onder de aandacht willen 
brengen. Zij hebben alle veertien Nederlandse 
universiteiten getoetst op transparantie en 
duurzaamheid. 
De universiteiten van Maastricht, Nijmegen en 
Eindhoven zetten in hun jaarverslag hoeveel 
water, gas en elektriciteit ze gebruiken. En of 
dat al wat minder is dan het jaar ervoor. 
De onderzoekers kozen 24 criteria en keken of 
ze er informatie over konden vinden. Punten 
kregen de instellingen als ze hierover openheid 
verschaften in hun jaarverslag of op hun websi-
te. Maastricht scoorde positief op 12 van de 24 
punten, Rotterdam op 4 van de 24 punten. 
Joey Johanssen van GreeningRSM reageert op 
het feit dat de EUR als middenmoter is geëin-
digd: “Felicitaties voor Maastricht natuurlijk. 
Helaas heeft de ranking geen rekening gehou-
den met onderzoeksoutput over duurzaamheid, 
en maar ten dele met het verwerken van het 
thema duurzaamheid in de lesstof, wat bij 
RSM veel gebeurt. Wij geloven dat het bewust-
maken van de toekomstige leiders aan onze fa-
culteit van het onderwerp duurzaamheid, zeker 
zo belangrijk is voor de toekomst.” TL/HOP
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UB in weekend 
langer open
De weekendopeningstijden van 
de Universiteitsbibliotheek wor-
den verruimd. Op zaterdag en 
zondag kunnen studenten er van 
tien uur ‘s ochtends tot negen 
uur ’s avonds terecht. Op vrij-
dagavond gaat de UB drie uur-
tjes eerder dicht; om negen uur 
in plaats van om middernacht.  
De UB besloot hiertoe, omdat 
studenten dit in een gebruikers-
onderzoek hadden geopperd. Er-
gens tussen 1 april en 1 mei gaan 
de nieuwe openingstijden in, 
maar het precieze tijdstip is nog 
niet duidelijk. De UB overlegt 
hier nog over met het Rotter-
damsch Leeskabinet, dat ook in 
de UB gehuisvest is.

Filosofen on-
der elkaar
‘Beyond Dualism’ is het thema 
van de jaarlijkse Philosophers’ 
Rally op 18 en 19 april. De lan-
delijke conferentie over wijsbe-
geerte wordt georganiseerd door 
Rotterdamse filosofiestudenten. 
Sta je als individu los van de 
maatschappij, of ben je er onlos-
makelijk mee verbonden? En kun 
je met een  wetenschappelijke 
blik naar religie kijken, aange-
zien wetenschap uitspraken uit 
de Bijbel ontkracht? Deze en an-
dere vraagstukken zullen voor-
bijkomen en in de lezingen en 
workshops bij de Philosophers’ 
Rally. 
Het unieke van de conferentie is 
dat twintig studentsprekers een 
prominente rol krijgen naast de 
vier hoofdsprekers en wijsgeren 
van de Erasmus Universiteit. Dit 
keer komen de studentfilosofen 
uit allerlei Europese landen en uit 
Iran. Elk jaar organiseert een an-
dere filosofische faculteitsvereni-
ging de conferentie. LJ

www.philosophers-rally.nl.

KORTAF
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Enkele spelers van het studentenvoetbalteam van de Faculteit der Sociale We-
tenschappen staan er verslagen bij na een ruime nederlaag tegen een docenten-
team. Behalve dat hij driemaal de bal uit het net moest vissen, raakte keeper 
Jeffrey Faber (l) ook nog gewond in het gezicht. GvdE (foto: RvdH)

Cedo Nulli voetbaltoernooi

Wat:	voetbalwedstrijd	tussen	studenten	en	
docenten	van	de	FSW
Wanneer:	dinsdag	20	maart,	15.30	uur
Waar:	voetbalterrein	van	SBV	Excelsior

Atletico Ananas, een team van derdejaars be-
stuurskundestudenten heeft net afgetekend de 
finale van het jaarlijkse door Cedo Nulli georga-
niseerde voetbaltoernooi gewonnen. Met een 
ruime zege (5-0) bleven zij de Lullo’s, een team 
van een jaar jongere collega-studenten, de baas. 
Maar er zijn medailles voor iedereen, waarna in 
rap tempo de flesjes Jupiler worden geopend. 
Onder niet al te veel belangstelling gaat even 
later op het belendende veld het hoofdnummer 
van vanmiddag van acquit: ‘The Battle of FSW’, 
oftewel een partijtje van twee keer 25 minuten 
tussen studenten van het organiserend comité 
tegen docenten van de faculteit. Het is voor de 
vierde maal dat dit evenement plaatsvindt;  twee-
maal wonnen de docenten. 
Vandaag ogen de docenten amper ouder dan 
hun rivalen; alleen aanvoerder Jacko van Ast is 
van zekere leeftijd, al voetbalt die nog wekelijks 
mee met de veteranen van Excelsior. Het elftal 
is dan ook een samenraapsel van vooral aio’s en 
postdocs,  geen ‘grote namen’ als een Engbersen, 
Dykstra, Loorbach of Houtman (nee, niet Peter); 
zelfs de in voorgaande edities trefzekere  Willem 
Schinkel is niet van de partij. Dames blijken bij de 
docenten al helemaal uit den boze. Het is overi-
gens opmerkelijk dat er slechts twee sociologen 
staan opgesteld en geen enkele psycholoog of 

pedagoog. Bestuurskundigen zijn blijkbaar zeer 
balvaardig, hebben weinig te leiden onder publi-
catiedruk, dan wel beide.
De studenten ogen vanaf de aftrap al niet bijster 
fris. Het is eenrichtingsverkeer naar het doel van 
Jeffrey Faber – normaliter rots in de branding in 
het veertiende van Antibarbari. Het is aan hem 
en de geringe doelgerichtheid van de docenten 
te danken dat het bij de rust geen nulletje of 
drie, vier is. In de tweede helft wordt het verschil 
in conditie nog pregnanter. Bij de herhaaldelijke 
aanvallen van de docenten, blijft minstens de 
helft van de studerende veldspelers gewoon 
staan, omdat ze de puf niet hebben terug te lo-
pen om mee te verdedigen. 
Dat moet wel verkeerd gaan en inderdaad:  
Ingmar van Meerkerk scoort in een tijdsbestek 
van enkele minuten een loepzuivere hattrick. 
Even later krijgt doelman Faber met nog enkele 
minuten speeltijd op de klok een knie in zijn 
gezicht en zijgt ter aarde. ‘Water!’, wordt er geroe-
pen, maar het mededogen langs de lijn blijkt mi-
nimaal. ‘Ja, daar is de sloot’, klinkt het.  Verzorgers 
zijn er ook niet, en dus hobbelt Faber met een 
bloedneus en een alras opzwellend linkeroog het 
veld af. 
Weliswaar voorkomt gelegenheidskeeper 
Quinten de Coo, tevens Commissaris Activiteiten 
van Cedo Nulli, een grotere uitslag, maar feit is 
dat de studenten voor de derde maal op rij ver-
liezen. 

Gert van der Ende

The Battle of FSW
GERT WAS HERE 



tya laat zich vaak inspireren door 
wetenschappelijke onderzoeken. 
De choreografe praat er met de 
dansers over, waardoor ze gesti-
muleerd worden hun gevoelens in 
bewegingen om te zetten. 
Met ‘De Kiss Moves’ maakt ze 
vooral fusion. Als kind begreep 
Dorottya nooit waarom verschil-
lende dansstijlen apart werden op-
gevoerd. En waarom was klassiek 
beter dan hiphop? Door stijlen te 
mixen creëert ze haar eigen reali-

teit, met onbegrensde mogelijkhe-
den. 
Haar danscarrière en de studie zijn 
te combineren door een hele goede 
planning en het sluiten van com-
promissen. ’s Nachts studeren en 
veel minder slapen dan de meeste 
mensen doen. Omdat ze haar ge-
zelschap draaiende moet houden, 
gaat werk voor. Studeren is voor 
Dorottya daarom een manier van 
ontspanning. Ze wil niet alleen 
haar lichaam trainen, maar ook 

haar hersenen. 
Als vierjarig meisje zag Dorottya 
‘De Notenkraker’. Vanaf toen wist 
ze zeker dat ze choreograaf wilde 
worden. Ze ging naar de dansaca-
demie in Hongarije en maakte keu-
zes die haar ouders niet altijd be-
grepen. Maar met twee diploma’s 
– ze studeerde in 2002 ook al af 
aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten – en een dansge-
zelschap rijker heeft ze het ver ge-
schopt. CH

‘Soms maak ik een dans op basis van wetenschappelijk onderzoek’ 
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Dorottya Kiss (32)
Ze is een van de jongste choreogra-
fen van Nederland met een eigen 
dansgezelschap, ‘De Kiss Moves’, 
waarmee ze momenteel door het 
land toert. Naast dat drukke sche-
ma studeert Dorottya algemene 
cultuurwetenschappen op de Eras-
mus Universiteit. 
Deze twee werelden komen in haar 
choreografieën soms samen. Dorot-

Talent 
Aan De Eur

GELD NODIG

Studieschuld 
meewegen bij 
hypotheek mag
Het	is	verstandig	dat	banken	studieschul-
den	meewegen	bij	een	hypotheekaan-
vraag,	vinden	staatssecretaris	Zijlstra	
van	Onderwijs	en	minister	Jan	Kees	de	Ja-
ger	van	Financiën.	

Banken zijn de afgelopen jaren strenger gewor-
den. Wie schulden heeft, krijgt minder snel een 
hypotheek of moet met een lager bedrag genoe-
gen nemen. Ook studieschulden wegen mee, 
waardoor het voor afgestudeerden lastiger is 
een huis te kopen. 
Starters zijn echter nodig voor de doorstroming 
op de woningmarkt. Zij zouden daarom niet te 
veel gehinderd moeten worden bij het krijgen 
van een hypotheek, vinden politici van onder 
meer de PvdA. Daar kijkt het kabinet anders 
tegenaan. Studieleningen mogen dan verant-
woord zijn, dat wil niet zeggen dat ze niet mee-
tellen in de maandlasten. 
Een woordvoerder van de Rabobank laat weten 
dat de bank bij een hypotheekaanvraag al ja-
ren naar alle maandelijkse lasten, inclusief stu-
dieschulden, vraagt. Volgens hem is het voor 
een klant niet in het eigen belang om schulden 
te verzwijgen. Studieschulden staan niet gere-
gistreerd bij het Bureau Krediet Registratie; 
banken komen er daardoor niet snel achter als 
huizenverkopers deze schuld verzwijgen. Twee 
jaar geleden pleitte het Nibud ervoor om daar 
verandering in te brengen, ten einde mensen 
tegen te hoge maandlasten te beschermen. 
TL/ HOP

U-raad adviseert negatief over N=N
De	Universiteitsraad	staat	negatief	tegenover	het	plan	van	het	College	van	Bestuur	
om	in	september	bij	alle	faculteiten	Nominaal	=	Normaal	in	te	voeren.	

De U-raad heeft op 27 maart 
hoogstwaarschijnlijk een 
negatief advies uitgebracht 
aan het CvB (de vergadering 
vond plaats na het ter perse 
gaan van deze EM). De raad 
heeft twee hoofdargumenten 
om tegen het plan om uni-
versiteitsbreed Nominaal = 
Normaal (waarbij eerstejaars 
alle studiepunten in één jaar 
moeten halen) in te voeren, te 
stemmen: een onderwijskun-
dige en een financiële. 
Het stuit de raad tegen de 
borst dat N=N wordt ver-
kocht als kwaliteitsverhoging, 
terwijl het in feite gaat om 
rendementsverhoging. In het 
huidige voorstel wordt N=N 
niet gekoppeld aan verbe-
teringen van het onderwijs, 
zoals probleemgestuurd on-
derwijs of extra contacturen. 

Zo lang niet wordt geïnves-
teerd in onderwijsverbetering, 
vindt de raad het onverant-
woord om het bindend studie-
advies (bsa) te verhogen naar 
60 studiepunten. 
Verder is de raad nog te wei-
nig overtuigd van het rende-
mentsverhogende effect van 
N=N. De enige cijfers komen 
van de pilot die dit jaar loopt 
bij de sociale faculteit. Naar 
het oordeel van de raad valt 
op grond van dit onderzoek 
niet met zekerheid te zeggen 
dat het bsa-rendement zal 
gaan stijgen. Als laatste is 
de raad ook huiverig voor 
devaluering van diploma’s als 
overal compensatoir toetsen 
(waarbij bijvoorbeeld een 5 
kan worden gecompenseerd 
met een 7) wordt ingevoerd, 
terwijl hierbij geen universi-

teitsbrede minimumeisen voor 
compensatie worden gegeven.
Verder vraagt de raad zich af 
of het CvB heeft stilgestaan 
bij de financiële consequen-
ties van de invoering van 
N=N, als dit een teruggang 
van het aantal inschrijvingen 
betekent. In haar advies re-
kent de raad een aantal nega-
tieve scenario’s voor. Zij komt 
bijvoorbeeld uit op een in-
komstendaling van 8 miljoen 
euro per jaar als de totale in-
stroom van eerstejaars daalt 
met 10 procent, terwijl het 
rendement na drie jaar bache-
lor gelijk blijft (49 procent 
van de vwo’ers heeft dan het 
bachelordiploma op zak). 
LJ (foto: EF)
Lees op www.erasmusmaga-
zine.nl een verslag van de ver-
gadering van 27 maart. 

Onderwijs



In de keuken van het Happietaria

Studenten openen 
restaurant voor een maand
Studenten runnen voor een maand restaurant ‘Happietaria’ aan de Meent in het 
centrum van Rotterdam. De opbrengst gaat naar avondonderwijs voor vrouwen in 
Liberia. Happietaria Rotterdam is een initiatief van een aantal christelijke studen-
tenverenigingen (NSR, C.S.F.R. & VGSR). De medewerkers van het restaurant zijn 
allemaal studenten die vrijwillig meewerken. CH (foto: LW)

Egge van der Poel (28), audioloog 
in opleiding in het Erasmus MC. 
Hij maakte een app waarmee af-
gestudeerden kunnen berekenen 
hoe ze zo voordelig mogelijk 
hun studieschuld bij DUO kun-
nen aflossen. 

Dat berekent DUO toch voor je? 
 “Nee, DUO berekent het maandbedrag 
simpelweg door de totale schuld te delen 
door vijftien jaar en twaalf maanden. 
Opmerkelijk is dat je dat bedrag wel 
eenvoudig kunt verlagen, maar om die 
te verhogen moet je goed zoeken op hun 
website. Vermoedelijk wordt er veel geld 
verdiend aan het feit dat afgestudeerden 
langzaam hun schuld afbetalen. Met de 
app kun je berekenen hoeveel geld en tijd 
je kunt besparen als je maandelijks meer 
aflost dan DUO vraagt.“

Hoe werkt de app? 
“Je vult vier velden in: je schuld, renteper-
centage, aflossing per maand en de loop-
tijd. Daarmee worden twee alternatieve 
scenario’s berekend: maandelijks 50 pro-
cent of 100 procent meer aflossen. Uit deze 
berekening blijkt vaak dat je uiteindelijk 
minder rente betaalt en eerder klaar bent 
met aflossen als je een paar tientjes extra 
lapt. Inmiddels is de app aangepast, zodat 
je zelf kunt aangeven met welk bedrag je 
de berekening wilt laten uitvoeren. ”

De applicatie kost 79 cent, ben je 
al rijk? 
“Nee, helaas. Er zijn in drie weken tijd 
ruim vijfhonderd stuks verkocht en dat 
levert me 25 cent per stuk op. Dat is 1 
procent van mijn hele studieschuld. ”

Is dit je eerste zelfgemaakte app? 
“Ja, in twee weken heb ik ‘m eigenhandig 
gebouwd. Ik wist er niets van, maar vond 
het leuk om het zelf te proberen. Het ziet 
er nog wat amateuristisch uit, maar het is 
helder en het helpt mensen, dus ik ben er 
blij mee.” LJ
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      Onderwijs volgen is 
 een bijbaan geworden 

Rector magnificus Henk Schmidt stak tijdens het VSNU-café op 15 maart niet onder 
stoelen of  banken dat studenten hun studie weer op de eerste plaats moeten zet-
ten in plaats van een bijbaan, bestuurswerk, sport en allerlei sociale activiteiten. 

DE QUOTE

Herkansingen	heikel	punt	bij	rechten
Het eerste jaar van rechtenstudenten gaat er 
totaal anders uitzien. Er is nog wel onenigheid 
over het aantal herkansingen per jaar.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

‘Rekenhulp’	voor	studenten
Studenten die willen weten wat hun studie 
straks zal kosten, kunnen terecht bij de nieuwe 
online rekenhulp van DUO. 

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

EUR	werkt	nog	aan	reputatie
De EUR staat op plaats 157 in de ranglijst van 
Times Higher Education. Een goede reputatie 
komt er volgens rector Henk Schmidt zeker. 

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   
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Zijlstra maakt hoger onderwijs slechter en duurder 
Het hoger onderwijs wordt onder staatssecretaris Zijlstra 
duurder en de kwaliteit neemt af. Studenten krijgen door 
harde bezuinigingen te maken met hoge drempels. 
Opleidingen worden onderworpen aan rigide prestatie-
contracten die leiden tot lagere eisen. De kenniseconomie 
raakt verder uit zicht. 

Toegegeven: staatssecretaris Zijlstra laat er geen gras over 
groeien. In rap tempo komt hij met ingrijpende maatre-
gelen voor het hoger onderwijs. De langstudeerboete van 
3.000 euro, selectie aan de poort, collegegelddifferentia-
tie en binnenkort het zogenaamde leenstelsel voor de 
masteropleiding. Universiteiten en hogescholen worden 
opgezadeld met dwingende prestatiecontracten waarin 
rendement belangrijker is dan kwaliteit. Als een instelling 
de afspraken niet nakomt, wordt het budget gekort.
Dat is de agenda van Zijlstra: minder budget en meer ren-
dement. Het wordt gebracht in mooie nota’s met namen 
als “Kwaliteit in verscheidenheid” en “Studeren is investe-
ren”. Maar de gevolgen zijn ernstig. Studeren wordt duur-
der en de kwaliteit van de opleidingen neemt af. Twee be-
langrijke pijlers van het hoger onderwijs – kwaliteit en 
toegankelijkheid – worden ingeruild voor hun spiegel-
beeld: minder kwaliteit en hogere drempels.
Eerst de toegankelijkheid. Studeren wordt fors duurder 
met deze regering. Studenten die meer dan één jaar uitlo-
pen op hun studie, betalen 3.000 euro extra collegegeld. 
Deeltijdstudies zullen verdwijnen, omdat die vanwege 
hun langere duur per definitie tot een studieboete zullen 

leiden. Ambitieuze studenten die een tweede studie wil-
len volgen moeten flink gaan sparen of over rijke ouders 
beschikken. Niet zelden kost een tweede studie meer dan 
10.000 euro collegegeld per jaar. 
Komend jaar komt daar het ‘sociaal leenstelsel’ voor de 
masteropleiding bovenop. De basisbeurs wordt afge-
schaft, waardoor de kosten met 3.200 euro per jaar toe-
nemen. Voor studenten van een bèta-opleiding met een 
tweejarige master en geneeskundestudenten met een 
driejarige master (1 jaar master + 2 jaar coschappen) 
loopt dit verder op.
Zijlstra probeert de pijn te verzachten en komt met een 
zogenaamd sociaal leenstelsel. Maar dat is een mooie 
term om de hoge schulden mee te verhullen. Studenten 
lenen gemiddeld al zo’n 15.000 euro, dat gaat alleen 
maar oplopen tot hogere bedragen, die vervolgens jaren-
lang – met rente – moeten worden terugbetaald. Juist de 
jongeren uit gezinnen met lagere inkomens zullen afzien 
van een hogere opleiding. En wie wel doorgaat kan een 
hypotheek vergeten, want banken letten sinds kort ook 
op de studieschuld van studenten. 
Dan over de kwaliteit, waar afgelopen jaar veel om te 
doen is geweest. Denk aan de diplomafraude bij 
Hogeschool Inholland en vergelijkbare berichten bij de 
Vrije Universiteit, Hogeschool Windesheim en de 
Hogeschool van Amsterdam. Door schaalvergroting en 
perverse financiële prikkels werd het hoger onderwijs ge-
reduceerd tot diplomafabriek. Om deze problemen te ver-
helpen komt Zijlstra met prestatiecontracten die met uni-
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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 

> Struikelpaden 2.0
Struikelden campusbewo-
ners vroeger over methoden 
en technieken en statistiek, 
tegenwoordig moeten ze op-
passen niet letterlijk gestrekt 
te gaan. Losliggende tegels, 
bladeren die afstapjes ver-
hullen, kuilen in de weg, 
donkere paden, smalle trot-
toirs: de campus blijkt een 
ware jungle voor dames met 
hakken, om maar niet te 
spreken van blinden- en 
slechtzienden. Het is een 
regelrechte survival of the 
fittest om op Woudestein van 
A naar T te komen.
Tijd voor universiteitsraads-
leden Nelly Voogd en Merlijn 
van Hoof om Hoofd Loslig-
gende Tegels Kees Lansber-
gen te confronteren met een 
powerpointpresentatie vol 

bewijsmateriaal onder de ti-
tel Struikelpaden 2.0.
De presentatie begon met 
een stevige binnenkomer, 
want Nelly zelf – die zich al 
sinds 2010 vastbijt in de 
struikelpaden – ging in janu-
ari onderuit, en flink ook (zie 
foto). Ze viel over de scheve 
bestrating, die al bij eerdere 
inspecties van de toestand 
van het EURsiaanse stoep-
wezen schuin hadden gele-
gen – ondanks dat ze platte 
schoenen droeg, terwijl ze 
gewoon is hakken te dragen. 
En Nelly was niet de enige: 
nog vijf collega’s van haar 
afdeling zagen het steen op 
zich af komen. En dat terwijl 
er een ‘extern iemand’ gere-
geld over de campus loopt 
om juist dit soort gevaarlijke 
plekken te signaleren – ook 

zonde van het geld. 
Het verontschuldigende 
bloemetje is geapprecieerd, 
maar waar zijn de mannen 
met bandentangen, steen-
klemmen en straathamers 
om de boel voor eens en voor 
altijd te fiksen?
Kortom: wat was er eigenlijk 
gedaan met de eerdere nood-
kreet Struikelpaden 1.0 in 
2010, behalve een leuning 
langs een trap en wat meer 
verlichting aanbrengen? 
Lansbergen kan niet anders 
dan deemoedig het hoofd 
buigen en toezeggen dat de 
ergste putten en hobbels bin-
nen twee weken gerepareerd 
zullen zijn. 
Nog een geluk dat de baas 
van Kees Lansbergen, Bart 
Straatman heet. WG

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl
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Verbreding of 
verdieping?
 Groots en meeslepend wil ik leven!
 hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!

... schreeuwt de jongeling het uit in Marsmans gedicht. 
Natuurlijk probeert de grijsaard de jongeling te bedaren. 
Een raadgeving zoals ‘zwicht nooit voor lippen’ lijkt me al-
vast kansloos. Maar hier wil ik het veeleer hebben over de 
grijsaards voornaamste raadgeving: ‘ga dan niet ver van 
huis’.
Binnen enkele weken krijgen de studenten die volgend 
academisch jaar Bachelor 3 volgen, de kans om de deur uit 
en de wijdere wetenschappelijke wereld in te stappen door 
zich in te schrijven voor een minor. De keuze voor een spe-
cifiek pakket zal opnieuw ruim zijn, maar de studenten die-
nen ook een meer principiële keuze te maken, namelijk 
tussen een verbredende en een zogenaamde ‘verdiepende 
minor’. 
Verbreding, verdieping, ... als je alle dure, pedagogische 
krachttermen letterlijk neemt, word je als student gewoon 
gevierendeeld. Maar mij lijkt de keuze tussen verbredende 
en verdiepende minorpakketten helemaal niet zo ver-
scheurend, want de zogenaamde ‘verdiepende minoren’ 
vormen gewoon een schoolvoorbeeld van een contradictio 
in terminis. Minoren zijn, in de woorden van onze rector, 
‘bedacht als reactie op tekortkomingen van het 
Nederlandse onderwijssysteem’ dat te ‘nauw’ is, en daarom 
bieden ze ‘een unieke kans om je perspectief op de wereld 
te verbreden’.  
Zo’n ‘verdiepende minor’ kan je als student toch ook niet 
willen? Krijg je eindelijk de gelegenheid om je academi-
sche horizonten te verbreden en dan zou je ervoor kiezen 
om gewoon tien weken lang ‘lekker thuis’ te blijven, sterker 
nog: om thuis in een nog kleiner kamertje te kruipen! 
Wat een gemiste kans dat men bij de invoering van de mi-
noren - wat natuurlijk op zich een schitterend idee was en 
zeker ook in een reële nood heeft voorzien - het compromis 
heeft moeten sluiten dat faculteiten ook ‘verdiepende mi-
noren’ mogen aanbieden en zo de betrokken studenten en 
centen - want daar draait het natuurlijk om, wat had u ge-
dacht? - voor zichzelf kunnen houden.
Laten we misschien nog even kijken waarop Marsmans ‘De 
Grijsaard en de Jongeling’ precies uitloopt. De jongeling 
lijkt eerder de adviezen te volgen van onze rector, i.e., ‘kies 
op grond van interesse’, en als je deze unieke kans krijgt 
‘dan moet je gewoon je hart volgen’, want na de goedbe-
doelde doch contraproductieve litanie van de grijsaard... 

 de jongen kijkt door de geopende ramen
 waarlangs de wereld slaat; zonder zich te beraden
 stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.

Tim de Mey is docent Theoretische Filosofie en zit namens 
de Faculteit Wijsbegeerte in de Universiteitsraad

TIM	DE	MEY	

	VAN	DER	SCHOT	

versiteiten en hogescholen worden afgesloten. In deze contrac-
ten komen gedetailleerde afspraken te staan over zaken als het 
studierendement, de uitval, het opleidingsniveau van docenten 
en de zogenaamde studenttevredenheid. Als een instelling de af-
spraken niet nakomt, wordt het budget gekort. 
Zijlstra hoopt hierdoor meer nadruk te leggen op kwaliteit, maar 
het risico is groot, dat het tegenovergestelde wordt bereikt. Want 
ook dit systeem leidt tot perverse prikkels. Als je een hogeschool 
gaat afrekenen op ‘studierendement’, zal het management er al-
les aan doen om studenten snel door de opleiding te jassen. 
Helaas zien we daar nu al voorbeelden van. Zo willen sommige 
universiteiten dat studenten in het eerste jaar alle studiepunten 
halen. Enige uitloop is er niet meer bij. Ook de recente maatregel 
dat een 5 voor het ene vak gecompenseerd mag worden met een 
hoger cijfer voor een ander vak, is een pijnlijk voorbeeld. In plaats 
van nauwkeurigheid en kwaliteit, gaat het om snelheid en 
kwantiteit. 
Omdat wij opkomen voor het hoger onderwijs, roepen wij stu-
denten en docenten op om in actie te komen tegen dit beleid. In 
plaats van hoge drempels en uitgeholde opleidingen, pleiten wij 
voor intensief onderwijs met uitstekende begeleiding. Extra in-
vesteringen zijn nodig om kwaliteit en toegankelijkheid te waar-
borgen. Dat is de beste manier om uit een crisis te komen. 

Pascal ten Have, voorzitter Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)
Jasper van Dijk, woordvoerder hoger onderwijs SP in de Tweede 
Kamer



M
ohammed Bourakba (25), net afge-
studeerd bij bedrijfskunde en rech-
ten wist het vroeger zeker: hij wil-
de niet trouwen. “Op mijn acht-
tiende woonde ik nog lekker thuis, 

en had geen verplichtingen. Mijn ouders zijn zelf 
gescheiden. Dat was misschien ook een drempel 
voor mij om te trouwen.”
Tot hij masterstudent bestuurskunde Ouafa Zoug-
gary (23) tegenkwam bij studentenvereniging Iqra. 
Ze trokken korte tijd intensief met elkaar op en 
hadden goede gesprekken; over hun geloof, hun fa-
milie, studie en levensinstelling. En daarna wist 
Bourakba het zeker: hij vroeg haar ten huwelijk. 
“Ze reageerde een beetje geschrokken en grapte: 
‘Als mijn ouders het goed vinden, dan vind ik het 
ook goed.’”
Zouggary hing na het aanzoek meteen met goede 
vriendinnen aan de lijn. “‘Moet je horen wat mij nu 
is overkomen!’, riep ik uit.” 

Verliefd, verloofd, getrouwd. Iedereen kent het 
riedeltje, maar de meeste studenten blijven bij het 
eerste woord hangen. Trouwen is voor later, als ze 
zijn uitgefeest. Niet iedereen denkt er zo over. EM 
sprak met getrouwde EUR-studenten over liefde op 
het eerste gezicht, ruziemaken over rommel, gepas-
sioneerde gesprekken en taboes.                      

 tekst Martine Zeijlstra fotografie Ronald van den Heerik
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Mohammed Bourakba 
en Ouafa Zouggary 

      Getrouwde studenten

’Ik wist dat mijn relatie goed 
was en serieus’



Van deze tijd  Niet veel studenten beslui-
ten na twee weken om in het huwelijksbootje te 
stappen, uit angst om snel te kapseizen, maar voor 
Bourakba en Zouggary, inmiddels een jaartje ge-
trouwd, voelt het goed. “Het overkomt je gewoon”, 
zegt Zouggary. “Niet omdat ik het huwelijk zo 
mooi vind, maar omdat ik de juiste persoon tegen-
kwam.” Toch vond het stel het wel spannend. 
“Vooral toen onze moeders elkaar voor het eerst 
ontmoetten”, aldus Zouggary. “Mohammed was 
aan het voetballen en belde me op, vlak voordat 
zijn moeder kwam. ‘Ben je nerveus?’, vroeg hij.” Ze 
geeft hem een plagerige por. “Natuurlijk was ik ze-
nuwachtig.” Hoewel het stel zelf een huwelijkspart-
ner mocht kiezen, was de mening van de familie 
wel belangrijk. “Door verhalen in de media denken 
heel veel mensen dat islamitische meisjes worden 
uitgehuwelijkt”, zegt Zouggary. “Terwijl dat in de 
islam uit den boze is. Als een meisje nee zegt, is dat 
bindend.” 
Bourakba: “Mijn ouders wilden dat ik met een 
goed meisje trouwde, maar ik ben zelf verantwoor-
delijk voor mijn keuze.” “Veel mensen maken er 
wel grapjes over”, zegt Zouggary. “ ‘Is hij je neef 
uit Marokko?’”, vragen ze.” Ze vinden dat rare op-
merkingen. Want Bourakba en Zouggary hebben 
geen traditioneel huwelijk, waarin de vrouw zorgt 
voor het huishouden en de man voor het brood op 
de plank. Ze verdelen de huishoudelijke taken fifty-
fifty. Als Bourakba een zware werkdag heeft ge-

had, doet Zouggary wat meer, en als zij druk aan 
haar scriptie heeft geschreven, doet hij meer. “Oua-
fa zou gek worden van een traditionele man. Wij 
zijn beiden van deze tijd. Een vrouw moet niet al-
leen voor het huishouden en de kids zorgen.” 
“Als ik iets vervelend vind, dan zeg ik het tegen 
Mohammed, en hij tegen mij. In het begin hadden 
we nog wel eens mot als ik dingen liet slingeren. 
Hij is netter dan ik. Maar we kunnen er goed over 
praten.”

Tradities  Çagla Basaran (23), masterstu-
dente psychologie kan ook goed discussiëren met 
haar Sertac Oruc , de man met wie ze in september 
2011 in het huwelijk trad. “We hebben dezelfde le-
vensovertuiging en dezelfde interesses. We praten 
veel over de Turkse en Nederlandse politiek en 
mensenrechten.” Basaran had eerder een relatie 
met een Nederlandse jongen, maar die relatie liep 
stuk. “Ik denk dat het misging, omdat ik het Turk-
se deel van mij niet zo goed bij hem kwijt kon. Ik 
heb tot mijn vierde alleen Turks gepraat. En hoewel 

ik vooral Nederlandse vrienden heb, vind ik het 
makkelijker om in het Turks te praten. Met name als 
het over de liefde gaat.” Haar man leerde ze kennen 
tijdens een rockconcert. “Hij deed niet met de groep 
mee met pogoën en ging gewoon zijn eigen gang. 
Dat sprak me erg aan. Ik had al snel een oogje op 
hem, en hij op mij.” Na negen maanden relatie 
vroeg Sertac haar ten huwelijk. “Voor sommige 
mensen was dat shocking nieuws. Ik wist dat mijn 
relatie goed was en serieus. In Turkije is het normaal 
om als vrouw een relatie te hebben voordat je 
trouwt, maar de meeste meisjes trouwen meestal la-
ter, op hun 29ste of 30ste. Ik wilde dat niet puur 
vanwege mijn leeftijd uitstellen.”
Samenwonen lag wél gevoelig, zegt Basaran. “Dat 
taboe wilde ik niet doorbreken. We zijn al vóór ons 
huwelijk samen op vakantie geweest, en dat lag al 
heel gevoelig. Omdat mijn moeder weduwe is, 
wordt er meer op haar en haar kinderen gelet. Ik 
wilde haar niet teleurstellen. Door te trouwen decla-
meer je dat je samen bent. Als je als Turkse man niet 
wilt trouwen, dan weerspiegelt dat wantrouwen. 
‘Wil hij soms geen verbintenis aangaan? Is de relatie 
niet serieus’ vragen mensen zich dan af. ” Een 
vrouw gaat voor meer zekerheid in een relatie, om-
dat ze meer investeert, vindt Basaran. “Zij draagt 
de kinderen en riskeert daarmee haar gezondheid en 
haar carrière. Daarom wilde ik een man van wie je 
op aankan. Je wilt samen voor de kinderen zorgen 
en met een huwelijk spreek je dat uit.”>>   

‘Trouwen was voor ons 
heel logisch’
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Cagla Basaran trad in 
september 2011 in het 
huwelijk
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Het heeft niets te maken met religie, benadrukt ze. 
“Ik ben agnostisch en mijn man is atheïstisch. Het 
heeft te maken met tradities.” Toch heeft ze er zelf 
geen moeite mee als haar eigen kinderen later wel 
willen samenwonen. “Ik denk dat die generatie er 
geen problemen meer mee heeft.”

Relaxed en flexibel  Robert Suur-
mond (22), masterstudent bedrijfskunde, is – an-
derhalf jaar geleden alweer – om een vergelijkbare 
reden getrouwd met Petra. Samenwonen was wel 
mogelijk, maar wie een serieuze relatie heeft, 
trouwt. Zo is hij opgevoed. Toch had hij toen hij 
begon met studeren niet gedacht dat hij snel een se-
rieuze relatie zou krijgen. “Ik zat middenin het stu-
dentenleven. Ik woonde niet meer thuis, en was ac-
tief op mijn studentenvereniging. Het studentenle-
ven is belangrijk, want in die tijd ontwikkel je je-
zelf.” Op de Vereniging van Gereformeerde Studen-
ten te Rotterdam leerde hij zijn vrouw kennen, al-
hoewel zij hem al jaren eerder had gespot. “Ze ging 
als twaalfjarige vaak achter mij zitten in de kerk. 
Dat deed ze bij alle leuke jongens, vertelde ze me 
later.” Tijdens die avond op de studentenvereniging 
was ze in een pesterige bui. Ze zette bij alle jongens 
de kraag omhoog. Hij fatsoeneerde de boel weer. 
“Ik vond het irritant, maar ook grappig.” 
Aan het eind van de avond zoenden ze, en spraken 
ze af voor een vervolgafspraakje. Daarna was het 
serieus. Anderhalf jaar na hun ontmoeting waren 
ze verloofd. In september 2010 trouwden ze. “Je 
kiest er dan elk moment voor dat je met elkaar ver-

der wilt en voor de rest van je leven bij elkaar blijft. 
Anders kun je er sowieso maar beter mee stoppen. 
Daarom was trouwen voor ons heel logisch.” Een 
burgermansbestaan streeft het stel niet na. “We 
wilden relaxed en flexibel blijven. Ik wilde bijvoor-
beeld geen boodschappen voor een hele week doen, 
zoals mijn ouders. Dat vond ik zo burgerlijk. Ik 
ben student en denk liever niet teveel vooruit. 
Maar dat betekende dat we continue dingen weg-
gooiden, dus nu doen we wel boodschappen voor 
de hele week.”
Ook wilde hij gewoon naar feestjes blijven gaan. 
“Ik wilde niet dat ik door mijn huwelijk teveel zou 
missen.” Desalniettemin moest hij regelmatig op  
feesten verstek laten gaan. “Ik heb veel punten ge-
haald, ben getrouwd, heb een jaar bestuur gedaan. 
Dat was allemaal erg druk, waardoor ik soms be-
sloot om niet te gaan feesten, maar op de bank neer 
te ploffen samen met mijn vrouw. Ik kwam erach-
ter dat het gewoon heel gezellig is om dat te kun-
nen doen. Ook al zeggen andere studenten daar 
soms wel wat van. Het was fijn om actief voor el-
kaar te kiezen, om gewoon samen te zijn en te pra-
ten.” 

Niet iedere student lijkt het 
fijn om nu al te trouwen
“Iedereen moet het natuurlijk zelf weten, maar 
de meeste studenten zullen toch tot hun 25ste 
of 30ste willen zuipen en meerdere vriendin-
nen willen”, zegt tweedejaars econometrie 
Henk de Groot (22). Zijn medestudenten John 
Brouwer (20), Richard Klaassen(21) en Rico Stolk 
(20) zijn het met hem eens. “Waarom zou je nu 
willen trouwen, als het over vijf jaar ook nog 
kan?” 
De Groot zou over een aantal jaren wel een ring 
om zijn vinger willen. “Als mooi symbool dat je 
bij elkaar wilt blijven.” Maar niet iedereen denkt 
daar zo over. “Beetje eng.” “Benauwend”, 
“Burgerlijk”, “Ik wil liever niet trouwen”, klinkt 
het door elkaar heen. Toch kunnen ze het zich 
wel voorstellen dat sommige studenten wél 
trouwen tijdens hun studententijd. 
“Als je heel religieus bent opgevoed, dan is het 
misschien normaal om vroeg te trouwen”, zegt 
Stolk. “Maar voor mij zou dat lastig zijn. Ik zou 
niet graag door familiedruk trouwen. Ik zoek 
het liever zelf uit”, zegt De Groot. 
“Als je eerst samenwoont, leer je elkaar beter 
kennen en dan kun je een weloverwogen keuze 
maken of je met elkaar wilt trouwen”, zegt 
Richard Klaassen. “Wie moet trouwen om een 
relatie met iemand anders aan te kunnen gaan, 
is erg ouderwets. Als het niet goed gaat in het 
huwelijk, gaan mensen misschien wel vreemd, 
of houden van alles voor elkaar achter. Dat vind 
ik niet goed.” 

‘Het overkomt 
 je gewoon’

Robert en Petra Schuurman



Voeren N=N zeker in:
Erasmus School of Law
N=N maakt bij de juristen onderdeel uit van een 
drastische onderwijsherziening. De ESL stapt over 
naar probleemgestuurd onderwijs, waarin groepjes 
van tien studenten onder leiding van een tutor in 
vijf weken een vak ‘tackelen’. De faculteitsraad ad-
viseerde op 16 maart positief over bijna de hele in-
houdelijke uitwerking van de onderwijsherziening. 
Twistpuntjes zijn nog het aantal herkansingen en 
uitbreiding van compensatoir toetsen. 

Rotterdam School of Management (RSM)
Bij de RSM staat het onderwerp al maanden op 
de agenda van de faculteitsraad. De faculteit is in 
ieder geval van plan het systeem in september in 
te voeren, zegt voorzitter Juup Essers: “Maar we 
gaan er zeker een eigen draai aan geven.” Op wat 
voor manier kan hij nog niet zeggen. Hij erkent dat 
de invoering veel werk kost. De kans bestaat dat er 
vertraging wordt opgelopen. Niet wenselijk, omdat, 
als de economen wél overstappen, er een toestroom 
van N=N-omzeilers kan ontstaan.

Faculteit der Sociale Wetenschappen
Hier is de grootste beslissing vorig jaar al gevallen. 
De FSW heeft een jaar als pilot gefungeerd: alle 
eerstejaars van de vier opleidingen moeten dit jaar 
al hun studiepunten halen. Begin maart werden de 
eerste resultaten gepresenteerd; die waren positief. 

De faculteitsraad blijft echter ‘enigszins sceptisch’, 
aldus vicevoorzitter Marco Stuij. “Uit de cijfers 
blijkt dat de doelstellingen zijn gehaald, maar komt 
dit niet ook door de dreiging van de langstudeer-
dersboete en andere landelijke maatregelen?” De 
raad heeft daarom gevraagd om een vergelijkend 
onderzoek met faculteiten zonder N=N, en waar-
schuwde voor het gevaar van dalende instroomcij-
fers.

Voeren N=N waarschijnlijk in:
Erasmus School of Economics
De ESE heeft sinds het najaar een voorgenomen be-
sluit liggen om per september 2012 N=N in te voe-
ren en dus het bsa te verhogen naar 60 punten. Het 
definitieve besluit kan worden genomen nadat de 
U-raad hierover heeft gesproken en na bespreking 
in de eigen faculteitsraad. Er is al wel een interne 
projectgroep bezig met voorbereidingen voor de in-
voering. Veel hoeft ESE niet meer aan het onderwijs 
te veranderen, omdat ze in 2007 het onderwijs al 
drastisch hebben aangepakt, met kleinere groepen 
en compensatoir toetsen en minder herkansingen.. 
De tijd tussen de faculteitsraad op 11 april en de 
Open Dag op 14 april is krap, maar zegt onderwijs-
decaan Ivo Arnold: “Wij kunnen een voorgenomen 
besluit in een dag omzetten in een definitief besluit.”

Erasmus School of History, Communication 
and Culture
De ESHCC heeft de intentie om het bsa voor het 
eerste bachelorjaar te verhogen naar 60 punten, 
maar wacht advies van Universiteits- en faculteits-
raad nog af. De faculteit hanteert al enkele regels 
die horen bij N=N, zoals beperkt herkansen (max. 
drie per jaar) en compensatoir toetsen (je mag max. 
twee 5’en compenseren met twee 7’s, mits je daar-
mee aan 40 studiepunten komt). Onbekend is of de 
faculteit zijn compensatie- en herkansingsregeling 
herziet als N=N realiteit wordt. Volgens oplei-
dingsdirecteur Nel van Dijk zullen de studenten 
in dat geval nog beter begeleid gaan worden door 
docenten en studieadviseurs.  

instituut Beleid & Management Gezond-
heidszorg
Men beoogt bij iBMG N=N in te voeren als onder-
deel van een breed pakket maatregelen om eerste-
jaarsstudenten sneller door het eerste jaar 

te loodsen. Dit pakket behelst onder andere meer 
activerend onderwijs, meer samenhang tussen de 
vakken, en de voortgang van studenten beter moni-
toren. Intern denken verschillende werkgroepen na 
over de concrete invulling van de deelonderwerpen, 
en ook maakt de faculteit gebruik van externe on-
derwijskundige expertise. 

Voeren N=N (nog) niet in:
Erasmus MC
De beleidsmakers van het Erasmus MC onderzoe-
ken de mogelijkheden van N=N bij geneeskunde. 
De noodzaak is minder groot op Hoboken, omdat 
de rendementen al goed zijn bij de medici in spe. 
Volgens persvoorlichter David Drexhage is N=N 
vooral een ‘Woudestein-ding’.

Faculteit Wijsbegeerte
De filosofen stellen de invoering een jaar uit, tot 
studiejaar 2013. “We volgen ons eigen ritme en voe-
ren het systeem geleidelijk in”, zei decaan Wiep van 
Bunge onlangs in een faculteitsraadvergadering. 
Wijsbegeerte heeft weinig medewerkers, waardoor 
het niet lukt om het systeem al na de zomer in te 
voeren. Desondanks zullen de filosofen er uitein-
delijk ook aan moeten geloven, denkt Van Bunge, 
omdat het aantal studenten dat in kortere tijd afstu-
deert, opweegt tegen de mogelijk lagere instroom 
door N=N. Komende tijd bekijkt de faculteit onder 
meer welk effect N=N zal hebben op studenten die 
twee studies tegelijk volgen.

>  De Universiteitsraad heeft op 27 maart, nadat 
deze EM ter perse ging, hoogstwaarschijnlijk een 
negatief advies gegeven over of N=N universi-
teitsbreed ingevoerd moet worden. Lees het 
uiteindelijk oordeel van de U-raad op www.
erasmusmagazine.nl

N=N niet universiteits-
breed ingevoerd
Rector magnificus Henk 
Schmidt ziet graag dat alle 
faculteiten per september 
‘Nominaal = Normaal’ invoeren. 
Nog niet alle faculteiten heb-
ben hun besluit al genomen, 
maar met de Open Dag op 14 
april in het vooruitzicht, moe-
ten zij haast maken. EM maakt 
alvast de balans op. 
tekst Lindemarie Jongste, Thessa Lageman en 
Wieneke Gunneweg fotografie Eric Fecken
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Het spook van de NMa
Universiteiten bepalen samen hoeveel studenten ze toelaten tot 
de opleidingen psychologie, rechten en bedrijfseconomie. Het is de 
vraag of dat wel mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.                                
tekst Bas Belleman (HOP) 
illustratie Hans van den Tillaart

I
n kranten en actualiteitenrubrieken versche-
nen vorig jaar alarmerende berichten over de 
nieuwe, hoge collegegeldtarieven aan univer-
siteiten. Studenten moesten opeens duizenden 
euro’s betalen als ze na hun eerste bachelor- of 

masterstudie nog een tweede wilden volgen. Scha-
kelprogramma’s voor hbo’ers werden ook peper-
duur. In de media en het parlement vlogen de ver-
wijten over en weer, rechtenstudenten begonnen 
zelfs een rechtszaak tegen de juridische faculteiten, 
maar het kabinet hield voet bij stuk: de universitei-
ten mochten hun prijzen helemaal zelf bepalen en 
de politiek moest zich daar niet mee bemoeien.
En toen, zonder waarschuwing vooraf, besloot de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zich in 
deze kwestie te mengen. In de zomer van 2011 deed 
de toezichthouder een inval bij de Vrije Universiteit. 
De NMa kwam even kijken of de universiteiten 
misschien onderling afspraken hadden gemaakt 
over de hoogte van het instellingscollegegeld. Zulke 
prijsafspraken zijn namelijk verboden. 

Geen abc’tje  Universiteiten vonden die in-
val onbegrijpelijk, want ze zijn toch geen onderne-
mingen? Het hoger onderwijs is toch geen gewone 
markt? Dan gelden er toch zeker andere wetten? 
Wat hebben universiteiten nu met de NMa te ma-
ken? De mededingingsautoriteit wil er, een half jaar 
na dato, nog altijd niets over kwijt. Het onderzoek 
is namelijk niet afgerond. Maar één ding staat als 
een paal boven water: in sommige opzichten zijn 
universiteiten wel degelijk te beschouwen als onder-
nemingen. Ga maar na: ze krijgen tegenwoordig 
geen bekostiging meer voor het opleiden van men-
sen die al eerder een bachelor- of masterdiploma 
hebben behaald. De collegegeldtarieven mogen ze 
in die gevallen zelf bepalen, en dan is hun positie 
niet anders dan die van commerciële onderwijsaan-
bieders. Universiteiten mogen dus niet met hun 
concurrenten over hun prijzen overleggen, anders 
raakt de markt verstoord.
De macht van de NMa reikt wellicht nog verder. 
Het is bijvoorbeeld de vraag of universiteiten on-

29 maart 2012 | 18



ACHTERGROND 

‘Zijn onderwijsinstellingen ondernemingen?’

derling de studentenmarkt mogen verdelen en in 
overleg mogen bepalen hoeveel studenten ze bij 
fixusstudies toelaten. Dat riekt naar kartelvorming.
Die gedachte ligt nogal gevoelig. Universiteiten zit-
ten niet op bemoeienis van de NMa te wachten. Ze 
vinden dat de opleidingen psychologie, rechten en 
bedrijfseconomie te groot worden en besluiten ge-
zamenlijk het aantal studenten te beperken. Het ar-
gument voor deze landelijke fixus: dat de opleidin-
gen uit hun voegen barsten en de kwaliteit onder 
druk komt te staan. 
“We kunnen nu niet zeggen of zo’n landelijke fixus 
wel of niet mag”, aldus een woordvoerder van de 
NMa. “Het is ook voor ons geen abc’tje. Studenten 
kunnen eventueel klagen over de numerus fixus, als 
ze zich benadeeld voelen. Maar zelf geven we er 
geen prioriteit aan in het huidige onderzoek. Als 
universiteiten willen weten of ze de wet overtreden, 
dan nodigen we hen uit om ons advies te vragen.”

Deskundigen kunnen er ook niet zomaar antwoord 
op geven. “Zijn onderwijsinstellingen ondernemin-
gen?” vraagt Barbara Baarsma zich af. Zij is bij-
zonder hoogleraar Marktwerking en mededin-
gingseconomie aan de UvA en directeur van SEO 
Economisch Onderzoek. “In het onderwijs wordt 
veel van bovenaf opgelegd. Het is daarom de vraag 
of instellingen genoeg commerciële speelruimte 
hebben om onder de mededingingswet te vallen. En 
als universiteiten inderdaad als ondernemingen 
worden beschouwd, dan kunnen ze allerlei verdedi-
gingen aanvoeren. Misschien maken ze die afspra-
ken wel omdat de politiek op een numerus fixus 
aandringt.”
Verder kunnen universiteiten een ‘efficiëntiever-
weer’ voeren. Ondernemingen mogen namelijk af-
spraken maken als dat ‘efficiënt’ is, legt Baarsma 
uit. “We willen niet dat er in Nederland te veel art-
sen komen, want het is een dure opleiding en die 
artsen moeten niet werkloos thuis zitten. Daarom 
beperken we de instroom. Dat zou je ook voor psy-
chologen kunnen bepalen. Dan is een studenten-
stop in het belang van de samenleving. De voorde-
len wegen dan op tegen de nadelen van de concur-
rentiebeperking.”

‘Efficiëntie’  Maar universiteiten hebben 
het niet over een overvolle arbeidsmarkt; ze hebben 
het vooral over de kwaliteit van het onderwijs, die 
in gevaar komt als er te veel studenten komen. Het 

onderwijs is beter te organiseren als de opleidingen 
een vast aantal eerstejaars toelaten, stellen ze. 
“Dan wordt het wat anders”, zegt Baarsma. “De 
landelijke afspraken mogen niet bedoeld zijn om 
universiteiten een rustig leven te bezorgen. Dat zij 
het makkelijker krijgen, kan nooit de bedoeling 
zijn.” De NMa zou dus kunnen optreden tegen lan-
delijke afspraken over numerus fixus. Universitei-
ten mogen best hun instroom beperken, maar hun 
afweging zouden ze ieder voor zich moeten maken. 
“Je moet in het mededingingsrecht altijd naar de ei-
genaardigheden van de sector kijken”, vindt Tom 
Ottervanger, hoogleraar Mededingingsrecht te Lei-
den. “Als bedrijven afspreken dat ze een beperkt 
aantal auto’s zullen maken, dan scheppen ze een 
schaarste die de prijs opdrijft. Dat is slecht voor de 
concurrentie en slecht voor de consument. Maar 
hoe zit dat in het hoger onderwijs? Als universitei-
ten met een fixus de kwaliteit verhogen, voor wie 

pakt dat dan negatief uit? Misschien voor die paar 
studenten die geen psychologie meer kunnen stude-
ren. Maar weegt de kwaliteitsverbetering daar niet 
tegenop? Mijn kritiek op de NMa is dat zij soms te 
weinig oog heeft voor zulke afwegingen en te veel 
naar ‘efficiëntie’ kijkt. Het goede is niet altijd effi-
ciënt.”

Juridische grenzen  Toch is het voor-
stelbaar dat de NMa zijn greep op de universiteiten 
versterkt. Men keek er ook van op toen de landelij-
ke huisartsenvereniging een miljoenenboete kreeg 
vanwege het vestigingsbeleid. Huisartsenpraktij-
ken zijn toch ook geen ondernemingen? Die concur-
reren toch niet met elkaar? Maar een boete kregen 
ze wel.
“De universiteiten zijn in ieder geval deels als on-
dernemingen te kwalificeren”, schreef advocaat en 
UvA-hoogleraar Rein Wesseling in het tijdschrift 
Markt & Mededinging van afgelopen december. 
“En de besturen van de universiteiten gedragen zich 
ook graag – en mogelijk in toenemende mate – als 
ondernemers. Er zal geen direct causaal verband 
zijn, maar de aankondiging van de voorgenomen 
fusie tussen de universiteiten van Leiden, Delft en 
Rotterdam was nog vers op het moment van de 
NMa-invallen.”
Over numerus fixus schrijft Wesseling niet. Daar-
naar gevraagd laat hij weten dat het hem niet vrij 
staat om “over details te spreken”. 

Daar zijn de universiteiten nu mee bezig: de details. 
Ze tasten de juridische grenzen af en zelfs de NMa 
kan er nog geen duidelijkheid over geven. Maar één 
ding staat vast: ook op het ministerie van Onder-
wijs zullen ze de onafhankelijke toezichthouders 
van de NMa met argusogen volgen. 
Universiteitenvereniging VSNU kijkt alvast hoop-
vol naar de politiek. “Als samenwerking door de 
mededingingswet bemoeilijkt wordt, verwachten 
we dat de staatssecretaris maatregelen zal nemen”, 
aldus een woordvoerder. “Onder meer met het oog 
op doelmatige besteding van overheidsmiddelen, is 
afstemming tussen universiteiten nodig.” 

Andere oplossingen Dat hoort de 
Landelijke Studenten Vakbond met enige scepsis 
aan. “De efficiency-slag die universiteiten samen 
willen maken, leidt niet tot beter onderwijs”, zegt 
voorzitter Pascal ten Have. “Het leidt alleen tot 
minder toegankelijk onderwijs. Studenten lopen te-
gen torenhoge collegegelden aan, of worden hele-
maal niet meer toegelaten tot de studie van hun 
dromen.” Universiteiten doen er beter aan om hun 
voorlichting aan studiekiezers te verbeteren, voor-
dat ze een studentenstop in overweging nemen, 
vindt hij. “Leg eerst maar eens goed uit wat de op-
leiding inhoudt.”
Zijn collega Sebastiaan Hameleers van het Interste-
delijk Studenten Overleg begrijpt wel waarom grote 
opleidingen graag een numerus fixus invoeren, 
maar er zijn volgens hem andere oplossingen. “Als 
we de inschrijftermijn vervroegen naar 1 mei, dan 
kunnen universiteiten een toename van het aantal 
eerstejaars eerder zien aankomen. Misschien moet 
er ook iets aan de overheidsbekostiging per student 
veranderen, want universiteiten krijgen het geld nu 
met een vertraging van twee jaar, waardoor ze bij 
een stijging van het aantal eerstejaars tijdelijk te 
weinig geld hebben. Hoe dan ook moeten ze stu-
denten niet de dupe laten worden van organisatori-
sche moeilijkheden.” De collegevoorzitter van de 
Erasmus Universiteit waarschuwde recent tijdens 
een universiteitsraad, dat er wel degelijk rekening 
mee wordt gehouden met het scherpe oog van de 
NMa bij het maken van afspraken met andere uni-
versiteiten. Een woordvoerder laat weten: “Zolang 
de rechter zich nog niet heeft uitgesproken in het 
conflict tussen de VU Amsterdam en de NMa, kan 
het dus nog beide kanten uit. Er is een domein dat 
zozeer tegen de commerciële markt aanzit, bijvoor-
beeld de bv’s en het niet-initieel onderwijs, dat de 
NMa hier wel recht van spreken zou kunnen heb-
ben.” En voegt daar voor de volledigheid nog aan 
toe: “Wij stemmen in ieder geval instellingscollege-
geld niet af met andere universiteiten.” 
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D
e wetenschappers moeten het gaan 
doen: de samenwerking tussen de uni-
versiteiten Leiden, Delft en Rotterdam 
vormgeven. Dat viel te lezen in de noti-
tie ‘Strategische alliantie Leiden – 

Delft – Erasmus: Meer Waarde’ die begin maart 
verscheen. 
Waar eerder de discussie zich toespitste op de vraag 
of het nu wel of geen fusie zou moeten worden, is in 
de notitie duidelijk gekozen voor het principe: vorm 
volgt inhoud. Misschien was dat vanaf het begin al 
het idee, of is dat idee versterkt door de toch tame-
lijk massale weerzin bij de onderzoekers aan de drie 
universiteiten tegen mogelijke fusieplannen.  Hoe 
dan ook, de wetenschappers zijn aan zet. 
Daar komen we bij de eerste beer op de weg: van 
bovenaf opleggen, wat van onderaf moet komen, 

werkt averechts. De notitie bevat aardig wat sa-
menwerkingsprojecten tussen de twee of drie uni-
versiteiten die op korte termijn verder uitgewerkt 
gaan worden. Maar dat zijn vrijwel allemaal ideeën 
die zijn ontstaan vanuit een intrinsieke behoefte bij 
wetenschappers aan inhoudelijke samenwerking 
op het gebied van onderzoek en onderwijs. En de 
projecten vinden vaak hun oorsprong vóór de tijd 
dat er überhaupt sprake was van een strategische 
alliantie.
Zo is daar de nieuwe bacheloropleiding Nanobio-
logie, een gezamenlijke opleiding van de TU Delft 
en de EUR (Erasmus MC), die komende september 
van start moet gaan. De behoefte bij het Erasmus 
MC om een puur wetenschappelijke bachelorop-
leiding te hebben naast de beroepsgerichte genees-
kundeopleiding bestond al langer. De aanstaande 
alliantie heeft de komst hooguit versneld.
Ook het droomvoorbeeld voor de bedenkers van de 
strategische alliantie, Medical Delta (waarin de drie 
universiteiten én de twee academische ziekenhuizen 
samenwerken) bestaat al meer dan vijf jaar. En ook 
díe samenwerking ontstond vanuit interesse en en-
thousiasme van de wetenschappers zelf, pas daarna 
kwamen de bestuurders erbij.
En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen die nu 
– begrijpelijk overigens – als bevestiging worden 
gebruikt voor het feit dat de drie universiteiten voor 
elkaar bestemd zijn: een ‘match made in heaven’.
Maar is dat wel zo? Natuurlijk, zet een groep weten-
schappers van verschillende disciplines bijeen en ze 
vinden elkaar al snel interessant, maar leidt dat ook 
tot realistische onderzoeksideeën? Want, en daar is 
de tweede beer op de weg, de bijeenkomsten die de 
afgelopen maanden zijn georganiseerd voelden niet 
als vrijblijvend ideeën spuien. De wetenschappers 

vinden dat ze ‘bij elkaar gezet’ zijn, dat de thema’s 
vastlagen en dat ze niet waren gekend in de achter-
grond van de uitnodiging – iets waar wetenschap-
pers bij uitstek allergisch voor zijn. Ze kenden de 
collega-wetenschappers niet en de collega’s kenden 
hen niet. Het gevoel van gedwongen winkelnering 
bekroop hen: wat doe ik hier? Ik heb het al druk ge-
noeg.  Meer transparantie over het hoe en waarom 
van de uitnodiging kan wetenschappers helpen – 
desnoods met een beetje vleierij van bestuurswege 
dat ze niet zómaar worden gevraagd.
Tegelijkertijd, en dat is de derde beer op de weg, 
is het niet eerlijk om wetenschappers te verleiden 
zich te storten op interdisciplinair onderzoek met 
collega’s van totaal andere disciplines – hoe rele-
vant ook – terwijl de druk om monodisciplinair te 
publiceren en te scoren groot is, en dat nu de manier 
is om carrière te maken binnen de universiteit. Het 
zal daarom zaak zijn dat de bestuurders vlot dui-
delijk maken dat  ze bereid zijn de samenwerking 
organisatorisch en financieel mogelijk te maken.  En 
ook duidelijk maken dat samenwerken een kwestie 
is van overleven: onderzoekers moeten zorgen voor 
maatschappelijk relevant onderzoek dat aansluit 
bij de gekozen topsectoren van de Nederlandse 
overheid en de Grand Challenges die Brussel heeft 
uitgeschreven, want daar zit het geld. 
Een meer directieve aanpak is wellicht nodig voor 
de concurrerende disciplines waarbij vooral Leiden 
en Rotterdam nogal wat overlap hebben, daar is 
de vierde beer op de weg. Vergis je niet in de ge-
voeligheden die er zijn bij bijvoorbeeld rechten en 
geschiedenis in Rotterdam en Leiden. Leiden is 
letterlijk hofleverancier van juristen en historici; de 
Rotterdammers voelen zich toch – terecht of niet – 
in de schaduw staan. 

COVERVERHAAL

Beren op de   
 weg, maar ook 
enthousiasme

De strategische alliantie tussen 
de universiteiten van Leiden, 
Delft en Rotterdam gaat er 
komen. Of die succesvol wordt, 
is nog niet te zeggen. EM peilde 
de stemming onder weten-
schappers en trof nog wat beren 
op de weg aan, maar ook en-
thousiasme en energie.
tekst Wieneke Gunneweg
illustratie Bas van der Schot
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Daar komt dan nog bij, beer vijf, dat binnen ver-
schillende faculteiten in de drie steden er genoeg 
binnenshuis te doen is. De blik naar buiten werpen 
is niet eenvoudig als  het eigen onderwijs op de 
schop gaat of er dik bezuinigd moet worden op de 
kleine studies. Als het de drie besturen ernst is met 
de noodzaak van de samenwerking, zal hier en daar 
een decaan ook een duw in de rug moeten krijgen 
om zijn mensen om tafel te krijgen.  
Wat te leren valt uit de projecten die al met enthou-
siasme worden opgepakt, maar bij een verkeerde 
aanpak zich ook tot een zesde beer zou kunnen 
ontpoppen: eerlijk delen. Het zal gecompliceerd zijn 
om als concurrerende instellingen, instellingen met 
een andere cultuur en andere systemen, en andere 
sterktes en zwaktes, de lusten en lasten eerlijk te 
delen. Zodat alle partijen – of het er nu twee of 
drie zijn – het gevoel hebben dat het fair is, en dat 
behalve het geld ook de bureaucratische last eerlijk 
wordt verdeeld.
En dan de laatste beer, die heet ‘Geduld’. Hoewel 
het voor de al bestaande initiatieven goed nieuws is 
dat door de aanstaande alliantie er ineens wél kan 
wat eerst níet kon, kan ‘de werkvloer’ het niet altijd 
bijhouden. Natuurlijk hebben wetenschappers een 
eigen verantwoordelijkheid om zich te informeren 
over ontwikkelingen bij hun werkgever, maar ze 
lezen liever een wetenschappelijk artikel dan een 
nieuwsbrief. Herhaling en persoonlijke benadering 
zouden het credo moeten zijn. Want twee toponder-
zoekers die niet weten waarom ze eigenlijk werden 
uitgenodigd in dit verband, is ernstig. Een sterke al-
liantie begint met mensen, maar kan eindigen door 
gebrekkige communicatie.
Het mag allemaal wel wat vrolijker, en inspire-
render, vinden de wetenschappers, die het moeten 
doen.

Kansen
En dan ook nog  het goede nieuws. Ondanks de wet-
ten en praktische bezwaren die in de weg staan, zijn 
er al aardig wat dromen en daden te bespeuren bij 
de wetenschappers in Rotterdam. Voor iedereen met 
informele, of tot voor kort niet haalbare plannetjes 
met collega’s in Delft en Leiden, is er nu de kans om 
die te verzilveren, en die kans wordt gegrepen.
Kleine onderzoeksgroepen die voorheen geen voet 
tussen de deur kregen voor hun onderzoek, blijken 
nu ineens een thema in handen te hebben dat te 
matchen valt met de collega’s in de andere steden. 
En het gaat misschien nog geld opleveren ook in 
Nederland of uit Europa. En voor studenten die 
the best of three worlds willen, breken er mooie 
jaren aan: Chinees studeren én bedrijfskunde, of 
archeologie én kunstgeschiedenis, of sociologie én 
stedenbouwkunde, en zo kun je nog wel even door-
gaan. 

DE WERKPLEK

Wie: Rinus Besooijen
Functie: medewerker Post- 
en Logistiek
Waar: overal op de campus 
en in de postkamer in het 
H-gebouw 

In deze bus rijdt Rinus de universiteit over om post rond te brengen. 
Sommige weggetjes zijn wat smal, daarvoor pakt hij de bestelwagen. 
Leuk werk, want zo komt hij op verschillende afdelingen en maakt hier 
en daar een babbeltje – en daar is hij erg goed in. De ene week doet hij 
dit, de andere doet hij baliewerk en sorteert post in ‘het hart van de uni-
versiteit’, zoals hij de postkamer noemt. In de 22 jaar dat hij hier werkt is 
het door de e-mail stukken minder geworden met de papieren post, 
maar toch gaan er nog heel wat brieven en pakketjes rond. Soms staat 
er wel eens een wagen met meubels of bouwmateriaal voor de deur, 
maar dat kunnen ze dus niet aannemen. En regelmatig komt er post 
voor mensen die hier al lang niet meer werken, voor Bram Peper bijvoor-
beeld en zelfs voor Pim Fortuyn. In september verhuist Rinus met zijn 
tien collega’s – allemaal mannen – naar een nieuwe plek in het H-ge-
bouw met meer ruimte en nieuwe sorteerkasten. TL (foto: RvdH)

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

Middelvingers, lichtsignalen 
en honkbalknuppels

Toeteren, lichtsignalen geven, een middelvinger opsteken of heel 
opzichtig gapen; bijna iedere automobilist doet het wel eens. Maar 
waar komt die onverdraagzaamheid eigenlijk vandaan? EM-mede-
werker Sanne van der Most ging op onderzoek uit en hield meteen 
ook haar eigen rijgedrag kritisch tegen het licht.       

tekst Sanne van der Most fotografie Levien Willemse

I
k ben op weg naar evolutionair psycholoog 
Hans van de Braak van de capaciteitsgroep 
Psychologie. Jarenlang verdiepte hij zich in 
‘verkeer en emoties’. Van hem wil ik graag ho-
ren hoe het komt dat ik mijn handen zo hoog 

in de lucht gooi als mijn voorligger ineens uit het 
niets keihard op zijn rem trapt, terwijl de file pas 
een kilometer verder begint. Maar ook waarom ik 
bij een bumperklever expres héél langzaam opzij ga 
en het liefst nog even op de streep blijf rijden. En 
waarom ik extra op mijn hoede ben als ik de venij-
nige koplampen van een snelle BMW in het achter-
uitkijkspiegeltje van mijn Peugeot 206  zie priemen. 
‘Je denkt zeker dat ik zo’n mutsig huisvrouwtje ben 
met een boodschappenkarretje dat zich door jouw 
BMW laat intimideren?’

Angst en walging  “Trots, eergevoel en 
competitiedrang.” Van de Braak herkent het meteen 
als ik even later heelhuids op zijn werkkamer in 
het T-gebouw een kop koffie drink. “Evolutionair 
gezien zijn wij eigenlijk nog lang niet klaar voor 
autorijden. Zelf kreeg ik een paar jaar geleden een 
zeer ernstig auto-ongeluk. Ik heb een behoorlijke 

tijd in het ziekenhuis gelegen en moest opnieuw le-
ren lopen. Dan begrijp je pas dat wij er anatomisch 
helemaal niet voor zijn toegerust om in een auto te 
stappen en 130 kilometer per uur te rijden.” 
Ook emotioneel zijn we volgens Van de Braak nog 
lang niet zo ver. Hij maakt daarbij onderscheid 
tussen oude en nieuwe emoties. “Woede, angst en 
walging beschermden ons in de oertijd tegen roof-
dieren, vijandige stammen, bedorven vlees en an-
der onheil. Een paar miljoen jaar geleden kwamen 
daar een heleboel nieuwe gecompliceerde emoties 
bij, die voortkwamen uit het sociale verkeer tussen 
mensen. Bijvoorbeeld schuld, maar ook schaamte, 
trots en eergevoel. Self-conscious-emoties noemen 
we die. Juist omdat we tijdens het autorijden de 
ander niet altijd in de ogen kunnen kijken, zijn 
gezichtsuitdrukking niet zien en hem niet horen 
praten, gaat het vaak mis. We interpreteren elkaars 
gedrag dan verkeerd en zien alleen ‘die irritante 
auto die plotseling op zijn rem staat’, in plaats van 
de persoon die erin zit, en die misschien wel een 
hele goede reden had om zo plotseling te remmen.”
 Volgens Van de Braak moeten we ons serieus 
afvragen of de auto wel de meest ideale vorm van 

vervoer is. Zelf heeft hij een paar jaar na zijn onge-
luk de auto afgezworen. “Ik ben midden in de stad 
gaan wonen en maak veel gebruik van het open-
baar vervoer. Dat werkt prima: nooit meer stress, 
en geen auto’s meer achter me die toeteren omdat 
het niet hard genoeg gaat – een ware bevrijding. 
Dat zou het voor veel meer mensen kunnen zijn. 
Maar goed, krijg ze maar eens zo ver. Veel mensen 
zijn vergroeid met hun auto, letterlijk en figuurlijk.  
We identificeren ons sterk met het voertuig waar 
we in rijden. ‘Daar sta ik’ zegt men vaker dan 
‘daar staat mijn auto’. Veel automobilisten ontle-
nen hun imago en status aan hun snelle BMW, hun 
degelijke Volvo of hun geraffineerde Alpha. Ze zien 
hun auto als persoon, verzinnen er zelfs koosna-
men voor en als je goed naar  de koplampen en de 
grille van een auto kijkt, dan zie je inderdaad een 
gezichtje dat je toelacht of gemeen naar je grijnst.”

Gevaarlijke gekken  Zeer herkenbaar. 
Zo reed ik laatst over de Erasmusbrug achter een 
mevrouwtje in een ‘boodschappenkarretje’, die on-
danks het feit dat ik er steeds dichter bovenop ging 
zitten, consequent veertig bleef rijden. Eenmaal 
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in mijn straat aangekomen, zag ik tot mijn schrik 
dat het mijn buurvrouw was. Ze zag mij ook. Met 
het schaamrood op de kaken stak ik beduusd mijn 
hand naar haar op. “Dat is precies wat ik bedoel”, 
zegt Van de Braak. “We zien de medeweggebruiker 
niet meer als individu, maar louter als een verve-
lende voorligger die ons dwarszit. En dan is het veel 
makkelijker om je middelvinger op te steken dan      
wanneer diezelfde persoon zou voordringen in de 
supermarkt.  Schaamte speelt in de auto minder een 
rol. We zitten veilig in onze eigen cocon; niemand 
die ons iets maakt.” 
Maar is dat eigenlijk wel terecht? Zijn we inderdaad 
zo onkwetsbaar als we denken? Je hoort wel eens 
over die gevaarlijke gekken, die je tot voorbij de 
afrit achtervolgen om je vervolgens ergens klem te 
rijden. Ik vraag het taxichauffeur Leo Roerdinkhol-
der van St. Job, die al 38 jaar ‘op de taxi zit’. Taxi-
chauffeurs zitten op de meest onmogelijke tijdstip-
pen op de weg en maken dan natuurlijk van alles 
mee. “Daarin moet ik je helaas teleurstellen”, zegt 
hij meteen. “Geen spannende avonturen midden in 
de nacht. De gevaarlijkste weggebruikers tref ik 
op klaarlichte dag tussen vier en zes ’s middags. 

Mensen die van hun werk komen en weer geen pro-
motie hebben gemaakt, ruzie met de baas hadden 
en op de weg wel eens even laten zien wie hier echt 
de baas is.”   
Roerdinkholder signaleert nog iets. “Met het toe-
nemen van al die verschillende bevolkingsgroepen 
in Nederland – zo zeg ik het toch netjes? – is er een 
totaal nieuw soort rijgedrag geïntroduceerd waar 
ik me rot aan erger. Surinamers winkelen letterlijk 
met de auto. Ze remmen bij elke etalage af – ook 
bij iedere bekende die ze tegenkomen trouwens, en 
dat zijn er nogal wat in Rotterdam. Marokkanen 
worden kwaad als je ze te lang aankijkt, terwijl het 
daar bij het autorijden nou juist om draait: oogcon-
tact zoeken, zodat je weet wat de ander gaat doen. 
Bij Nederlanders heeft het vooral met leeftijd te 
maken. Ouderen willen hun no-claim niet kwijtra-

ken, en daar ergeren jongeren zich aan. Andersom 
willen jongeren graag zeventig rijden waar je 
vijftig mag, en negentig waar je zeventig mag. Dat 
vinden ouderen weer strontvervelend.”

Road Rage  Rijinstructeur Chan Gaya-
dien, die al sinds 1983 bij rijschool Avanti werkt, 
kan dit beamen. “Jonge jongens die net hun 
rijbewijs hebben, denken dat ze geweldig zijn 
en de hele wereld aankunnen. Met een heleboel 
vrienden in de auto laten ze zien hoe stoer ze zijn. 
Levensgevaarlijk.” Zelf blijft  Gayadien altijd rus-
tig. “Toeteren of mijn middelvinger opsteken doe 
ik nooit, dat heb ik in al die jaren wel geleerd. Dat 
moet ook wel in dit vak, anders houd je het niet 
vol. Je weet nooit wie je voor je hebt. Autorijden 
haalt het slechtste in mensen naar boven. >>
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‘Mensen zien hun auto als persoon en 
verzinnen er zelfs koosnamen voor’



Je ziet karakters in één klap veranderen. Emoties 
in het verkeer kunnen echt vreselijk uit de hand 
lopen.” 
Een verschijnsel dat ze in de Verenigde Staten 
beschrijven als road rage: mensen die elkaar met 
knuppels te lijf gaan, soms zelfs tot de dood erop 
volgt. Een op de drie mensen krijgt hier ooit mee 
te maken, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. 
“Met ons steeds drukker en stressvoller bestaan, 
onze eeuwige haast en de groeiende files neemt dit 

aantal alleen maar toe”, merkt Van de Braak op. 
“De daders zijn bijna altijd jonge mannen met een 
antisociale persoonlijkheid, die de schuld van hun 
agressieve verkeersdaad altijd bij anderen leggen.” 
Volgens Van de Braak zouden ze hier tijdens rijles-
sen al aandacht aan moeten besteden. “En dan een 
vragenlijstje bij het afleggen van het rijexamen om 
erachter te komen of iemand last heeft van agres-
sieaanvallen, en die dan niet verder laten gaan. Dat 
zou een hoop ellende op de weg schelen.” 

Vreemd soort genoegen  Geluk-
kig bewerkt lang niet iedereen zijn medeweg-
gebruiker die niet snel genoeg opzij gaat met een 
honkbalknuppel. Toch is een beetje irritatie voor 
veel mensen al genoeg om zich flink uit het veld 
te laten slaan. Zelf wind ik me ook vaker op dan 
goed voor me is. En dan ben ik niet eens een jonge 
jongen, heb ik niks tegen oogcontact, en haalde ik 
mijn rijbewijs al bijna veertien jaar geleden. Wel 
ga ik meestal te laat van huis weg, waardoor ik me 

vreselijk moet haasten om op tijd op een afspraak 
te komen. Hoe zorg ik dat ik me niet gek laat ma-
ken? Altijd eerst tot tien tellen? De auto helemaal 
afzweren zoals Van de Braak? Daar vind ik autorij-
den veel te leuk en te handig voor. En gek genoeg 
schep ik er toch een vreemd soort genoegen in om 
mensen die mij dwarszitten – lees: bumperkleven, 
rechts inhalen of lichtsignalen geven –  af en toe 
eens ongegeneerd terug te pakken. Niet echt veilig 
natuurlijk, maar wel menselijk, denk ik. 

Ergernissen top 10 
in 2011

> Agressief rijgedrag (47%)
> Bumperkleven (38,1%)
> Onnodig links rijden (28%)
> Rijden met alcohol/drugs  
 (27,2%)
> Files (23,8%)
> Geen richting aangeven  
 (20,1%)
> Zondagsrijders (19,5%)
> Op het laatste moment  
 ritsen/invoegen (14,4%)
> Te hard rijden binnen de  
 bebouwde kom (11,8)
> Rechts inhalen (9,2%)

>  Bron: Het Nationale 
Automobilisten Onderzoek 
(Eileen.nl)

‘Evolutionair gezien zijn wij eigenlijk nog 
lang niet klaar voor autorijden’
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EM is op zoek naar drie student-
leden die zitting willen nemen in 
de Redactieraad van EM (Erasmus 
Magazine en EM. Online).
Studenten van de faculteiten: 
Erasmus School of History Culture 
and Communication (ESHCC), de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen 
(FSW) en de Erasmus School of Law 
(ESL) wordt met nadruk gevraagd  
te reageren. 

de Redactieraad denkt mee over 
de koers van het blad en de web-
site en fungeert als aanspreekpunt 
bij geschillen. De Redactieraad be-
waakt verder de onafhankelijkheid 

van EM. De raad bestaat uit mede-
werkers en studenten en komt vier 
keer per jaar bijeen. De benoeming 
als Redactieraadslid is in principe 
voor twee jaar.

Geïnteresseerden kunnen hun cv + 
motivatie sturen t.a.v. de voorzitter 
van de Redactieraad prof. dr. Henk 
Volberda, naar erasmusmagazine@
em.eur.nl o.v.v. Redactieraad EM

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met EM-hoofdredac-
teur Wieneke Gunneweg, (010) 408 
1826 of gunneweg@em.eur.nl, of 
kijk op www.erasmusmagazine.nl
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Bob Ruers, Eerste Kamerlid voor de SP, stelt in 
zijn proefschrift dat de overheid lange tijd niet 
bereid is geweest beperkingen te stellen aan het 
gebruik van asbest. Als zij alerter had gerea-
geerd op wetenschappelijk onderzoek, was er in 
de jaren zestig al een streng asbestbeleid 
geweest. Een geheel asbestverbod kwam er 
uiteindelijk pas in 1993, ruim veertig jaar na het 
vaststellen van het risico op kanker.
Daarom wil Ruers dat de overheid haar excuses 
maakt tegenover de slachtoffers. 

“Als je ziet hoeveel mensen leed is aangedaan, 
vind ik dat niet meer dan terecht.” Omdat er de 
laatste tijd veel excuses zijn gemaakt door de 
overheid, bijvoorbeeld voor het bloedbad in 1947 
in Indonesië, vindt hij dat dat in dit geval zeker 
ook moet gebeuren.
Volgens het Eerste Kamerlid zouden er achtdui-
zend minder mesothelioomslachtoffers zijn 
geweest als de overheid eerder had ingegrepen. 
Een mesothelioom is een tumor aan de 
longvliezen of het buikvlies. Het aantal slachtof-
fers met longkanker ligt nog veel hoger. “En we 
zitten nog niet eens op de helft van het 
probleem”, zegt Ruers. “Nog altijd worden er 
mensen blootgesteld aan asbest. Dat is een erg 
trieste zaak.” 

Daarom zou Ruers graag zien dat er preventief 
wordt opgetreden. “Maak een inventarisatie, 
zoek uit waar asbest zit.” Zolang een asbestplaat 
heel blijft, is er niets aan de hand, maar door 
onwetendheid wordt er nog vaak in asbestmu-
ren geboord. “Veel mensen komen onnodig in 
aanraking met asbest”, zegt Ruers. 
Toch denkt hij niet dat de overheid geleerd heeft 
van de asbestproblematiek. “Dagelijks wordt er 
in laboratoria met levensgevaarlijke stoffen 
gewerkt. De industrie denkt zelf wel te weten 

wat gevaarlijk is en wat niet. Hoe minder 
overheidsbemoeienis, hoe beter. De regering laat 
dat gewoon toe.” Ruers hoopt dat er door zijn 
proefschrift eindelijk een lichtje opgaat bij de 
overheid. 
Nico Bol is bedrijfsleider van Alpa Demontage, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestver-
wijdering. Bol vindt niet dat de overheid echt 
iets te verwijten valt. “Het is heel moeilijk om 
van de ene op de andere dag een stof te 
verbieden. Nog steeds wordt er met gevaarlijke 
stoffen gewerkt. Waar trek je dan de grens?” Wel 
vindt hij dat de controle beter moet, maar een 
gehele inventarisatie is volgens Bol niet 
mogelijk. “Dat kan alleen tijdens sloopfases 
gebeuren, wanneer een pand leeg staat.” CH

'Nog altijd worden er mensen blootgesteld aan 
asbest. Dat is een erg trieste zaak' 

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

DE BEWERING

Bewering: De Nederlandse overheid schoot tekort in het asbestreguleringsproces. 
Onderzoeker: Robert Frank Ruers in zijn proefschrift Macht en tegenmacht in 
de Nederlandse asbestregulering. 

Samenwerking met 
China neemt toe
De EUR heeft de elfde samenwerkings-
overeenkomst met een Chinese universi-
teit gesloten:  met de Renmin University 
in Peking, ook wel de People’s University 
of China genoemd. Deze universiteit is 
vooral gespecialiseerd in sociale weten-
schappen en geesteswetenschappen. Door 
de overeenkomst is het gemakkelijker om 
gezamenlijke onderzoeksprojecten op te 
zetten, gastcolleges te verzorgen en 
studentenuitwisselingsprogramma’s op te 
zetten. Sinds 2006 werkt de EUR met 
Chinese universiteiten samen. Het 
Erasmus University China Center 
(EUCC) van de Rotterdamse universiteit 
onderhoudt de contacten met academische 
instellingen in China. TL

Opener over 
fraudezaken
Nederlandse universiteiten moeten meer 
openheid geven over wetenschappelijke 
misstappen. Uitspraken van commissies 
voor wetenschappelijke integriteit komen 
voortaan op de website van de Vereniging 
van Universiteiten (VSNU) te staan. Dat 
zei Sijbolt Noorda, voorzitter van de 
VSNU, vorige week op Radio 1. Naar 
aanleiding van de fraude van hoogleraar 
Diederik Stapel gaan de universiteiten ook 
in het onderwijs meer aandacht besteden 
aan wetenschappelijke integriteit. 
Daarnaast zullen onderzoekers voortaan 
expliciet moeten beloven dat ze zich zullen 
houden aan de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening. HOP

Nederlanders steu-
nen herzieningen 
verzorgingsstaat
Het is een misverstand dat Nederlanders 
herzieningen van de verzorgingsstaat, 
zoals de WW,  niet steunen als ze er 
daardoor economisch op achteruit gaan. 
Dat schrijft socioloog Judith Raven in 
haar proefschrift Popular Support for 
Welfare State Reforms. Maar niet iedereen 
‘verdient’ dezelfde steun, vindt het 
Nederlandse publiek: zo moeten voor 
bijstandsontvangers strengere regels 
gelden dan voor ouderen. Deze opvattin-
gen stemmen grotendeels overeen met de 
regels in het beleid. TL

WETENSCHAP KORT
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Leiden

MIJN STIJL

Echte mannen dragen een das
Hoe belangrijk is kleding voor je?
“Kwalitatief goede kleding vind ik 
belangrijk. Het moet zó zitten dat je 
je er lekkerder door voelt. Mijn 
vrouw heeft dat ook. Soms lopen 
we als chique Bollywoodsterren 
over de campus.”

Krijg je vaak opmerkingen over je 
kleding? “Regelmatig word ik op de 
universiteit aangesproken, veelal 
positief. In mijn functie als manager 
external affairs reis ik met regel-
maat af naar professionele juridi-
sche organisaties, zoals advocaten-
kantoren, ministeries, en rechtban-
ken. Je geeft een goed visitekaartje 
af als je daar niet als een verstofte, 
geurige en ongelikte beer zit, maar 
als een professional. De zakelijke 
outfit is in die wereld heel gebrui-
kelijk.” 

Wat is je eerste herinnering aan mo-
de?  “Van mijn vroegere basis-
schoollerares hoorde ik laatst dat ik 
graag met een koffertje naar school 

kwam. Dat zakelijke zit dicht tegen 
mijn persoon aan.”

Is er een kledingstuk waar je hele-
maal gek op bent? ‘De das was 
vroeger een kledingstuk voor strij-
ders, die bloed, zweet en tranen van 
hun gezicht afveegden, een kle-
dingstuk voor vechters. Ik vind de 
das speciaal, omdat het tegenwoor-
dig een zakelijke, statige uitstraling 
geeft, maar waar ik ook iets van die 
stoerheid in terugzie. “Echte man-
nen dragen een das”.’ 

Liever overdressed dan underdres-
sed? “Ik houd van ambitie, luxe en 
zeker niet van het adagium ‘doe 
maar normaal, dan doe je al gek ge-
noeg’. Op de faculteit ben ik voort-
durend overdressed, en ik ben er al 
aan gewend. Ik heb mijn eigen stijl 
en vertrouw daarop, zonder overi-
gens anderen op hun stijl aan te 
spreken. In een korte broek naar het 
werk is gewoon niet mijn ding.”  
MCB (foto: RvdH)

In elk nummer nemen 
we de outfit van een 
EUR-student onder de 
loep. 
Dit keer de stijl van 
Munish Ramlal (29) 
manager External 
Affairs van Erasmus 
School of Law.

Munish draagt een pak, 
das en hemd van Suit 
Supply (bij elkaar circa 
500 euro), een Itali-
aanse jas van Frattelli 
Bacci, gekocht bij Kool 
(ca. 1000 euro). Zijn Ita-
liaanse schoenen zijn 
van het merk Lorenzi 
(350 euro). De lederen 
laptoptas is een Targus 
traditional executive 
(140 euro). 

EM vraagt een EUR-me-
dewerker of -student 
om een uitgaanstip. 
Anneloes Conijn, bezig 
met haar master Hu-
man Resources, tipt de 
Swan Market. Wat is de Swan Market precies? 

“Swan Market is een lifestylemarkt 
in Rotterdam-Noord op de Zaag-
molenkade. De sfeer en opzet is 
vergelijkbaar met de Spitalfields 
Market in Londen.” 

Wat kun je er allemaal doen?
“Op een soort binnenplein tussen 
twee straten zijn zowel binnen als 
buiten allerlei kraampjes, waarbij 
kleine ondernemers hun – vaak 
zelfgemaakte – producten aanbie-
den. Er is van alles te vinden op het 
gebied van interieur, mode, vintage, 
sieraden, accessoires en betaalbare 
kunst. Het is er ook leuk om te kij-
ken voor een apart cadeautje! En 
als je trek hebt, kun je een lekkere 
cupcake kopen of een gezond bio-
logisch broodje.”

Waarom is het zo leuk? “Je ziet bij-
zondere dingen die je niet in win-
kels vindt, en de mensen achter de 
kraampjes zijn allemaal heel en-
thousiast, zelfs als het weer een 
beetje tegenzit!”

Heb je zelf iets gekocht? “Ik heb 
een armbandje gekocht dat heel 
mooi ingepakt werd in een schattig 
tasje – voor maar vijf euro!”
 
Hoe heb je de Swan Market ont-
dekt? “Een vriendin van me is al-
tijd op de hoogte van wat hip and 
happening is. Zij was al eerder ge-
weest, was onder de indruk van het 
unieke concept, en vroeg of ik mee-
ging.” MCB

> De volgende editie van de Swan 
Market is op 15 april.

DE AANRADER



Students On Stage: Sjoerd van Heumen
Sjoerd van Heumen is singer/songwriter. 
Maandag 9 april 2012 van 12.30 tot 13.30 uur
Maria’s Cantina, J-gebouw, Woudestein

Uitdagingen voor de 21e eeuw: 
Prof. dr. Jan Peter Balkenende
Op dinsdag 10 april geeft prof. dr. Jan Peter Balke-
nende een lezing waarin hij op zijn vakgebied de 
uitdagingen voor de 21e eeuw formuleert.
Dinsdag 10 april 2012 van 15.00 tot 16.30 uur
Senaatszaal, Woudestein

Het Cultureel Platform presenteert...
Eén keer per jaar bundelen de culturele ver-
enigingen hun krachten voor een gezamenlijk 
programma. 
Woensdag 11 april 2012, 20.00 - 22.00 uur, Gouver-
nestraat 133, Rotterdam

Uitdagingen voor de 21e eeuw: 
Hans Adam II, Vorst van Liechtenstein
Op maandag 16 april geeft Hans Adam II, regerend 
vorst van Liechtenstein en topbankier, een lezing 
over zijn uitdagingen voor de 21e eeuw. 
Maandag 16 april 2012 van 15.00 tot 16.30 uur
Senaatszaal, Woudestein

Open Air cinema
Naast alle bouwactiviteit op de campus zorgt Eras-
mus Cultuur i.s.m. Studium Generale voor afwisse-
ling op de campus met onze Open Air Cinema. 
Dinsdag 17 april 2012 van 20.00 tot 22.00 uur
Tinbergen Plaza, Woudestein 

Denkcafé: Fraude
Denkcafé over fraude, corruptie en crimineel 
gedrag in het Nederlandse bedrijfsleven. Een klok-
kenluider, een misdaadjournalist en een topmana-
ger gaan in discussie met Muel Kaptein, hoogle-
raar Bedrijfsethiek aan de Erasmus Universiteit, en 
Henk van de Bunt, hoogleraar Criminologie (EUR).
Woensdag 18 april 2012 van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam 

Studio Erasmus
De tweede editie van de maandelijkse talkshow 
van de EUR: Studio Erasmus. Met o.a. muziek van 
de Rotterdam Rock-‘n-Roll Band met Guus Bok. 
Donderdag 22 maart vanaf 20.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam 

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

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

LIFESTYLE

Nieuwe eigenaar, maar niets veranderd. De Ridder laat zien hoe je het ka-
rakter van een bruin café zorgvuldig in stand kunt houden.

Proeflokaal 
De Ridder

Mauritsweg 28

Biertje: €2,20
Sfeer: 9

Studentikoosheid: 9
Sjanskansen: 5

De lente is weer officieel begonnen en het is tijd om de bloe-
metjes buiten te zetten. Letterlijk, want een bloemenbak voor 
het raam geeft je studentenkamer net dat extra voorjaarsge-
voel dat je misschien nodig hebt. Handig is de  Bag Sac (vanaf 
€ 19,00): een stevige zak waar je je bloemen of kruiden in 
kunt doen. Geen gesjouw met zware potten of bakken. Plus: 
je bepaalt zelf de grootte door de zakken eenvoudig aan el-
kaar te koppelen.MCB

> www.bacsac.nl/

UIT/GAAN

29 maart 2012 | 27

Bac Sac
GESPOT

Een tijdloze huiskamer

Proeflokaal De Ridder (volgens de website het kleinste café van Rotterdam) 
oogt alsof er in geen dertig jaar een plank verhangen is. Er zijn een bar, een 
drietal aan de muur bevestigde statafels en twee ronde tafels. Aan de muur 
hangen fruitkratten met boeken, potloodtekeningen van een exposerende 
kunstenares, naambordjes met ouderwetse drinkkelken en een gedeukte 
trompet. Het café werd anderhalf jaar geleden overgenomen door Willem 
van den Broek, een jonge barman die voorheen de scepter zwaaide in Pardoen 
(in de Oude Haven). De vorige uitbater van De Ridder was geveld door een 
hersentumor, en de hulp van het kleine leger vaste klanten ten spijt (tijdens 
zijn ziekte hield een clubje SSR-studenten de toko draaiende) moest hij zijn 
zaak op een gegeven moment toch van de hand doen. Godzijdank is zijn erf-
goed niet verkwanseld. De Ridder (op z’n Rotterdams ‘De Riddert’) is een café 
dat niet gemaakt is, maar langzaam is ontstaan. Een bij elkaar geraapt zooi-
tje, dat zeker, maar prachtig in balans. Datzelfde geldt voor het publiek. In de 
ene hoek zit een kwartet pensioensgerechtigde mannen achter hun kelkjes 
jenever en fluitjes pils, in de andere hoek is een handjevol bestuurders van de 
naastgelegen studentenvereniging aan het borrelen. Geen stoel onbezet, 
zelfs op een doordeweekse vooravond, en meer dan de helft van de bezoekers 
is onder de dertig.  De Ridder is de ideale plek om, met een biertje en een vet-
tig glas borrelnoten in de hand, de tijd te vergeten. Uit de stoffige luidspre-
kers klinkt muziek van jazzlegendes als Billy Holiday en Louis Armstrong. Er 
wordt stevig gerookt.  Nog een belangrijk punt: wie proeflokaal De Ridder niet 
kent, loopt er straal aan voorbij. Het ligt verstopt achter een enorme rode lui-
fel, en om binnen te komen, moet je eerst het gangetje in dat ook naar het 
aanpalende etablissement leidt. Vrijwel alleen bekenden dus, wat leidt tot 
een ouderwetse, huiskamerachtige gezelligheid. En dat zonder het gevoel er-
gens binnen te vallen waar je niet thuishoort. GM (foto: GvA)
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Prof.dr. Knut Blind,Professor of 
Standardization at the Depart-
ment of Management of Tech-
nology and Innovation of the 
Rotterdam School of Manage-
ment (RSM), has been reappoin-
ted by the European standardi-
zation bodies CEN and CENELEC 
as the chairman of the CEN-CE-
NELEC Working Group Standar-
dization, Innovation and Re-
search (STAIR). 

Prof.dr. R.M.W. (Robert) Hofstra, 
hoogleraar Humane Genetica is 
per 1 februari benoemd tot 
hoofd van de afdeling Klinische 
Genetica van het Erasmus MC. 
Professor Hofstra komt van het 
UMC Groningen, waar hij hoog-
leraar Ontwikkelingsgenetica 
bij de mens was.

Mr. E.H. (Ernst) Hulst heeft de 
Umbra Erasmi penning ontvan-
gen omdat hij 25 jaar in dienst 
is van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Daarmee is hij het 
langstdienende lid van de sectie 
Recht & Gezondheidszorg van 
het iBMG. Binnen de sectie - en 
ver daarbuiten - geldt Ernst als 
een expert op de terreinen van 
het patiëntenrecht en de medi-
sche aansprakelijkheid. Op het 
specifieke terrein van de aan-
sprakelijkheid voor gezond-

heidsschade berokkend door 
milieuverontreiniging kent hij 
zelfs geen gelijke.

Prof.dr. A. Pacces is benoemd 
tot bijzonder hoogleraar Law 
and Finance in de Erasmus 
School of Law vanwege het 
Erasmus Trustfonds. Alessio Pac-
ces (Napels, 1971) studeerde Eco-
nomics and Business aan de 
LUISS-Guido Carli University Ro-
me en behaalde vervolgens zijn 
masterdiploma en PhD in Recht 
en Economie in de Erasmus 
School of Law. Na een carrière 
bij de Italiaanse Bank was Pac-
ces sinds 2006 al als universi-
tair docent verbonden aan de 
EUR.

Prof.dr. Job Swank, deeltijd-
hoogleraar economisch beleid 
aan de Erasmus School of Eco-
nomics en directeur monetaire 
zaken en financiële stabiliteit 
bij De Nederlandsche Bank 
(DNB), is voorgedragen om na-
mens DNB zitting te nemen in 
de SER. 

Prof.mr. N. (Mop) van Tiggele- 
Van der Velde is per 1 maart jl. 
benoemd tot bijzonder hoogle-
raar Verzekeringsrecht aan de 
Erasmus School of Law. Aan de-
ze leerstoel is tevens het Verze-
keringsinstituut verbonden. 
Hiermee volgt zij prof. Han 
Wansink op, die tot zijn emeri-
taat als drager van het Verzeke-
ringsinstituut heeft gefun-
geerd. 

Prof.dr. Romke van der Veen, 
hoogleraar sociologie van ar-
beid en organisatie bij de Facul-
teit der Sociale Wetenschappen 
(FSW) is door de Ministerraad 
voorgedragen als nieuw kroon-
lid bij de Sociaal Economische 
Raad (SER) voor de periode 1 
april 2012 tot 1 april 2014.

Casper de Vries, hoogleraar mo-
netaire economie aan de Eras-
mus School of Economics (ESE), 
is door de Ministerraad voorge-
dragen als nieuw kroonlid bij de 
Sociaal Economische Raad (SER) 
voor de periode 1 april 2012 tot 1 
april 2014.

Paola Gutierrez Watts (l) and 
Carlo Cronauer (m), who will 
both graduate from the RSM 
MBA 2012 programme this 
month, have won €15,000 of 
funding from RSM’s forward-
thinking I WILL movement for 
their ‘CroMiDo’ project. It will 
allow donors anywhere in the 
world to help another person in 
need with a new system of mi-
cro-donations sent by mobile 
phone.  
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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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Halbe Zijlstra, the Dutch State Secretary of the Mi-
nistry of Education, wants to limit the study finan-
cing that is currently given to international stu-
dents who work eight hours a week or more. 
In the past years, the amount of money that was gi-
ven to working international students has increased 
dramatically: in 2006, 6 million euros were spent to 
provide these students with study financing, com-
pared to 26 million Euros in 2011. Zijlstra wants to 
limit the amount of internationals that can claim 
Dutch study financing, and wants to raise the wor-
king hour limit to a minimum of 14 hours a week. 
Zijlstra says international students are more than 
welcome, as long as they come to the Netherlands 
for high-quality education, and not for the suppo-
sed ‘financial gain’. 
So why let internationals work for their money? 
Wouldn’t long working hours have a negative effect 
on the study results of international students? Thea 

Jonkman, from the DUO (Dutch Education Imple-
mentation) explains that the working limit exists to 
prevent people from unrightfully taking advantage 
of this financial arrangement. Working alongside 
studying is not a problem either. According to her, 
“many Dutch students have to work to pay for their 
education, even though they receive money from 
the Dutch government. In that aspect, we want to 
treat the Dutch and international students equally.” 
Additionally, it is illegal for students to receive fun-
ding from two governments at the same time, so ac-
cepting Dutch study financing would mean that in-
ternationals would have to give up any funding 
they receive from their own government. 
Nora Cyrus, a German third-year IBA student, 
works more than eight hours a week: she does not 
have to work to finance her stay in the Netherlands, 
but enjoys working and feels her job experience 
might be useful for future internships and job appli-

cations. She understands the Dutch government 
has to make budget cuts, but doesn’t think that rai-
sing the working hour limit is the best solution: “I 
know several people who worked for 12 to 16 hours 
a week next to their studies, but they also said it 
was really stressful to keep up with studying. So-
metimes they were even unable to take all exams.” 
Within Europe, there are many different govern-
mental policies around study financing. Nora ex-
plains that in Germany, it is only possible to receive 
a student loan that has to be partially paid back to 
the government. So why even give StuFi to interna-
tional students, when their own governments do not 
even provide them with study financing? Nora dis-
agrees: “Even though international students like me 
can be grateful that they receive funding from the 
Dutch government, I think not paying any StuFi to 
foreign students would be inappropriate with res-
pect to internationalization.” IS

Carlo Cronauer and Paola Gutierrez, MBA 
alumni of RSM, won The I WILL award: a 15,000 
euro prize. Their project ‘I Will Help People Help 
People’ was chosen as the best out of three fi-
nalists by about a dozen of RSM staff members.

Friday morning March the 16th, the first team that 
presented their project was a team of six people, 

lead by Yannick Socolov and Dominique van 
Pelt.  ‘We Will Build a Home and a Future For 300 
Orphans’ is an initiative to build sustainable and 
earthquake-proof houses for orphans in a village in 
Nepal. 15 RSM students will be going this summer 
to Nepal to help build those houses, and the team 
wanted to spend the money on directly making an 
impact in the small community. 

Nest, a team of three girls – Nina Claessens and 
Merel Kemperman and Nina Tromp – introduced 
their idea of setting up an ‘RSM World College’. 
Basically, it would be an online platform where 
RSM students could spread their business 
knowledge to underprivileged youth in poor 
countries. The girls planned to set up computer 
centres with internet access, so that the people 
could use the free lessons given by the students in 
order to improve the quality of their lives as well as 
prospects of getting a job. 
Last but not least, Carlo Cronauer and Paola Gu-
tierrez presented their project ‘I Will Help People 
Help People’. This project, which is already in the 
workings, strives to eliminate the middle-man in 
donations. Thus, anyone would be able to donate a 
small amount of money to a person in need through 
a text message. The team would manage that no 
fraud would occur and monitor where the money is 
spent. As Adri Meijdam, the director of the IBA 
programme, put it, this project matched all the cri-
teria of the I WILL Award. His only concern is that 
since the scope of this project is so broad, it will be 
hard for RSM to stay in the picture. According to 
the jury, the project is “visionary, futuristic, and 
unpredictable”.  Cronauer was happy afterwards. 
“It feels great to have this huge check in my hands! 
We need a little bit more money to make it work, 
but some people from the panel already said that 
they are willing to chip in.” MD (photo: RvdH)

StuFi for internationals: important or redundant?

I Will Help People Help People

Paola Gutierrez and Carlo Cronauer
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Tuition fees for non-EEA students taking the pre-
master in Cultural Economics and Entrepreneurship 
have recently doubled. This increase was never 
communicated to the students, and some are 
reconsidering their choice to study at Erasmus. 

text Martina Danelaite illustration Unit20 

Felencia Hutabarat from Indonesia is one of the students 
affected. She explains the situation more thoroughly: 
“When we applied, the pre-master was supposed to be 
2,300 euros, but last July they abruptly changed it to 5,000 
when the applications were already closed. Some of us have 
resigned from work to come here, so it wasn’t an option 
to quit. And now, the master was supposed to be 5,000, 
but this March they increased it to 10,000! It doesn’t make 
sense for us to finish our pre-master and then not continue 
on to the master, so we are trying to look for a solution.” 
Now, the students have written a letter to the Executive 
Board explaining the issue and demanding that a solution 
be offered. The students are not just complaining about the 
abrupt increase of the tuition fees, but more importantly 

that it was not communicated to them in any way – they 
found out about it by coincidence when one of them 
looked at the tuition fee page. The professors within the 
programme were not aware of this change either. Professor 
Arjo Klamer says that pre-masters follow a year of courses 
to prepare for the master. Now some of them might not even 
go on to the master, because of the double tuition fees. “As 
a recruiter of students, I feel like I have not been fair and 
honest to them. I lured them here on conditions that turned 
out to be incorrect.”
Klamer intends to write a letter to the board as well. He 
thinks that the university, taking pride in its student 
orientation, is forgetting what it stands for. “In the end, 

even 5,000 euros for people coming from places like 
Indonesia is a huge sum of money.”

No guidelines
However, efforts have been made to come up with a solution 
for the unfortunate students. Mariëlle van Leeuwen, the 
student advisor of Arts and Culture studies, says that 
the faculty is trying to arrange that the faculty will cover 
the difference between 5,000 and 10,000. This would ease 
the burden for these students. Meanwhile, tuition fees for 
ESHCC bachelor students (non-EEA) have decreased, but 
the answer as to why remains elusive. 
Miriam Heemskerk, IBCoM study advisor, says that the 
problem is that when a student starts his study, he doesn’t 
necessarily know what he will be paying next year. This 
is because every faculty can set their own tuition fees for 
non-EEA students. Furthermore, “there are no policies or 
guidelines as to how and when to communicate the tuition 
fees to students, even though there were discussions about 
the matter in faculty meetings.”
Obviously, the tuition fees for Dutch and EU students are 
set by the Dutch law every year. This year the statutory 
tuition fee has decreased by two euros, which can buy 
you an Albron coffee. The most expensive faculty for 
non-EEA bachelor students remains Erasmus MC. For 
master students, RSM matches Erasmus MC’s bachelors 
in terms of pricing at 15,500 euros. Erasmus Press Officer 
Jacco Neleman says some studies and faculties are seeking 
to attract new foreign (non-EEA) students, and thus 
extra costs have to be covered somehow. “Competing 
in the international market where higher tuition fees are 
associated with high quality and vice versa makes the 
faculties alter their pricing.”
Yet professor Klamer thinks that price does not necessarily 
indicate quality. “For European students Erasmus is an 
attractive place to study, but it is becoming less so for non-
EEA students in some programmes.”
P.S. Just before this edition went into print, there was a 
resolution about the tuition fees – the students will have 
to pay 5,000 euros and the ESCHSS faculty will cover the 
difference. However, the fact that the pre-master students 
received no notification of doubled tuition fees signals that 
the lack of university communication towards students 
remains an important issue.  
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Quadrupling tuition fees

‘I lured them here on conditions 
that turned out to be incorrect’
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Europan 11
Although the Cubic Houses are 
already old hat, Rotterdam is famous 
for architecture. It is home to some 
of the world’s most prestigious 
architecture firms. On top of that, the 
Netherlands Architecture Institute 
is located in the Museum District. 
At the moment the NAi is hosting an 
exhibition presenting the outcome 
of a Europe wide competition for 
young architects called Europan 11. 
All friends of modern architecture 
are invited to visit the NAi and 
have a glance at the work of some 
of the young stars in the genre. 
The presented designs range from 
sustainable single houses to master 
plans for entire city districts and 
show an interesting collection of 

Europe’s upcoming architectural 
highlights. Come by and see how the 
buildings around you might look like 
in the future. 
www.nai.nl

Unseen
“A painting can show more than you 
actually see on it.” This artistic idea 
is what dominates the work of the 
Dutch artist Jan Beutener, whose 
80th birthday is celebrated with a 
special exhibition at the Kunsthal. 
His work surely marks one of the 
most outstanding contributions of 
the Netherlands to modern art. The 
images capture a cut-out of a scene of 
which the rest is unseen for the viewer, 
but one can imagine that there is more 
beyond the frame. These hidden parts 
are what make his paintings so unique. 
They allow the viewer to put her/his 
imagination and creativity to work, 
thereby completing the picture. His 

distinct style is intriguing and lures 
one into dreaming on about possible 
scenarios the image was taken in. 
One thing is for sure, the exhibition 
promises an amazing experience 
and one can look forward to being 
surprised by this remarkable artist. 
Next time you discuss with friends 
what to do on a Sunday afternoon 
remember this event and be rewarded 
with a lasting experience.
www.kunsthal.nl

Rotown, BIRD, and Roodkapje
After a long period of waiting, the 
first warm and sunny spring days 
move us to leave the house and stop 
being on stand-by in our warm 
habitats. Especially going out at 
night becomes much more fun since 
you do not have to worry about 
the cold walk home in rainy winter 
weather; no no, now you can take 
your time strolling the streets of the 
city. Rotterdam’s nightlife is well 
known to be vibrant and Rotown is 
maybe the most well known spot for 
lovers of indie, pop, and rock music. 
Part of its spring agenda includes 
concerts of The Sound of Guns on 
the 30th of March and Jacuzzi Boys 
on the 4th of April. A newcomer in 
the club scene is BIRD, a hotspot 

for Jazz and Soul, featuring several 
upcoming bands and solo artists of 
the genre. The most recent addition 
to Rotterdam’s nightlife is an art 
gallery and hotspot called Roodkapje, 
located on the Meent. Little Red 
Ridinghood (Roodkapje) will start 
the spring season with a five-week 
performance called “Epicenter of 
Urban Wizard Practice”. If you like 
to start your night out with a crazy 
show including a little magic and a 
lot of entertainment, then this is the 
place to be.
www.rotown.nl www.bird-rotterdam.nl 
www.roodkapje.org

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

What do you study? 
General Management, a 3-semester 
master programme at RSM.

Are you a dedicated student? 
I’m a little biased, but my motto is 
work hard play harder so I guess that 
speaks for itself. Next to studying I’m 
an ambassador for the General Ma-
nagement programme at RSM, a re-
search assistant to a PhD and I help 
out with setting up the new Erasmus 
University College. 

How long have you been here? 
That would be almost 5 years now. 
I’m crazy about travelling, so far I’ve 
been to London, Paris, Berlin, Amster-
dam (obviously), Stockholm, Copen-
hagen, Oslo, Barcelona, Seville, the Al-
garve, Prague, Pyrenees, Alps, Brus-
sels, Pisa, Warsaw, Cologne, Hamburg, 
Munich, Bruges, Antwerp, Marseilles, 
Dusseldorf, Cambridge, Bohn, Go-
thenburg, and Uppsala – and that’s 
just travel in Europe. 

What else are you passionate 
about? 
Learning about different cultures, 
also cooking and sports are pretty 
high up on my list.

Perhaps redundant, but: fast food 
or home cooking? 
Home cooking by far! I love to cook, 
so I am always experimenting with 
crazy meals that my girlfriend has to 
eat :D

And sports?
Tennis, squash, ping-pong, swim-
ming, and hockey. I love football and 
rugby but am currently not playing. I 
am also currently training for the half 
marathon in Utrecht. 

What is your greatest ambition? 
To set up a university in Zimbabwe; I 
never really had the option to do uni-
versity there. I am very entrepreneurial 
so this fits nicely with my ambition.

Who is your favourite intellectu-
al? 
Leon Festinger.

Who are your heroes? 
Rodger Federer, Nelson Mandela, and 
Captain Jack Sparrow.

Clubbing or pub crawl? 
Ah another difficult one, pub crawls 
are amazing and a great opportunity 
for drinking games – but I also love to 
dance (maybe the African genes?). I 
think I will go with pub crawls 
though.

If you could advise everybody to 
read one book or watch one show, 
what would it be? 
Book: Blink by Malcom Gladwell. 
Show: Archer (on FX)

Name: 
Alex Whitcomb

Nationality: 
Zimbabwean

Age: 23

GOING 
DUTCH
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DUBBELGANGERS

Een andere traditie onder de studieverenigin-
gen is het jatten van elkaars spullen. Op de 
vorige borrel is het gastenboek gesneuveld bij 
een poging het mee te nemen. Bij deze een 
nieuw gastenboek. 

Het is een traditie onder studieverenigingen om bij elkaar langs 
te komen als er een borrel is of een ander belangrijk evenement. 
De besturen van Cedo Nulli, Marketing Association, ED en fBMG 
vereren VRiSBI met hun aanwezigheid.

Voor de rubriek ‘Dub-
belgangers’ zoekt EM 
op de EUR naar look-a-
likes van bekende men-
sen. 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? Studievereniging VRiSBI

Wat? Dies Natalis 2012

Waar? Pardoen, Oude Haven

Leuk? Op de Dies Natalis-borrel wordt de verjaardag van VRiSBI gevierd. Taart is er niet, 
wel  wordt er getrakteerd in de vorm van een ‘open bar’. Dat laatste lijkt sommigen iets 
teveel te worden, want in de loop van de avond ziet een enkeling de dames- voor de he-
ren-wc aan. De activiteiten van VRiSBI worden altijd bezocht door een hechte groep le-
den. “Iedereen is normaal zo druk, dat dit een mooi moment is om bij te kletsen”, aldus 
een aanwezige. 

Gefeliciteerd? Deze verjaardag is niet zomaar een verjaardag, het is zeer waarschijn-
lijk de laatste. De bachelor Economie & Informatica is in 2009 opgeheven, en nu bestaan 
er ook plannen om de master op te heffen. Toch lijkt de sfeer hier niet onder te lijden. 
Het enige dat naar de mogelijke opheffing verwijst, zijn de cadeaus van andere studie-
verenigingen, waaronder een veilinghamer.  JvdV

Elfahmi

Varen is noodzakelijk
Het lot heeft U daar gebracht waar U nu staat, poedelnaakt en 
zonder routekaart. Toch zult U allengs een (beroeps)keuze 
moeten uitstippelen, of althans, bepalen wat U verder met Uw 
leven aanmoet. Nog niet, hoor ik U zeggen. Jawel, ook U zult 
Uzelf richtingbepalende vragen moeten stellen en die zien te 
beantwoorden. 
Welke kant gaat U op? Waar leidt de innerlijke kompasnaald U 
naartoe? Waar moet U gehoor aan geven: aan Uw verstand of 
aan Uw gevoel? Wat zijn Uw aller-individueelste verlangens? 
Heeft U lang-gekoesterde dromen? Zo ja, gaat U die immanen-
te verlangens najagen? Of laat U zich verslinden en verstikken 
door de Moloch. Wat doet U? Luistert U naar Uw diepveranker-
de daimon, of waant U zich net als de rest oostindisch doof  
en stom?
Met stellige zekerheid kan ik U zeggen, dat het gros van de stu-
denten zodadelijk, eenmaal beland in de grote mensenwereld, 
gewoon netjes in de pas gaat lopen: huwelijk, gezin, schoonou-
ders, relatieproblemen, hobby’s, vreemdgaan, comazuipen, bu-
renruzies. Slechts een klein deel van U, zal het licht zien en het 
hazenpad kiezen. Hoe het ook zij, U zult een route moeten uit-
stippelen. Of toch niet? Wie heeft U eigenlijk wijsgemaakt dat 
kiezen een doel op zich is? Kiezen is niet per definitie noodza-
kelijk, kiezen is ondergeschikt aan het bovengeschikte levens-
doel, namelijk ervaren: het ondergaan wat U overkomt. 
Daarom huldigen wij Rotterdammers al jarenlang het wijze 
motto: ‘Varen is noodzakelijk, het is niet nodig om te leven.’ En 
laat dit nu net het motto zijn waar de Rotterdamse haven haar 
rijkdommen aan te danken heeft. Het is niet het doel of de be-
stemming dat U vormt, het zijn vooral de ervaringvolle reizen 
die U smeden en kneden. Rest mij U nog een behouden vaart 
toe te wensen.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent 

Wat begon met een onschuldig 
potje toepen, loopt al snel uit op 
een drankspel. Het is in ieder geval 
goedkoop dronken worden met die 
open bar.  

Het Econometrisch Dispuut (ED) loopt al-
vast op de feiten vooruit. De bestuursleden 
van VRiSBI krijgen een ledendas van het ED, 
zodat ze toch ergens terechtkunnen als vol-
gend jaar VRiSBI niet meer bestaat.  

Bestuurslid Jeffrey Been moest wat eerder weg, 
want hij is met het openbaar vervoer. Op deze 
manier zorgen de andere bestuursleden ervoor 
dat hij niets mist van het feestje. 

Borreltijd
VrisBi




