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Open spreekuur commissie NVAO  
woensdag 4 april 2012

Op 4 april 2012 bezoekt een commissie van de

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

(NVAO) de Erasmus Universiteit Rotterdam voor

de instellingstoets kwaliteits zorg. De commissie

gaat na of de universiteit een doel treffend

systeem van kwaliteitszorg heeft, waarmee zij

de kwaliteit van de aangeboden opleidingen

kan garanderen. Het gaat hierbij niet om de

beoordeling van de kwaliteit van individuele

opleidingen, maar om de manier waarop

de instelling de kwaliteit van het onderwijs

bewaakt.

> De  commissie houdt op woensdag 4 april 2012

van 16.00 tot 16.45 uur een open spreekuur

voor studenten, docenten en stafleden. 

De commissie wordt voorgezeten  door

drs. J. Veldhuis (Universiteit Utrecht en QANU)

en bestaat verder uit: prof. dr. Frank van der

Duyn Schouten (Universiteit van Tilburg),

prof. dr. Ben Van Camp (Vrije Universiteit

Brussel), dr. J. Willems (Hogeschool Zuyd) en

G. De Fraeye, MA (student Universiteit Gent).

Projectcoördinator is lic. M. Wera (NVAO).

> Wie graag met de commissie wil spreken over

de kwaliteitszorg bij de Erasmus Universiteit

Rotterdam, kan zich melden bij de secretaris,

drs. I. Franssen (NVAO), te bereiken via mail:

i.franssen@nvao.net. Het zal gaan om een

gesprek van maximaal 10 minuten.

> Tot en met 27 maart 2012 kunt u zich opgeven

onder vermelding van uw naam, faculteit /

opleiding / organisatiedeel + kort het

onderwerp van gesprek. 

U ontvangt uiterlijk 29 maart 2012 een reactie

van NVAO met vermelding van plaats en tijd

van het open spreekuur. 

Meer informatie over de instellingstoets aan de

EUR vindt u op 

www.eur.nl/instellingstoets
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Uitnodiging NVAO spreekuur
voor studenten en medewerkers 

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Ontdek de masters van 
de Universiteit Leiden

Kom in maart naar de 
Masterdagen en ontdek meer 
dan zestig masters van de 
Universiteit Leiden en 
veel bijzondere specialisaties. 

www.mastersinleiden.nl

 16 & 17 maart Amsterdam RAI

  www.carrierebeurs.nl

 Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!
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van Pim Fortuyn Leefbaar Rotterdam de gemeente-
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Rotterdam gebracht?

Coververhaal 
14 | ‘Studeren is niet gratis’
Interview met staatssecreatris Halbe Zijlstra, 
verantwoordelijk voor de tsunami aan maatrege-
len die over de student wordt uitgestort.  
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16| Sorry, geen tijd  
Studenten denken dankzij Zijlstra wel twee keer na 
voor ze een jaartje in een bestuur gaan zitten. 
Welke gevolgen hebben maatregelen als de 
langstudeerboete op het verenigingsleven?

18 | De advocaat 2.0 
Wie tegenwoordig advocaat wil worden, moet 
behalve een goed jurist, extreem sociaal vaardig, 
creatief, en flexibel zijn. En nog veel meer. 
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21 | Ron Fouchier en het virus
Viroloog Ron Fouchier ontwikkelde een vogelgriep-
virus dat via hoesten en niesen overgedragen kan 
worden. De VS wil zijn onderzoek censureren en hij 
werd zelfs bestempeld als ‘de gevaarlijkste 
wetenschapper ter wereld’. 
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In navolging van het ‘CEO for one day’-concept (georganiseerd door TEDx Rotterdam), stelde 
EM-hoofdredacteur Wieneke Gunneweg haar stoel ook ter beschikking. Ik heb op haar op-
roep gereageerd, waardoor ik voor deze editie gasthoofdredacteur van EM ben.
Toen mij werd gevraagd wat ik graag in het blad wilde hebben, hoefde ik niet lang na te 
denken. Er wordt altijd veel aandacht besteed aan klagende en protesterende studenten, 
die het reëel lijken te vinden dat de financiële crisis iedereen raakt behalve henzelf. In mijn 
optiek is het goed om ook de tegenpartij zijn zegje te laten doen. Journalisten en juristen 
noemen dat ‘het principe van hoor en wederhoor’. Vandaar dat ik om een interview met 
staatssecretaris Halbe Zijlstra heb verzocht. Waarom zijn alle maatregelen volgens hem 
noodzakelijk – of misschien zelfs wel positief voor studenten?
Daarnaast was ik benieuwd naar de gevolgen van het aangekondigde nationale (langstu-
deerboete, etc.) en lokale (nominaal = normaal, etc.) beleid voor het Rotterdamse vereni-
gingsleven. En waarom studenten, ondanks de verhoogde druk, toch actief zouden moeten 
zijn. Persoonlijk heb ik het namelijk altijd als een enorme meerwaarde ervaren om dingen 
naast mijn studie te doen.
In feite is de mogelijkheid die ik heb gekregen – een keer meedraaien met de redactie – een 
voorbeeld van zo’n waardevolle ervaring. Ik heb nu namelijk een veel beter inzicht in hoe 
een magazine tot stand komt, en heb het daarnaast ook erg leuk gevonden om te doen. 
Hopelijk is dat terug te zien in deze editie. Veel leesplezier gewenst!

Robin Vossen
Gasthoofdredacteur Erasmus Magazine

P.S. Ik ben erg benieuwd naar jullie reacties (positief, danwel negatief), dus schroom vooral 
niet om een e-mail te sturen naar erasmusmagazine@em.eur.nl

23 | Beveiligingslek bij KPN 23 | Beveiligingslek bij KPN 

Hoor en wederhoor
Student Robin Vossen 

is deze editie gasthoofdre-

dacteur van Erasmus Maga-

zine. Robin is 25 jaar, zesde-

jaars bedrijfskunde, lid van 

het RSC en politiek actief bij 

de VVD en hij zat in de 

Universiteitsraad. 



UITVERGROOT	
Robin: 

Studenten die naast 

hun studie zo actief met 

klassieke muziek bezig zijn als 

de NSO-leden, zie je niet vaak. 

Vandaar dat ik er met deze

 foto graag eens de aandacht 

op wil vestigen.
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STUDENTEN MET MUZIKALE TALENTEN
De leden van het Nederlands Studenten 
Orkest (NSO) zijn op dinsdagmiddag 21 fe-
bruari nog een laatste keer aan het repete-
ren in De Doelen aan het Schouwburg-
plein, voordat zij die avond zullen optreden 
voor een volle zaal.
Van 12 tot en met 22 februari maakte het 
NSO een tournee langs Nederlandse (stu-
denten)steden, en gaf daarna, als klap op 
de vuurpijl, nog twee concerten in Rome. 
Op dit moment zitten er geen EUR-studen-
ten in het orkest. 
Ben je dit jaar niet naar een NSO-concert 
geweest? Geen probleem, het NSO maakt 
elk jaar rond februari een tour door het 
land. RV (foto: Levien Willemse)

> Zie ook: www.nso.nl.
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Was de komst van Leefbaar Rotterdam (LR) poli-
tiek gezien positief te noemen?  “Politiek gezien 
ben ik positief in de zin dat Leefbaar Rotterdam tien 
jaar geleden met succes de woordvoerder bleek te 
zijn van zorgen, onvrede en boosheid onder een 
groot deel van de Rotterdamse bevolking. Met de 
komst van Leefbaar is een verrijking van de demo-
cratie ontstaan, omdat andere partijen niet in staat 
bleken te zijn die onvrede op een goede manier te 
vertegenwoordigen.”

Het plotselinge succes kwam dus niet alleen door 
het charisma van Fortuyn?   “Vorm en inhoud gaan 
altijd samen. Er schortte sociaal gezien wel het een 
en ander aan de Paarse kabinetten in die tijd, en dat 
resoneerde in Rotterdam erg goed. Je kunt nooit zeg-
gen dat de populariteit van een politieke partij louter 
toe te schrijven is aan het charisma van één persoon; 
de steun aan Leefbaar Rotterdam berustte in de eer-
ste plaats op de problemen die de kiezers zagen.”

En hoe slaat bestuurlijk gesproken de balans uit?  
“Bestuurlijk gezien ben ik minder positief. Op het 
eerste gezicht lijkt Leefbaar Rotterdam de politiek 
dichter bij de burger te hebben gebracht, met zijn 
daadkrachtige taal en met het verkondigen van tar-
gets en kengetallen. Aanvankelijk waren de PvdA en 
LR elkaars tegenpolen door de aparte manier van 
besturen, waarvan Marco Pastors de verpersoonlij-
king was. Maar uiteindelijk heeft Leefbaar het top-
down besturen – doorgaans een sociaaldemocratisch 
fenomeen – vervolmaakt. Want hoewel ze beweren 
dat ze de opvattingen en wil van de 
Rotterdamse bevolking vertegenwoordigen, hebben 
ze een centralistische stijl van besturen: alles wordt 
gedaan vanuit het stadhuis. Wel zijn ze minder gou-

vernementeel – ‘de overheid zorgt wel voor jullie’ – 
dan een partij als de PvdA.”

Toch was menigeen bevreesd toen tien jaar gele-
den Leefbaar in de gemeenteraad kwam.  “Mijn 
theorie is dat de ambtelijke top in Rotterdam in eer-
ste instantie inderdaad heel erg schrok van de op-
komst van Leefbaar, maar snel begreep dat de partij 
een goede bondgenoot was. Ze zagen al gauw in dat 
de bestuurstijl – sturen vanaf de Coolsingel – in hun 
kraam te pas kwam. Bestuurlijk gezien betekende de 
komst van Leefbaar Rotterdam dus helemaal geen 
breuk met het verleden, maar juist een vervolmaking 
van de sociaaldemocratische wijze van besturen.”

Kunt u een voorbeeld geven?  “Een issue waaruit 
blijkt hoe top-down Leefbaar is, is hun streven de 
deelraden af te schaffen. Waarschijnlijk zullen veel 
sociaaldemocratisch gezinde ambtenaren er precies 
zo over denken. Je zou kunnen zeggen dat de deelra-
den een instituut zijn op het niveau van wijken waar-
bij het bestuur ogen en oren heeft voor wat er in de 
wijk leeft. Bovendien geven de deelgemeenten con-
creet uitvoering aan het stedelijk beleid. En nu wor-
den ze afgeschaft.”

Kortom, er is niet echt sprake van nieuwe politiek 
in uw ogen?  “Nou, politiekinhoudelijk dus wel. Er 
is door Leefbaar een groot accent komen te liggen op 
veiligheid, al was dat eigenlijk al door het college 
van B en W daarvoor ingezet. Er is wat dat betreft 
wel een grote slag gemaakt. Niet alle maatregelen 

Arthur Edwards is politicoloog 
en verbonden als universitair 
hoofddocent aan de opleiding 
Bestuurskunde van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. In zijn 
onderzoek houdt hij zich bezig 
met de invloed van internet op 
democratie en politieke partici-
patie. In 2003 publiceerde hij 
het boek De gefaciliteerde de-
mocratie: Internet, de burger en 
zijn intermediairen (uitgeverij 
Lemma). In 2009 publiceerde 
hij samen met Victor Bekkers, 
Henri Beunders en Rebecca 
Moody het boek De virtuele 
lont in het kruitvat. Welke rol 
spelen de oude en nieuwe me-
dia in de micromobilisatie van 
burgers en hun strijd om poli-
tieke aandacht? (Uitgeverij 
Lemma). Daarnaast versche-
nen van zijn hand diverse arti-
kelen over e-participatie.

Tien jaar Leefbaar Rotterdam

‘Leefbaar bestuurt niet 
anders dan de PvdA’
Het is deze maand tien jaar geleden dat onder leiding van Pim 
Fortuyn Leefbaar Rotterdam de Rotterdamse gemeentepolitiek 
binnendenderde. Op dit moment zit de partij in de oppositiebank-
jes, maar kan nog altijd bogen op een groot aantal zetels.  
Wat heeft tien jaar Leefbaar de Maasstad eigenlijk gebracht? 
 tekst Gert van der Ende fotografie ANP

Robin: 

Leefbaar Rotterdam zit 

deze maand tien jaar in de 

Rotterdamse gemeente-

raad. Volgens mij een mooi 

moment om de balans op 

te maken.
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waren even zinvol, maar afgezien van dat oordeel is 
er politiek- en beleidsinhoudelijk wel wat veranderd. 
En dat hebben veel Rotterdammers gewaardeerd.
“Wat ik zelf daarvan echter de schaduwzijde vind – 
maar wellicht is het nog wat te vroeg om een defini-
tief oordeel te vellen –  is de sociaalgeografische 
scheiding van stemmers en niet-stemmers op Leef-
baar. Autochtonen stemmen op de partij, allochto-
nen niet. Leefbaar Rotterdam zal pas een echt geïn-
tegreerde partij zijn, wanneer ook allochtone Rotter-
dammers erop gaan stemmen en prominent op de 
kieslijsten zijn vertegenwoordigd.”

Bijna overal in Nederland ligt Leefbaar op zijn gat, 
maar in Rotterdam heeft de partij nog steeds 
veertien zetels. Is de partij een blijvertje?  “Achter 
de naam ‘Leefbaar’ gaat in Nederland van alles 
schuil, maar hier is het een gewortelde Rotterdamse 
partij geworden die ik niet zomaar zie verdwijnen. 
Het is interessant wat er in 2014 bij de gemeente-
raadsverkiezingen gaat gebeuren. Doet Wilders mee, 
ziet hij politieke ruimte rechts van Leefbaar? Immers, 
de eerste vier jaar stonden de verhoudingen tussen 

de partijen in Rotterdam op scherp door hoe Leef-
baar zich opstelde en partijprominenten zich uitten 
in de media. Die scheidslijn is inmiddels veel minder 
duidelijk; Leefbaar wordt nu toch gezien als een ge-
wone partij een beetje rechts van het midden. In de 
deelgemeente Hoogvliet werken ze zelfs al samen 
met de PvdA. Er bestaan nu dus normale, zakelijke 
verhoudingen tussen de politieke partijen. Toch denk 
ik denk dat een groot deel van de Rotterdammers die 
landelijk PVV stemmen, lokaal Leefbaar goed ge-
noeg vinden – dat is ook een beetje een onderbuik-
gevoel zo van ‘wat moet die Limburger hier?’”

Leefbaar Rotterdam is dus milder dan de PVV? 
“Oud-partijleider Marco Pastors, was aanvankelijk 
nogal confronterend in zijn uitingen over de islam en 
ging soms ronduit over de schreef. En partijgenoot 
Sørensen was nog een graadje erger. Maar dat soort 
geluiden hoor ik steeds minder. Dus in die zin zijn ze 
inmiddels minder extreem dan de PVV.”

Wat stemt u zelf?   “GroenLinks.”

Was u aanvankelijk ook enigszins huiverig toen 
Leefbaar het voor het zeggen kreeg?  “Ja, maar ik 
moet zeggen dat het me al snel meeviel. Leefbaar 
heeft daarbij ook een aantal goede bestuurders gele-
verd, zoals de drie wethouders waarmee ze de eerste 
periode hebben ‘geregeerd’. Angst had ik niet. Ik 
kende Pim Fortuyn persoonlijk, en ik kan me herin-
neren dat toen eenmaal het collegeakkoord was ge-
sloten, hij een heel positief verhaal hield, waarbij hij 
een handreiking deed naar alle Rotterdammers, ook 
die van allochtone afkomst. Zo van ‘doe gewoon mee 
in de Rotterdamse samenleving, daar hebben we al-
lemaal baat bij’. Hij was eigenlijk een kampioen van 
de optimistische emancipatiepolitiek. Zo’n soort ver-
haal zal Wilders nooit houden.”

Leefbaar heeft een aantal onorthodoxe maatrege-
len doorgevoerd, dan wel voorgesteld, zoals het 
weigeren van mensen met lage inkomens in be-
paalde wijken. Wat vindt u daarvan?  “Deze zoge-
heten Rotterdamwet is een heet hangijzer. Dat is 
nou typisch zo’n politieke erfenis van Leefbaar waar 
ik zo mijn reserves bij heb. Al kan ik me de argu-
mentatie wel voorstellen, dat het als tijdelijke maat-
regel in sommige wijken verstandig was om de be-
volkingssamenstelling minder eenzijdig te maken. 
Maar dat je daar nu een regeling bij nodig hebt als 

de Rotterdamwet, waarbij je een categorie Rotter-
dammers verbiedt om in een bepaalde wijk te wo-
nen, gaat me te ver.”

Is dat niet gewoon politieke correctheid? Sommig 
beleid van Leefbaar is inderdaad ongenuanceerd, 
maar getuigt tevens van lef en is wellicht het pro-
beren waard.  “Jazeker is dat zo, maar deze maatre-
gel is discriminatoir van aard. En overigens is met 
politieke correctheid niet altijd wat mis. Ethische 
grenzen in acht nemen bij het ontwerpen van beleid 
– zelfs als dat beleid daardoor ietwat minder effectief 
wordt – is belangrijk, omdat je het beleid ook in de 
sfeer van de rechtsstaat moet kunnen verdedigen.”

Maar is juist het lef van Leefbaar niet hun verdien-
ste?  “Ze hebben zeker hun nek uitgestoken en aan-
getoond dat je bepaalde grenzen in beleid kunt ver-
leggen, hetgeen onvermijdelijk wel rechtsstaatkundi-
ge vragen oproept. Zoals het plan om met interven-
tieteams mensen achter de voordeur te controleren. 
De argumentatie achter dit beleid is sterk en ik denk 
dat het – mits met bepaalde juridische waarborgen – 
een beleidslijn is die je kunt volgen om vroegtijdig 
ellende achter de voordeur op te sporen en weg te ne-
men. Dat laatste komt overigens moeilijk van de 
grond.”

Is er door het wij-zij denken van Leefbaar ook een 
tweedeling ontstaan in Rotterdam?  “Daar is vol-
gens mij geen onderzoek naar gedaan, maar het kan 
best zo zijn dat in eerste instantie de tweedeling gro-
ter werd, maar dat later de neveneffecten van het 
soort oprispingen dat Leefbaar had, juist zijn ge-
weest dat daardoor de weerbaarheid onder Rotter-
dammers van allochtone afkomst groter is gewor-
den, dat daardoor de emancipatie van migranten-
groepen in de Rotterdamse samenleving is bevor-
derd.”

En is Rotterdam ook veiliger geworden?  “Nou dat 
is een gecompliceerd plaatje. Je zou kunnen zeggen 
dat de objectieve veiligheid in heel wat buurten een 
stuk is verbeterd, maar dat de subjectieve veiligheid 
daarbij achterblijft. Dat blijft een probleem. Je moet 
dan mensen meer betrekken bij het veiligheidsbeleid. 
Dat zou je op deelgemeentelijk niveau kunnen doen, 
zodat burgers en politie op straat meer met elkaar 
gaan samenwerken, burgers ook informatie kunnen 
leveren aan politie over problemen, en burgers be-
grip krijgen voor de moeilijkheden die de politie on-
dervindt bij het aanpakken van criminaliteit.”

Al-met-al een aanwinst dus.  “Ik denk wel dat de 
stad toe was aan een nieuwe lichting bestuurders, 
met meer daadkracht en meer aandacht voor de zor-
gen en onvrede onder de bevolking. De PvdA ver-
diende het om een tijdje niet mee te besturen.”  

‘Fortuyn was een kampioen van de 
optimistische emacipatiepolitiek’

Marco Pastors (L) en Ronald Sørensen van Leefbaar Rotter-
dam in maart 2010 voordat de nieuwe gemeenteraad 
wordt geïnstalleerd. 
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Zoveel studenten doen de deeltijdvariant van 
de master Criminologie. Daarom heeft de 
faculteit besloten – met toestemming van de 
medezeggenschapsraad – om geen nieuwe 
studenten toe te laten per komend collegejaar. 

Cijfer5
Deeltijdstudent aan het woord
Robert van Raffe (29), eerstejaars filosofie

Is dit je eerste studie?
“Nee, ik ben afgestudeerd op de Willem de Kooning Academie en werk als strip-
tekenaar en grafisch ontwerper. Ik wilde altijd al filosofie doen, maar was bang 
dat me dat veel geld zou gaan kosten, omat het mijn tweede studie is. Gelukkig 
rekent de filosofiefaculteit nog geen instellingstarief voor deeltijdstudenten, dus 
kon ik toch beginnen.” 

Ben je bang voor de langstudeerboete?
“Ik heb er geen rekening mee gehouden, omdat ik niet wist dat de regel ook voor 
mij kan gaan gelden. Het is raar dat mensen, die naast hun werk uit vrije wil een 
tweede studie doen, op deze manier worden geremd.” LJ

Onderwijs
Deeltijd is op z’n retour
Landelijk	is	het	aantal	deeltijdstudenten	in	de	bachelor	vanaf	2009	met	de	helft	ge-
daald.	Op	de	Erasmus	Universiteit	is	de	daling	ook	merkbaar,	maar	minder.

Kijkend naar de inschrij-
vingscijfers telde de EUR in 
2011 493 bachelordeeltijdstu-
denten tegenover 614 in 2009. 
Dat is een daling van bijna 20 
procent. 
Die sterke landelijke daling 
komt doordat studenten vanaf 
2010 duizenden euro’s college-
geld moesten betalen als ze al 
eerder een hogeronderwijsdi-
ploma hadden behaald. Bo-
vendien ligt de langstudeer-
boete op de loer. Van staatsse-
cretaris Zijlstra moeten deel-
tijdstudenten net zo snel stu-
deren als voltijders. Zo niet, 

dan geldt een verhoogd colle-
gegeld als de studie meer dan 
een jaar extra duurt dan de re-
guliere studieduur. Overigens 
neemt Zijlstra dit misschien 
terug, want onlangs schreef 
hij de Eerste Kamer dat hij bij 
nader inzien niet wil dat deel-
tijdstudenten onnodig hard 
worden getroffen door de 
langstudeermaatregel.
In Rotterdam is de daling 
vooral zichtbaar bij de sociale, 
de economische en de juridi-
sche faculteit. Bij de eerste 
twee is dat vooral een gevolg 
van interne veranderingen. 

De sociale faculteit schrijft 
haar deeltijders vanaf 2008 
bijvoorbeeld in als cursist, zo-
dat ze niet meer bij de stu-
dentinschrijvingen worden 
geteld. En de Erasmus School 
of Economics (ESE) is ruim 
vijf jaar geleden gestopt met 
de bachelor en een aantal 
masterprogramma’s in deel-
tijd, omdat die niet rendabel 
waren. ESE koos er daarom 
voor om alleen nog de master 
Accounting, Auditing & Con-
trol in deeltijd aan te bieden, 
omdat hier veel vraag naar is. 
LJ (foto: RvdH)

Rechten zet 
in op stijging
De Erasmus School of Law (ESL) - de grootste 
aanbieder van deeltijdprogramma’s op de 
EUR– hoopt dat er weer meer deeltijdstuden-
ten kiezen voor Rotterdam als het deeltijdon-
derwijs vanaf september op vrijdagmiddag 
wordt gegeven in plaats van ’s avonds. Nu 
worden alle dagcolleges ’s avonds opnieuw 
gegeven, en kunnen deeltijdstudenten zelf be-
palen welke vakken ze wanneer volgen. Op 
deze manier hebben zij weinig contact met el-
kaar en voelen zij zich geen homogene groep. 
Onderwijsdecaan Suzan Stoter denkt dat het 
voor hen fijner is in een vaste groep les te krij-
gen op een vast moment in de week. 
In de nieuwe situatie zullen de studenten niet 
in acht, maar in vijf weken een vak afronden. 
“Doordat ze sneller door de stof gaan, kun-
nen zij in vier jaar hun bachelor halen en de 
langstudeerboete omzeilen”, zegt Stoter. LJ
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Vasten 2.0: 
stoppen met 
Facebook
Het carnaval zit erop, de 
vastentijd kan beginnen. Nog 
maar weinig feestvierders 
onthouden zich de 40 dagen na 
carnaval van eten en drinken, 
maar er is wel een groeiend 
aantal mensen dat deze periode 
stopt met sociale media. Zo ook 
Dirk Verloop (17), student 
economie en bedrijfseconomie 
van de EUR. In het 
Reformatorisch Dagblad vertelt 
hij waarom hij zijn activiteiten 
op Facebook tijdelijk stillegt: 
“Niet om als een farizeeër met de 
borst vooruit te lopen om te laten 
zien hoe goed ik het doe. Maar ik 
denk dat het goed is om me 
bewust te worden wat nu precies 
het nut is van sociale media. De 
tijd die je daaraan besteedt, kun 
je zo veel nuttiger gebruiken 
door meer de Bijbel te lezen en te 
bidden. We zijn op de wereld 
gezet om de Heere God te 
dienen. Het is voor mij heel goed 
om me bewust te worden van de 
dingen die veel kostbare tijd 
opslokken.” EvdE

Trichet houdt 
Mandeville 
lezing 
Jean-Claude Trichet, de 
voormalige president van de 
Europese Centrale Bank (ECB), 
spreekt op woensdag 6 juni 2012 
de achttiende Mandeville Lezing 
uit. De Mandeville Lezing wordt 
gehouden door personen van 
grote verdiensten en zij 
ontvangen hiervoor een 
maatschappelijk ‘eredoctoraat’. 
De Fransman was van 2003 tot 
en met 2011 president van de 
Europese Centrale Bank. In 
november vorig jaar nam hij 
afscheid. WG

KORTAF
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Daar is Huurdersbelang Stads-
wonen bang voor. Bestuurslid 
Peter Snijders wil (aankomende) 
huurders daarom waarschuwen 
voor de gevolgen die de financi-
ele problemen van woningcor-
poratie Vestia (vorig jaar april 
gefuseerd met Stadswonen) 
kan hebben. Huidige huurders 
ondervinden misschien geen 
nadelen door de schulden van 
Vestia, maar nieuwe huurders 
wel. Bij een nieuwe bewoner 
mag de woningcorporatie de 
huurprijs verhogen, en dat heeft 
Vestia inmiddels ook gedaan, 
aldus Snijders. 

Gretha Jansen, directeur van 
Vestia Rotterdam Stadswonen, 
weerspreekt dit. “Een groot deel 
van onze huurprijzen zal alleen 
met de jaarlijkse twee tot drie 
procent stijgen, en niet meer, zo-
als Huurdersbelang suggereert.”
Als Snijders gelijk heeft, kunnen 
studenten die een kamer hebben, 
beter blijven zitten. Een nadeel 
hiervan is dat de doorstroom 
stokt. Beginnende studenten 
schuiven niet meer door naar 
grotere kamers en wie is afge-
studeerd verhuist niet gauw 
naar een studio of appartement. 
Dat wordt een probleem met de 

groeiende studentenpopulatie in 
Rotterdam, voorspelt Snijders. 
Zeker nu er geen ruimte meer 
is voor investeringen in nieuwe 
studentenkamers. 
Dat betreurt Huurdersbelang, 
omdat zij voor de fusie in april 
2011 mondeling en schriftelijk 
hebben vastgelegd dat er hon-
derd nieuwe woningen per jaar 
zouden worden gerealiseerd. 
Volgens Jansen houdt Vestia 
zich wel aan deze afspraak. “De 
studentenflat die we bouwen op 
campus Woudestein heeft vier-
honderd kamers, dus dit laat zien 
dat we wel blijven investeren.” LJ

Kamers Vestia toch duurder?
Studentenkamers	van	Vestia	Rotterdam	Stadswonen	worden	duurder	en	er	zal	een	tekort	
ontstaan	als	er	geen	nieuwe	woningen	bij	komen	in	Rotterdam.	

HUISVESTING

‘Wetenschappers zijn aardige mensen’
‘Wetenschappers	zijn	aardige	mensen.’	Met	deze	woorden	toverde	gastspreker	professor	Jan	
Hoeijmakers	een	glimlach	op	ieders	gezicht	tijdens	de	Talent	Day	op	15	februari.	

Rector magnificus Henk Schmidt zet de prijswinnaars 
in het zonnetje tijdens de Talent Day.

Op deze feestelijke dag worden excellente EUR-
wetenschappers in het zonnetje gezet vanwege 
de prestigieuze prijzen die ze in de wacht 
hebben gesleept. Abdessamad Bouabid kreeg 
bijvoorbeeld de Mozaïekonderscheiding voor 
zijn onderzoek naar het negatieve imago van 
de Marokkaanse gemeenschap in Nederland 
en België, en Monique den Boer werd geprezen 
vanwege het binnenhalen van de felbegeerde 
Vici-beurs (die kan oplopen tot 1,5 miljoen eu-
ro). De laureaten mogen zichzelf gelukkig prij-
zen; volgens Hoeijmakers geldt dat trouwens 
voor alle wetenschappers. Geleerden mogen 

namelijk spelen in een wetenschapstuin en on-
derzoeken wat ze maar willen. Met een serieuze 
toon voegde hij hieraan toe: “Science is, even 
though, a delicate matter”. Hoeijmakers doelt 
op de ethische kwesties waar wetenschappers 
tegenaan lopen, en het moraal dat altijd hoog in 
het vaandel dient te staan.
In totaal werden 29 EUR-toppers geëerd met 
vijf verschillende wetenschapsprijzen. Zij kon-
den niet allemaal aanwezig zijn, maar werden 
absoluut niet vergeten: een luid applaus klonk 
door restaurant Siena & Etude EvdE (foto: MM)

Talent Day



Programme. De studie rondde hij 
cum laude af. Daarna volgde Ro-
gier een research master aan het 
Tinbergen Instituut. Aan deze in-
stelling van de Erasmus Universi-
teit, de Vrije Universiteit en de 
Universiteit van Amsterdam wor-
den getalenteerde studenten vanuit 
de hele wereld voorbereid op een 
promotietraject.
Hier houdt het succesverhaal niet 
op. Sinds afgelopen 1 september is 
Rogier promovendus bij, zoals hij 

ze zelf noemt, twee topprofessoren: 
Peter Wakker en Han Bleichrodt. 
Zijn promotieonderzoek gaat over 
Behavioral Finance en Prospect 
Theory. 
De vlotte PhD-student begon zijn 
promotietraject in Washington 
DC, waar hij vier maanden ver-
bleef. Samen met de Amerikaanse 
professor Lumsdaine deed hij daar 
onderzoek. Volgens Rogier is het 
een geweldige ervaring om de ar-
beidscultuur in de Verenigde Sta-

ten van dichtbij mee te maken.  
Buiten de wetenschap is de promo-
vendus actief bij studentenroeiver-
eniging Skadi. Daar deed hij drie 
jaar aan wedstrijdroeien, en in het 
jaar tussen zijn bachelor en onder-
zoeksmaster was hij ook president 
van de club.
Genoeg ‘bijzonder goed ontwikkel-
de eigenschappen’ dus om Rogier 
met recht een talent te noemen..
EvdE

Van roeien tot promoveren
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Rogier Potter van Loon 
(24)

Wanneer ben je een talent? Wikipe-
dia omschrijft talent als een ‘bijzon-
der goed ontwikkelde eigenschap 
van een bepaald persoon’ en de Van 
Dale noemt het een ‘natuurlijke be-
gaafdheid’. Ons talent is deze keer 
Rogier Potter van Loon. En terecht. 
Rogier deed tijdens zijn bachelor 
Econometrie mee aan het Honours 

Talent 
Aan De Eur

GELD NODIG

Trustfonds zoekt 
nieuwe generatie leden
Het EUR Trustfonds hoopt het aantal leden te 
vergroten van 450 naar 1000. Omdat de inkom-
sten uit beleggingen tegenvallen, gaat het 
fonds op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen 
door onder meer het werven van leden onder 
alumni.

Leden betalen 100 euro per jaar contributie en kun-
nen slechts op uitnodiging lid worden. “We willen al-
leen mensen die het fonds echt een warm hart toedra-
gen, want de leden zijn de baas”, vertelt secretaris 
Reinoud Rijntjes van het Trustfonds. Het fonds 
denkt er daarom over om oud-leden van studenten- 
en studieverenigingen en andere alumni te benaderen 
om lid te worden en een bijdrage te leveren. De laat-
ste jaren zijn de inkomsten fors teruggelopen: nu 
komt er nog geen 5 ton per jaar binnen, terwijl de uit-
gaven op een miljoen lagen in de afgelopen jaren. Het 
totale vermogen is nu zo’n 20 miljoen euro.
Met dit geld ondersteunt het fonds onder meer de 120 
bijzonder hoogleraren van de EUR. Verder kunnen 
promovendi een bijdrage krijgen om naar congressen 
te gaan. Ook deelt het fonds diverse prijzen uit aan 
bijzondere studenten en onderzoekers. En kunnen 
studenten- en studieverenigingen een bijdrage voor 
een studiereis aanvragen. 
Het vermogen van het fonds is ontstaan op het mo-
ment van het opgaan van de Nederlandse Economi-
sche Hogeschool en de medische faculteit in de Eras-
mus Universiteit en de verhuizing naar Woudestein. 
Het onroerend goed van het Trustfonds in het cen-
trum van de stad is toen verkocht aan de overheid. 
Verder wordt het fonds gespekt doordat er af en toe 
schenkingen en erfenissen binnenkomen. Zo heeft 
een 90-plusser een schenking van rond de 2,5 miljoen 
in zijn testament opgenomen. Dat zal op zijn verzoek 
aan kankeronderzoek besteed moeten worden. 
Afgezien van Leiden hebben andere Nederlandse uni-
versiteiten geen instellingen zoals het Trustfonds. In 
2013 bestaat het Erasmus Trustfonds, evenals de 
EUR, 100 jaar. TL

Geneeskunde schaft loting nog niet af
Geneeskundeopleidingen mogen voortaan al hun studenten zelf selecteren. Dat hiermee de 
loting ook met onmiddellijke ingang wordt afgeschaft, is hiermee niet gezegd. Zover is het 
nog niet. Het selecteren van een groter aantal studenten vergt namelijk een flinke extra 
inspanning, die veel voorbereiding kost.

Bij het Erasmus MC in Rot-
terdam schaffen ze de loting 
ook (nog) niet af, maar er wor-
den komend jaar wel meer stu-
denten decentraal geselec-
teerd. Dit percentage studen-
ten, dat wordt toegelaten bij-
voorbeeld op basis van hun 
motivatie, wordt opgeschroefd 
naar 80 procent. De overige 20 
procent komt binnen via loting 
of via de achtplus-regeling 
(een gemiddeld examencijfer 
van een acht of hoger). Voor 

het volgende jaar is nog niet 
duidelijk wat er gaat gebeu-
ren. Volgens een woordvoerder 
van het Erasmus MC zijn ze 
daarover nog in overleg.
Het kabinet maakte vrijdag 17 
februari bekend dat er meer 
opleidingsplaatsen voor artsen 
en verpleegkundig specialis-
ten worden bekostigd. In de 
brief aan de Tweede Kamer 
stond ook dat de geneeskun-
destudies, net als de andere 
fixusopleidingen, zelf mogen 

bepalen hoeveel studenten ze 
toelaten.
De geneeskundeopleidingen 
laten volgend studiejaar 
tweehonderd extra studenten 
toe. Op advies van universi-
teitenvereniging VSNU en 
de academische ziekenhuizen 
worden deze plaatsen ingeno-
men door zij-instromers in de 
masterfase. Hun rendement 
zou hoger zijn dan dat van 
studenten die als eerstejaars 
instromen. HOP/EvdE

Dure studie
De afschaffing van de basisbeurs in de master-
fase en het inkorten van het reisrecht hebben 
grote gevolgen voor geneeskundestudenten 
en daarmee voor de kwaliteit van de zorg. Dit 
schrijft het KNMG Studentenplatform aan 
staatssecretaris Zijlstra. De geneeskundestu-
denten vinden dat zij onevenredig hard worden 

getroffen. Hun master duurt immers drie jaar, 
waardoor zij zo’n 9600 euro aan basisbeurs 
mislopen. In tegenstelling tot veel andere stu-
dies hebben geneeskundestudenten geen keuze 
in het volgen van een master. Een bachelor-
opleiding geneeskunde alleen is immers niets 
waard op de arbeidsmarkt, schrijven ze. HOP

Onderwijs

Robin: 

Rogier ken ik sinds ik in 

Rotterdam kwam studeren. 

Behalve dat hij inmiddels een 

goede vriend is geworden, 

timmert hij ook hard aan de 

academische weg. Vandaar 

de aanbeveling voor Talent 

aan de EUR.



Minister van Financiën Jan-Kees 
de Jager, die woensdag 15 fe-
bruari een gastcollege gaf aan 
bestuurskundestudenten. In 
zijn college stelden studenten 
vragen over de eurocrisis, het 
begrotingstekort en de krim-
pende economie.

Waarom bezuinigt het kabinet 
op wetenschappelijk onderwijs, 
terwijl het van Nederland een 
sterke kenniseconomie wil 
maken?
“Het is een mythe dat Nederland 
bezuinigt op onderwijs en wetenschap. 
Er wordt wel geschoven met het budget, 
bijvoorbeeld door langstudeerboetes in te 
stellen om op andere punten weer extra 
te investeren.”
 
Er wordt heel veel geld ge-
geven aan Griekenland, maar 
waar ligt voor u de grens?
“We geven inderdaad veel geld aan Grie-
kenland, maar het bedrag dat we zouden 
verliezen als het daar écht misgaat is veel 
groter. Het IMF heeft nu een eisenpakket 
opgesteld, en als Griekenland zich daar 
niet aan houdt zal Nederland geen geld 
meer uitkeren: dat is voor ons de grens.”

Het Centraal Bureau voor 
Statistiek heeft bekendgemaakt 
dat de Nederlandse economie in 
recessie is. Hoe erg is dat?
“Niet heel erg, aangezien wij een milde 
recessie verwachtten. Op de korte ter-
mijn hebben bezuinigingen een negatief 
effect op de bestedingen, maar op de 
lange termijn wordt dit effect positief.”
 
Wat wordt nu van ons Neder-
landers verwacht? Moeten we 
sparen of uitgeven?
“Ik ga mensen niet vertellen dat ze geld 
moeten blijven uitgeven, want dat is 
te makkelijk gezegd. Het allerbelang-
rijkste is dat we het vertrouwen van de 
bevolking hebben, en dat de maatregelen 
worden gesteund.” IS

Als het aan de Tweede Kamer 
ligt worden studenten, die een 
jaar plaatsnemen in een bestuur, 
straks vrijgesteld van col-
legegeld. Nu is het nog zo dat 
studenten die gebruik willen 
maken van bestuursbeurzen, 
ingeschreven moeten staan aan 
een universiteit of hogeschool en 
dus collegegeld moeten betalen. 

Hierdoor telt een bestuursjaar 
ook gewoon mee voor de stu-
dieduur. Volgens Kamerleden 
Anne-Wil Lucas (VVD) en Boris 
van der Ham (D66) werkt dat, 
met de invoering van de langstu-
deerboete, ontmoedigend en zij 
hebben een voorstel ingediend 
om collegegeldvrij te besturen 
wettelijk te regelen.

Of elke Nederlandse student in 
de toekomst van de regeling kan 
profiteren is nog niet duidelijk. 
Universiteiten en hogescholen 
mogen zelf bepalen óf ze de 
regeling gaan invoeren en welke 
functies ervoor in aanmerking 
komen. De EUR wacht de poli-
tieke discussie af, alvorens een 
besluit te nemen. EvdE

Collegegeldvrij besturen komt 
misschien toch

Studenten
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      Wie over twintig jaar nog 
een hamburger eet, wordt 
gezien als paria. Net zoals nu 
de verstokte roker

Volgens Jan Rotmans, hoogleraar in Transitiemanagement en Duurzaamheid, we-
ten we dat het eten van vlees niet goed is voor mens en dier, maar o, wat blijft die 
biefstuk of hamburger verleidelijk. Bron: Provinciale Zeeuwse Courant – 16 februari.

De Quote

Lachen	met	memes	
Er is een nieuwe hype losgebarsten; EUR 
memes. Via de Facebookpagina posten 
studenten ludieke strips over gebeurtenissen op 
de universiteit.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Tijdreizen:	vergeet	het	maar!
De relativiteitstheorie van Einstein hoeft nog 
niet bij het grof vuil. Bij nader inzien lijken 
neutrino’s toch niet sneller te kunnen reizen dan 
het licht.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Geen	protest	schoonmakers
De actie van de schoonmakers op 14 februari 
ging niet door. Werkgever Facilicom heeft 
toegezegd met de actievoerders om tafel te gaan.

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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Studentje. Knulletje. Snotneus. Narcist. 
Jeugd van Nederland, let op. Let op voor je wat zegt. Als je 
niet kunt incasseren, kun je beter je mond houden. En als 
je dan zo nodig wat wilt zeggen, zeg dan vooral niets over 
‘generatie Babyboom’. 

Ze willen het niet horen. Lege, intens slaapverwekkende 
retoriek is het vaste antwoord:

“Hoe bedoel je, de pensioenpotten worden vakkundig ge-
leegd? De huizenmarkt op z’n gat, ben je gek! 
Jeugdwerkloosheid? ‘Jeugd-werkschuwheid’ zul je bedoe-
len! Massale gigantische studieschulden? Dat heet ‘soci-
aal leenstelsel’. En die grootste staatsschuld in de geschie-
denis? Ach, je hebt toch een iPod voor je verjaardag ge-
kregen? Wat zeur je nou? Snotneus!”

Democratie, de macht bij het volk! Domme pech voor de 
jeugd dat het volk langzaam maar zeker kaler en grijzer 
wordt. We hebben niets in te brengen. We leven in een 
dictatuur. 
Een democratische dictatuur van afvallige hippies en libe-
rale beroepsleugenaars. Duizenden studenten die protes-
teren worden in hun gezicht uitgelachen. 
Dus, wat doen we? Moedeloos thuis gaan zitten? 
Huiliehuilie doen? Nee!
Het enige medicijn tegen babyboomers die schreeuwen 
dat je je gemak moet houden, omdat zij al veertig jaar 

hebben gewerkt? Twee keer zo hard terugschreeuwen. 
Leeftijd en ervaring verdienen respect, maar geen vanzelf-
sprekende gehoorzaamheid, laat staan volgzaamheid. 
Dat jij nog geen veertig jaar hebt gewerkt, betekent niet 
dat je niks mag zeggen. Dat we het goed hebben in 
Nederland, betekent niet dat je niks mag zeggen als het 
minder goed gaat.
Dat is wat ik mijn leeftijdsgenoten, en mijzelf, verwijt: we 
zeggen bijna niks. En als we wat zeggen, zeggen we het 
niet hard genoeg. Genuanceerde verhalen komen niet in 
de krant. Softe praatjes niet op de televisie. 
Dus, jongeren van Nederland: laat je niet gek maken. 
Herken loze beloften. Val niet in slaap tijdens het praatje 
van een politicus. Neem geen genoegen met halve maat-
regelen. 
Doe het tegenovergestelde. Lees de krant. Kijk naar het 
journaal. Vorm je mening. En boven alles: doe mee en laat 
je mening horen! 

René van Leeuwen (23, master sociologie) sprak boven-
staande tekst op zondag 27 februari uit als ‘Opschudder’ 
in het Radio 2-programma ‘Hemelbestormers’. Deze korte 
column is gebaseerd op een langer opiniestuk wat eerder 
op de website van de Volkskrant verscheen.
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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 

> Big Brother is 
watching you
Er komt een camera te han-
gen in de publieksruimte 
van het Erasmus Data Ser-
vice Centre (EDSC). Dat 
heeft alles te maken met de 
zogeheten Bloomberg Ter-
minal die daar staat: een 
computer die toegang geeft 
tot real-time financiële gege-
vens, zoals beurskoersen en 
financieel nieuws. In de 
avonduren zou de Bloom-
berg Terminal een aantal ke-
ren ‘onklaar’ zijn gemaakt. 
De camera moet voorkomen 

dat dit nog een keer gebeurt. 
In de ruimte staan overigens 
meer pc’s, maar deze behoe-
ven geen bescherming vol-
gens Paul Soetaert, direc-
teur van de UB en verant-
woordelijk voor het EDSC: 
“Die zijn wel hufterproof.”

> H.S.C. Mercurius 
bestaat écht
H.S.C. Mercurius is niet 
meer alleen de studentenver-
eniging uit de BNN-serie 
‘Feuten’. Studenten kunnen 
nu ook écht lid worden, onli-
ne tenminste. Wie op Face-
book fan wordt, krijgt met-
een een donderpreek van se-
nator Noordzij. Hij roept je 
op zo snel mogelijk lid te 
worden, want anders mis je 
borrels en mag je niet naar 

het ledenfeest op 7 april op 
het Westergasterrein in Am-
sterdam. En ben je kortge-
zegd: een knor!
Net als in de serie ontkomen 
nieuwe leden niet aan een 
ontgroening. Gelukkig voor 
bangbroeken betreft het een 
digitale kennismakingstijd. 
De aspirant-leden wordt ge-
vraagd naar de mores van 
de vereniging en moeten het 
Io Vivat zingen. Preses 
Bram Wagtmans (Manuel 
Broekman) is te zien in een 
filmpje bij de eerste borrel 
van de nieuwe vereniging. 
Een select groepje leden was 
daarbij aanwezig. En voor 
de goede kijker bevond zich 
ook de vader van acteur Tim 
Murck onder het publiek. 
Dus H.S.C. Mercurius: ont-

dek de digitale Koning in je-
zelf: ‘VO!

> Meldpunt 
studentenoverlast
Het kon niet uitblijven, 
want als MOE-landers al 
een meldpunt verdienen, 
dan toch zeker studenten, 
want die zijn pas echt erg – 
althans dat meent Leefbaar 
Delft. De partij heeft haar 
site geopend voor klachten 
over: herrie, dronkenschap, 

verloedering, fietsen jatten, 
brallen, schennispleging en 
nachtbraken. Want dat doen 
ze, die studenten. De een-
mansfractie zegt dat het een 
ludieke actie is, maar je 
proeft een kern van irritatie. 
Vooralsnog is het vooral hi-
larisch om alle meldingen 
open en bloot op de site te 
kunnen lezen. Misschien 
eens een technische student 
inhuren om de site beter te 
beveiligen?

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl
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Tevredenst
‘Te is nooit goed’, leerde ik op de basisschool, ‘behalve 
tevreden’. Te flauw voor woorden, vond ik die uit-
spraak toen al, dus ik hield mijn mond. Het kwam van 
een oude onderwijzer die zo onwrikbaar conservatief 
was, dat hij waarschijnlijk nu nog vol overtuiging op 
dezelfde plek, op dezelfde toon, dezelfde tegelwijshe-
den staat te prevelen.
Het College van Bestuur vroeg zich af in welke mate 
het personeel graag werkt bij de EUR en waar even-
tueel nog slagen te maken zouden zijn op het stuk 
van personeelsvriendelijkheid. 
En wat bleek? Van alle faculteiten waren de perso-
neelsleden van de Faculteit Wijsbegeerte het tevre-
denst. En niet zomaar een beetje: met kop en schou-
der tevredener dan de faculteit met de zilveren me-
daille! 
Je houdt het niet voor mogelijk, maar de vrouwen en 
mannen die zich beroepshalve het droeve lot aan-
trekken van mens en samenleving, die voortdurend al 
te essentiële en/of al te existentiële vragen stellen 
die ze toch nooit bevredigend kunnen beantwoorden, 
die bovendien met ergerlijke regelmaat naar hun kop 
geslingerd krijgen dat hun wetenschappelijk geschrijf 
te weinig nut zou hebben, die zouden dus elke och-
tend fluitend de vijfde verdieping van het H-gebouw 
binnenlopen en qua arbeidsverhoudingen gelukkiger 
zijn dan de gemiddelde collega economie of rechten.
In de vorige EM zei iemand dat het er wellicht mee te 
maken heeft dat de Faculteit Wijsbegeerte ‘relatief 
klein’ is en dat dat bevorderlijk is voor de ‘saamhorig-
heid’. Interessante hypothese, waar het College van 
Bestuur zeker iets mee kan. Kleinschaligheid zou dus 
niet alleen aantoonbaar de onderwijskwaliteit verho-
gen en de studieresultaten en -rendementen van de 
studenten verbeteren, maar ook bevorderlijk zijn voor 
de arbeidsvreugde van de personeelsleden.
Toch blijft het vreemd om de termen ‘saamhorigheid’ 
en ‘filosofen’ samen in een welgevormde zin te zien. 
Saamhorige filosofen? Is dat misschien de nieuwe 
vierkantige cirkel? Filosofen zijn het nooit met elkaar 
eens! Ze zijn het soms niet eens met zichzelf eens! Ze 
denken en discussiëren onvermoeibaar op het 
scherpst van de rede.
In het beste geval kunnen filosofen elkaar wel tolere-
ren. En misschien zit hem daar nou net de kneep. 
Dankzij de goede zorgen van het bureau en het be-
leid van decaan, directeur en leerstoelhouders slaagt 
de kleinste faculteit er toch in voldoende ruimte te 
geven aan een waaier van grote filosofische ego’s. 
‘Verschil moet er zijn’, zegt men dan. En in de te-
vrendste faculteit kan die er ook echt zijn. ‘Verschil 
moet er zijn, maar tegelwijsheden niet.’

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

TIM	DE	MEY	

	VAN	DER	SCHOT	

Hoezo David vs Goliath?
Elke column die begint met de zinsnede ‘zenuwachtig liep ik…’ verdient wat mij 
betreft al geen schoonheidsprijs; het schreeuwend gebrek aan inspiratie van de 
auteur ligt er wel erg dik bovenop zo. Blijkbaar heeft Elfahmi el Bouazati be-
halve een gebrek aan inspiratie ook een tekort aan zenuwen en al helemaal 
geen balls of steel. In zijn stukje op de achterpagina van EM#11 
(2 februari 2012, red.) schrijft hij over zijn gang naar een hoorzitting inzake een 
door hem aangevochten negatief BSA-advies. Elfahmi was niet alleen zenuw-
achtig, het zweet was hem zelfs uitgebroken en hij was gedesoriënteerd door 
al die impressies in het T-gebouw en het vijfkoppig College van Beroep. 

Mijn hemel, als een club faculteitsmedewerkers in een tochtig collegezaaltje al 
zo’n indruk maakt op een rechtenstudent, hoe moet dat dan in een verdere 
carrière?! Gelukkig verontschuldigt Elfahmi zichzelf wel voor zijn zwakke op-
treden: als ‘een weinig door de wol geverfde student’ en een ‘one-shot player’ 
was hij natuurlijk niet opgewassen tegen dit facultaire geweld in de grandeur 
van het T-gebouw. De vergelijking met David (de zielige student) en Goliath (de 
vijandige faculteitsvertegenwoordigers) wordt gemaakt. David is naar eigen 
schrijven halfslachtig en op de automatische piloot antwoordend ten onder 
gegaan. De les die hij geleerd heeft van zijn falen tijdens deze zitting? ‘Be pre-
pared, you have one shot’. Enter ‘Captain Obvious.’ 

Inderdaad, uiteindelijk, als je de gang naar de hoorzitting moet maken, heb je 
nog maar één kans. Maar hoeveel kansen heb je voor dat moment al gekre-
gen? Als je het zover laat komen en dan ook nog niet van tevoren hebt beseft 
dat dit je one shot is, dan heb je bij voorbaat al verloren. Dus voor wie nog een 
BSA moet halen: grow a pair en stop met zeuren; deed David ook. 

Cas van Andel is derdejaars student sociologie

BRIEF
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Interview Halbe Zijlstra

‘Studeren is niet gratis’

RV: Wat is uw ambitie, wat wilt u bereiken deze 
regeerperiode? “Ik wil dat de eenvormigheid in het 
hoger onderwijs verdwijnt: universiteiten en hoge-
scholen moeten zich meer gaan richten op waar ze 
goed in zijn. Zoals de Erasmus Universiteit speelt 
met het jaarklassensysteem (waarbij studenten 
vanaf september 2012 in het eerste jaar alle 60 stu-
diepunten moeten halen, red.), is een goede ontwik-
keling. Een prima systeem voor studenten die be-
hoefte hebben aan meer structuur. Andere universi-

teiten zullen weer wat anders doen om zich te on-
derscheiden. Ik ga ook niet één norm opleggen. Het 
onderwijs moet meer tegemoetkomen aan de ver-
schillen die er zijn. Ik zet nu deze beweging in gang, 
maar het gaat wel tien tot vijftien jaar duren voor 
dat dit af is.”

WG: Meer keuzes en meer differentiatie is mooi, 
maar studenten zullen ook steeds meer van hun 
studie zelf moeten gaan betalen. Niet alle stu-

denten zijn het daar mee eens; het is nogal veel 
wat u in korte tijd verandert: de langstudeer-
maatregel, afschaffing van de beurs in de master, 
inperking van het ov-recht… “Het is heel veel, dat 
snap ik best. Maar ik neem aan dat studenten het 
nieuws bijhouden en weten dat er aanleidingen zijn 
die de maatregelen vereisen. Als we verbetering in 
het onderwijs willen bewerkstelligen én tegelijker-
tijd 18 miljard – waarschijnlijk meer – moeten be-
sparen om het huishoudboekje op orde te krijgen, 
dan zal je moeten ombuigen. 
“Wat de student gaat merken, is dat de overheid 
steeds een stapje verder terug doet in de financie-
ring van je opleiding. Het begint met vier jaar pres-
tatiebeurs, dan krijg je straks nog vijf jaar ov-recht, 
en de volgende stap waarmee we willen zeggen: 
kom óp, doorwerken, is dan de langstudeermaatre-
gel die na zes jaar ingaat, en na zeven jaar eindigt 
het recht op het wettelijk collegegeld. Op die manier 
worden – en dat klinkt misschien niet zo sympa-
thiek – de duimschroeven aangedraaid en wordt de 
druk op studenten om af te studeren opgevoerd.
Want studeren is heel leuk en heel vormend, maar 
het kost heel veel geld, en in tijden van financiële 

Staatssecretaris Halbe Zijlstra is verantwoordelijk voor het hoger 
onderwijs, en daarmee dus voor de vloedgolf aan maatregelen die 
over de student wordt uitgestort: een ‘boete’ bij ‘te lang’ studeren, 
geen beurs meer in de masterfase, geen ov-kaart meer na vijf jaar 
studie, en nog zo wat. Gasthoofdredacteur én student Robin Vos-
sen toog samen met hoofdredacteur Wieneke Gunneweg naar Den 
Haag om nog één keer van de bewindsman te horen waarom dat 
allemaal nodig is.                         tekst Wieneke Gunneweg fotografie Ronald van den Heerik
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krapte wordt van studenten ook een bijdrage 
gevraagd. Zeker omdat de student zelf het meest 
profiteert van het volgen van een studie.
“Overigens: als dit allemaal is ingevoerd, betaalt 
de overheid nog steeds een groot deel van je studie, 
omdat we dat belangrijk vinden. Maar het is niet 
gratis.”

WG: Zouden de maatregelen ook zonder de 
noodzaak tot bezuinigen gerechtvaardigd zijn? 
“Als het gaat om studie of om zorg, of om welke 
overheidsvoorziening dan ook, vind ik het belang-
rijk dat mensen zich bewust zijn van de kosten. En 
als het gaat om het hoger onderwijs ben ik van me-
ning dat degene die het meest profiteert van de 
voorziening – in dit geval de student – daar ook 
aan mee moet betalen. Het sociaal leenstelsel 
(waarin je je studieschuld niet of slechts gedeelte-
lijk hoeft terug te betalen als je geen of een laag in-
komen hebt, red.) vind ik te allen tijde een verstan-
dig idee, maar je krijgt in de politiek zoiets alleen 
gedaan in tijden van financiële krapte.”

WG: Sommige studenten vinden dat zij opdraai-
en voor de gevolgen van de financiële crisis, die 
zij niet hebben veroorzaakt. Wat is uw reactie 
daarop? “Ten eerste betalen zij maar een heel klein 
stukje; we bezuinigen bijvoorbeeld ook fors op de 
sociale zekerheid en de zorg. Dan kan het niet zo 
zijn dat je als student zegt: sla ons maar over. Ik 
snap dat je als individu niet blij bent met een ver-
slechtering van je positie. Ik verwacht geen ap-
plaus. Maar ik ga er tegelijkertijd vanuit, dat stu-
denten de denkstap kunnen maken dat het niet al-
leen over individueel belang gaat, maar ook over 
het huishoudboekje van Nederland.
Ik moet dit soort maatregelen nemen als ik bij 
een gelijkblijvende begroting ook wil investeren 
in intensiever onderwijs, meer kwaliteit en meer 
excellentietrajecten. Daar profiteren studenten 
ook van.“Nu bestaat een kwart van de hoger on-
derwijsbegroting uit inkomensondersteuning in 
de vorm van studiefinanciering; dat geld gaat niet 
naar het onderwijs zelf. Terwijl het wat mij betreft 
de taak van de overheid is te zorgen voor goed en 
toegankelijk onderwijs voor iedereen. Met de hui-
dige maatregelen willen we dat bereiken.”

RV: Studie is slechts één onderdeel van volwas-
sen worden; actief zijn bij een vereniging in bij-
voorbeeld een bestuursfunctie is een ander. Daar 
leer je wat je niet in de schoolbanken kunt leren. 
Met deze maatregelen komt dat onder druk te 
staan.“Deze discussie komt steeds terug en ik 
krijg soms de indruk dat je alleen kunt besturen als 
je je studie stopzet. Actief zijn bij een vereniging 

heet niet voor niets een neven-activiteit, dat is de 
essentie: dat je dit náást je studie doet. Als werkge-
ver vond ik het niet interessant als een sollicitant 
vier jaar had gestudeerd en twee jaar iets anders 
had gedaan; dat is geen prestatie. Dat is het wél, 
als je hebt gestudeerd en daarnaast nog wat anders 
hebt gedaan. En voor die paar zware bestuursfunc-
ties heeft elke universiteit het Profileringfonds, 
waaruit een jaar lang je beurs wordt betaald.
“Het lijkt nu echter of de lijst met functies waar-
naast je niet kan studeren steeds langer wordt: niet 
alleen de voorzitter van een vereniging maar ook 
alle commissietaken zouden fulltime functies zijn. 
Je hebt een jaar extra in je bachelor en een jaar 
extra in de master, dus als je die extra activiteiten 
niet in die tijd kunt doen, dan houdt de financie-

ring vanuit de overheid op. Studenten en verenigin-
gen kunnen ook naar zichzelf kijken. In hoeverre 
is het logisch dat al die functies fulltime zijn? In 
veel gevallen kunnen functies prima in deeltijd, 
en kun je daarnaast gewoon studeren. Het is ook 
een kwestie van kiezen: als je én je studie goed wilt 
doen, én je wilt een bestuursfunctie hebben, én 
uitgebreid genieten van het studentenleven, dan 
wordt het krapjes.”

WG: Is de huidige student te lang verwend ge-
weest? “Nee, dat is geen goede term. Studenten 
die verwend waren, waren de studenten van mijn 
generatie en die daarvoor: toen was alles veel soe-
peler.” 

WG: De LSVb heeft aangekondigd te protesteren. 
Valt er nog wat te halen bij u? “Als ik zegt dat er 
niets meer te halen valt, gaan zij bewijzen dat het 
andersom is. [lacht] De langstudeermaatregel is 
door het parlement goedgekeurd. De maatregel 
over het sociaal leenstelsel in de masterfase komt 
binnenkort in de Tweede Kamer. Deze maatregel 
staat in het regeerakkoord en dat voer ik uit. Ik ga 
dat wetsvoorstel niet meer aanpassen, tenzij het 
parlement me daartoe uitnodigt, maar dat ver-
wacht ik niet.”

WG: Dus de studenten kunnen net zo goed niet 
protesteren en thuisblijven? [lacht] “Ze kunnen 
ook gaan studeren.” 

Zijlstra de student

Halbe Zijlstra (1969) studeerde marketing aan 
de Hanzehogeschool en sociologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Over zijn studententijd
“Ik ben niet actief geweest bij een studenten- 
of studievereniging. Groningen is zo’n 
buitengewoon goede studentenstad dat je 
geen lid hoeft te zijn om een mooie tijd te 
hebben. Eén mooiste herinnering heb ik niet; 
het waren de discussies in de collegezaal en het 
studentenleven zelf die ik als heel vormend heb 
ervaren.”

Over zijn keus voor de politiek
“Politiek gaat over hoe de maatschappij in 
elkaar zit, dat heeft me altijd geïnteresseerd. Ik 
vind het heel belangrijk dat je nadenkt over de 
maatschappij en bedenkt hoe het beter kan. Je 
kunt vervolgens drie dingen doen: je kunt de 
krant lezen en mopperen tegen de visite, je 
kunt ingezonden stukken schrijven, dat is een 
stapje – maar wat mij betreft van de ‘afdeling 
makkelijk’: je geeft alleen commentaar en je 
doet niks. Of je kunt verantwoordelijkheid 
nemen en de politiek in gaan, dus dat heb ik 
gedaan.”

‘Studeren is heel leuk en heel vormend, maar 
het kost ook heel veel geld’

EM op bezoek bij de staatssecretaris: v.l.n.r. Halbe 
Zijlstra, een persvoorlichter, Wieneke Gunneweg en 
Robin Vossen

Halbe Zijlstra: ‘Studenten en verenigingen kunnen 
ook naar zichzelf kijken. In hoeverre is het logisch dat 
al die functies fulltime zijn?’

Robin:  

Veel studenten zijn niet blij 

met het aangekondigde beleid 

van staatssecretaris Zijlstra. Ik 

was benieuwd naar wie deze man 

is en waarom hij deze maatrege-

len doorvoert. Het was dan ook 

erg interessant om hem een 

keer in het echt te 

ontmoeten.



A
ls president van het Rotterdamsch Stu-
denten Corps (RSC) runde ik overdag 
een bedrijf en ’s avonds een kroeg met 
een totale jaaromzet van ruim een mil-
joen euro. Dat is veel meer dan een full-

time baan, dus erbij studeren was lastig, zo niet on-
mogelijk”, stelt Vincent Karremans, twee jaar terug 
de president van het RSC. Karremans – die no-
mimaal afstudeerde in economie en rechten – is er 
niet huiverig voor dat het RSC zonder bestuur komt 
te zitten als de studiedruk omhoog gaat. “Er zullen 
altijd capabele jongens blijven die deze taak maar al 
te graag op zich willen nemen.” 
Ook bij de Economische Faculteitsvereniging Rot-
terdam (EFR) verwacht voorzitter Thomas Dekker 
weinig problemen voor komend jaar. “Er is nog 
genoeg animo.” Suzan Hulst van de Medische Fa-
culteitsvereniging Rotterdam (MFVR) maakt zich 
wél zorgen over de toekomst. Zij merkt dat de her-
vormingen studenten ervan weerhouden om actief 
te worden. “Ze worden terughoudender. Daarom 
spreken we mensen met potentie direct aan met de 
vraag of ze een bestuursfunctie willen overwegen.” 
Het liefst zouden ze bij de MFVR zien dat er vanuit 
de universiteit of vanuit de overheid een financiële 
regeling wordt getroffen, waarmee langstudeerboe-
tes kunnen betaald worden.

Toegevoegde waarde  De Erasmus 
Universiteit staat niet te springen om zo’n fonds op 
te richten. Ronald van den Bos, hoofd van het In-
stitutional Development Office van de EUR, vraagt 
zich af of dat geen averechts effect heeft, omdat het 
gezien kan worden als een soort vertragingspremie. 
Samen met rector Henk Schmidt praat hij met de 
vier grootste studieverenigingen (STAR, EFR, 
Cedo Nulli en JFR) en de Rotterdamse Kamer van 
Verenigingen (RKvV) over het effect van de onder-
wijsveranderingen op het actieve verenigingsleven. 
De grootste zorg van de studentbestuurders is dat 
het onderwijs zó inflexibel wordt, dat studenten het 
niet meer aandurven om commissie- of bestuurs-
werk te doen. Ruben Woelders van de RKvV ziet 

het liefst dat geen enkele opleiding haar studenten 
ook in het tweede bachelorjaar de norm van zestig 
studiepunten oplegt. De universiteit laat het aan de 
faculteiten over of die dit willen invoeren. Volgens 
Woelders zou hierdoor de nadruk teveel komen te 
liggen op studeren, terwijl nevenactiviteiten ook 
leerzaam, zo niet leerzamer zijn (zie kader). De 
RKvV hoopt daarom dat de universiteit aanko-
mende studenten wil vertellen wat de toegevoegde 
waarde is van actief zijn buiten je studie. “Als de 
universiteit achter ons staat, maakt dat onze bood-
schap sterker.” Van den Bos verzekert de vereni-
gingen dat de EUR dat zeker van plan is, omdat de 
universiteit het ook belangrijk vindt dat studenten 
zich breed ontplooien. 

Kijk naar jezelf  Schmidt heeft met de 
verenigingen afgesproken dat zij half maart met 
meer ideeën komen hoe zij – al dan niet samen met 
de universiteit – het beste kunnen anticiperen op 
de vernieuwde onderwijsregels. Van den Bos bena-
drukt dat de verenigingen – met hun vaak jaren-
lange tradities – ook naar zichzelf moeten kijken, 
en open moeten staan voor veranderingen, om meer 
actieve leden te werven. Zou een bestuursfunctie 
bijvoorbeeld ook parttime kunnen, vroeg EM de 
verenigingen. “Nee, bij ons niet,” reageert Dekker 
van de EFR verontwaardigd. “Iedere bestuurder is 
elke werkdag aanwezig van 9.00 tot 17.00 uur en 
werkt vaak ’s avonds nog door. Mocht dat niet meer 
kunnen, dan loopt het aantal activiteiten drastisch 
terug.” Ook oud-president Karremans weet dat 
je een bestuursfunctie onmogelijk in deeltijd kunt 
doen. En het opdelen van een fulltime functie in 
meerdere parttime functies is volgens de verenigin-
gen ook niet wenselijk: dat zou totaal inefficiënt 
zijn. Bovendien is het de vraag of het daardoor 
makkelijker wordt om potentiële bestuurders te 
werven. Bij de kleinere verenigingen, zoals hoc-
keyclub Never Less en multiculturele vereniging 
IQRA, is een bestuursjaar vaak wel een parttime 
aangelegenheid, maar toch moeten zij flink lobbyen 
om genoeg kandidaten te blijven trekken. Wouter 

Zes redenenom actief te 
worden
>	 1. Je leert organiseren, samenwerken en  
 communiceren
>	 2. Je leert nieuwe mensen kennen en krijgt  
 dus een groter sociaal netwerk
>	 3.	Je werkt intensief samen met een hecht  
 clubje mensen
>	 4.	Je doet ervaringen op die je niet krijgt in je  
 studie
>	 5.	Je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt
>	 6.	Je voelt je nuttig en krijgt waardering
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Actief 
worden? 
Sorry, 
geen tijd
Een jaartje besturen? Studenten 
denken er tegenwoordig wel 
twee keer over na voor ze dat 
doen, want teveel studie-uitloop 
kan een boete van drieduizend 
euro betekenen. Welke gevolgen 
heeft dit voor het verenigings-
leven? En anticiperen de vereni-
gingen hier al op? 
tekst Lindemarie Jongste en Esther van den Elzen 

fotografie Levien Willemse

Robin: 

Ik ben bang dat de

 aankomende maatregelen 

studenten ervan weerhouden 

actief te worden bij een 

vereniging, en dat betreur ik. Als 

lid van diverse verenigingen heb ik 

daar immers waardevolle 

ervaringen opgedaan.
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Verbree van Navigators Studentenvereniging Rot-
terdam (NSR) verwacht dat het juist voor parttime 
functies, zoals commissiewerk, moeilijker zal zijn 
om studenten te vinden. “Die functies doe je naast 
je studie, waardoor het moeilijk wordt om te vol-
doen aan nominaal = normaal of een harde knip.” 
Vooralsnog blijft het vooral bij praten, en wordt er 
(nog) niet geanticipeerd op de onderwijsvernieu-
wingen. Behalve door Cedo Nulli, de Sociale Facul-
teitsvereniging, want daar komen merkbaar minder 
eerstejaars op de activiteiten af. Of dat een direct 
gevolg is van nominaal = normaal (dat bij FSW als 
pilot loopt), durft voorzitter Floris Wolswijk niet 
met zekerheid te zeggen. Wellicht speelt de lagere 
instroom van eerstejaarsstudenten ook mee. Om 
hen bij de les te houden én alvast kennis te laten 
maken met de vereniging, organiseert de club stu-
diebijeenkomsten voor eerstejaars. De beginnende 
studenten zijn immers degenen die een (paar) jaar 
later de bestuursfuncties moeten gaan vervullen. 
Dit geldt niet alleen voor Cedo Nulli, maar uiter-
aard voor alle verenigingen, dus is het van levens-
belang om studenten al vroeg te enthousiasmeren.

Genoeg	ruimte		Kortom, de universiteit 
heeft begrip voor de zorgen van de verenigingen, 
maar aan de andere kant blijft er in de ogen van Van 
den Bos genoeg tijd over voor activiteiten buiten de 
studie. “Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar 
ik denk dat er altijd de behoefte blijft om je naast de 
studie te ontplooien in bestuurswerk, studievereni-
gingen, vrijwilligerswerk et cetera. En daar is ook 
in de nieuwe situatie genoeg ruimte voor.” 
Als voorbeeld verwijst hij naar studenten van uni-
versity colleges, die ook van alles naast hun studie 
doen, terwijl ze tegelijkertijd in een veeleisend jaar-
klassensysteem zitten en vaak ook nog nominaal 
studeren.
Tja, wellicht blazen de verenigingen wat hoog van 
de toren. Een langstudeerboete wordt immers pas 
na zes jaar opgelegd. Over je bachelor én je master 
mag je allebei een jaar extra doen. Wat vertraging 
oplopen kan dus. 
Niet bij alle verenigingen zijn ze bang voor de on-
derwijshervormingen. Bij Histartes bijvoorbeeld. 
De faculteitsvereniging van de Erasmus School of 
History, Culture & Communication ziet geen panie-
kerige studenten voorbijkomen. De gedachte is: met 
een jaartje uitloop haal ik het ook. 

Het verenigingsleven kan 
blijven floreren wanneer:
>	 Er een fonds komt waaruit langstudeer-
 boetes betaald kunnen worden
>	 Examendata op de EUR gelijkgetrokken  
 worden
>	 Een bestuursjaar collegegeldvrij wordt

DE	WERKPLEK

Wie: Richard Walter.
Functie: operationeel 
technicus en medewerker 
bibliotheeksystemen. 
Waar: in de kelder van de 
Universiteitsbibliotheek.
Meer info: ga naar YouTube 
en tik ‘Randtriever’ in.

“Hij is nooit ziek en klaagt niet.” Duur was de randtriever control unit 
wel: meer dan een miljoen gulden ruim veertig jaar geleden. Vandaar 
dat de machine die de 265.000 meest geleende boeken automatisch 
ophaalt nog altijd uniek is in Europa, op eentje na ergens in Noorwegen. 
In andere bibliotheken worden de boeken nog met de hand opgezocht.
Richard Walter zet hem ’s ochtends aan en ’s avonds uit. En als er een 
storing is, lost hij die op. Niemand mag er komen zonder zijn toestem-
ming. Het bordje ‘Attention pour guillotine – very dangerous’ hangt er 
niet voor de grap: als het karretje met boeken langskomt overleef je het 
niet als je ervoor staat. 
Vorig jaar is het hele systeem gerenoveerd. De oude onderdelen, kluwen 
gekleurde draadjes en bergen schroeven liggen er nog. Hoe enthousiast 
Richard ook over deze werkplek is, de meeste tijd zit hij gelukkig gewoon 
bovengronds, met uitzicht op de vijver.  TL (foto: RvdH)

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

Hoe ziet een doorsnee bestuursdag van Suzan Hulst 
(voorzitter MFVR) eruit? Nou, zo dus: mailen, bellen, ver-
gaderen, afspraken maken, stukken schrijven en admini-
stratie bijhouden. Na vijven houdt het niet op: dan 
wordt er vaak nog een bardienst gedraaid in de facul-
teitsbar of er staat een sportieve activiteit op de agenda.
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De advocaat 2.0
Ben je extreem sociaal vaardig, ben je creatief en flexibel, doe je 
niets liever dan samenwerken en is marktdenken je mantra? Dan 
ben jij wellicht de ‘advocaat 2.0’.                                  tekst Sanne van der Most

C
reatief, inventief, flexibel en sociaal vaar-
dig, zowel ‘live’ als op het web. Volgens 
Milan Lommerse (23), eerstejaars student 
Fiscaal recht, zijn dat de belangrijkste 
eigenschappen waarover een advocaat 

vandaag de dag moet beschikken. Eigenschappen 
die hij naar eigen zeggen absoluut in zich heeft, en 
die hij het liefst wil inzetten op een groot kantoor, 

zoals Loyens & Loeff, Ploum Lodder Princen of 
NautaDutilh. “Daar wil ik mijn droom verwezenlij-
ken: namelijk partner worden.”
Ook Nino van der Meer Mohr (22), bezig met een 
master Recht van de gezondheidszorg aan de EUR 
en een master Privaatrechtelijke rechtspraktijk 
aan de UvA, heeft ambities. Die ziet ze het liefst 
verwezenlijkt bij een groot en specialistisch kantoor. 
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‘De cliënt van vandaag zoekt een jurist 
die de business door-en-door kent en een 
proactieve rol vervult’

“Mensen helpen door slim om te gaan met de moge-
lijkheden die de wet biedt, lijkt me geweldig. Daar 
moet je ondernemend voor zijn, maar ook onafhan-
kelijk en ruimdenkend. Ik heb dat wel in me.”
Voor studente Privaatrecht Rianne Blok (28) bete-
kent werken in de advocatuur vooral veel aanzien 
en verantwoordelijkheid. “Je moet een alleskunner 
zijn, die ook nog eens bijzonder servicegericht is. 
Aan de ene kant lijkt mij dat heel leuk, maar aan de 
andere kant heb ik ook mijn twijfels. Ik weet niet 
zeker of ik die 24-uursmentaliteit wel zie zitten. Ik 
houd toch ook wel erg van mijn vrijheid en ik deel 
graag mijn eigen tijd in. Misschien ga ik wel iets 
heel anders doen: ondernemer worden bijvoorbeeld, 
en mijn eigen lingeriemerk starten.”

Slimmere cliënten  Alle drie hebben 
ze een uitgesproken beeld van de advocatuur anno 
2012. Maar is dat beeld ook realistisch? Volgens 
Martijn Koopal, Managing Partner en Banking 
Partner bij Linklaters, komt het er dicht bij in de 
buurt. “Sociale vaardigheden, creativiteit en flexibi-
liteit zijn inderdaad van wezenlijk belang.”
Maar er is meer, vooral als je bij de echte grote jon-
gens op de Zuidas wilt werken. “De ‘advocaat 2.0’ 
moet kunnen meedraaien in internationale transac-
ties, procedures en arbitrages, zoals bij de overname 
en afsplitsing van ABN AMRO en de afwikkeling 
van het faillissement van Lehman Brothers”, zegt 
Koopal. “Ground breaking transacties dus, waarbij 
wetskennis alleen al lang niet meer voldoende is. De 
cliënt van nu eist veel meer, en goede advocaten spe-
len daar op in door het signaleren van belangrijke 
marktontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Al 
onze advocaten worden daarom geacht zich vanaf 
dag één te verdiepen in een of meer marktsectoren.”
Ook Roel Laumans van Nysingh Advocaten en 
Notarissen – een groot kantoor in het oosten van 
het land dat zich ‘het alternatief voor de Zuidas’ 
noemt – weet precies wat voor ‘vlees’ hij zoekt. “Al-
les draait om klantgerichtheid. En dat is heel iets 
anders dan een servicegerichte of een juridisch in-

houdelijke aanpak. De cliënt van vandaag zoekt een 
jurist die de business door-en-door kent en een pro-
actieve rol vervult. Door het leveren van relevante 
knowhow maakt hij zijn cliënten slimmer. Gratis 
advies dus, zodat de cliënt de eenvoudige zaken zelf 
kan oplossen.” Dat klinkt tegenstrijdig, maar het is 

volgens Laumans een goede vorm van klantenbin-
ding. Als advocaat 2.0 moet je daar oog voor hebben 
en dat soort kansen signaleren.’

Pragmatische adviezen  Wat willen 
de bedrijven eigenlijk? De tijd van de trouwe huis-
advocaat die alles voor het bedrijf deed, is allang 
voorbij. De multinational anno 2012 bekijkt bijna 
per zaak bij welk kantoor, en nog specifieker, bij 
welke advocaat hij moet zijn. Ze slaan dus aan het 
shoppen. “Wij worden regelmatig geconfronteerd 
met supermarkten die producten onder hun eigen 
private label op de markt brengen, met verpak-
kingen die verdacht veel lijken op onze A-merken”, 
geeft Barbara Penders, General Counsel bij Uni-
lever Benelux ten voorbeeld. “Een deodorant die 
bijna niet te onderscheiden is van Rexona, of een 
soepverpakking met exact dezelfde kleur groen als 
Cup-a-Soup. Omdat we zeker willen weten dat ons 
lot in goede handen is, kiezen we bij dat soort zaken 
voor De Brauw Blackstone Westbroek. Daar zit dé 
autoriteit op dat gebied. Maar voor arbeidsrechte-
lijke zaken kloppen we weer bij een ander aan. En in 
sommige gevallen is de prijs doorslaggevend bij de 
keuze van een kantoor.”              >>

Meesterweek 2012: eerste hulp bij keuzestress
Studeer je rechten, maar twijfel je nog of je de advocatuur in wilt, of toch liever carrière maakt in 
het bedrijfsleven of bij de overheid? Dan moet je dit jaar zeker de Meesterweek bezoeken. Die staat 
namelijk in het teken van ‘jurist en advocaat 2.0’. “Op de procespraktijkdag zie je wat het beroep 
van advocaat inhoudt, en of het wat voor je is”, vertelt Mitchell Boyd, secretaris Meesterweek. 
“Tijdens de recruitmentdag kun je in gesprek gaan met verschillende advocatenkantoren om te 
kijken welke het best bij je past. Altijd handig om vast wat contacten te hebben als je later wilt 
solliciteren en sowieso prettig om eens met eigen ogen te zien dat het ook allemaal maar ‘gewone’ 
mensen zijn.” De Meesterweek vindt plaats van 1 t/m 11 maart 2012.

>  Voor mee info ga naar www.meesterweek.nl

Meer vrouwen, meer éénpit-
ters en lagere tarieven
Sinds de economische crisis staan de tarieven 
in de advocatuur flink onder druk. Met het 
verhogen van de competentiegrens per juli 
2011 zal het aantal zaken naar verwachting 
nog meer afnemen. Slecht nieuws voor de 
omzet dus. In 2008 kwamen er nog 810 
advocaten bij. Het afgelopen jaar waren dat er 
nog maar 337. Opvallend is het aantal 
éénpitters. Dat is het afgelopen jaar wél 
gegroeid: van 2021 naar 2136. Ook zijn er iets 
meer vrouwelijke advocaten bijgekomen. Hun 
aandeel is inmiddels ruim 40 procent. 

>  Bron: Rabobank Cijfers en Trend en SDU 
Stand van de Advocatuur 2011
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Naast expertise en ervaring hamert Penders op het 
belang van de pragmatische oplossing. “Ik wil geen 
ellenlange overzichten met alle relevante jurispru-
dentie van de afgelopen decennia, maar heldere 
pragmatische adviezen.” 
Het ‘boodschappenlijstje’ van Tjeerd Wassenaar, 
Global Director Legal Affairs & Corporate Se-
cretary bij Vopak, ziet er ongeveer hetzelfde uit. 
“Wij zijn een nuchter Rotterdams bedrijf dat van 
aanpakken houdt. Service zit in onze genen en dat 
moet onze advocaat ook uitstralen. De ivorentoren-
advocaat gaat het bij ons echt niet redden. Onze 
advocaat moet sociaal vaardig zijn en snel tussen 
verschillende types mensen kunnen schakelen.”

Worstelen “De keuze voor de advocatuur 
is voor veel studenten een ingewikkelde”, beaamt 
Laura Schoenmaker, voorzitter van de Juridische 
Faculteitsvereniging (JFR). “Er wordt nogal mee 
geworsteld. Lang niet iedereen is bereid zijn privé-
leven op te offeren en dag en nacht aan het werk te 
zijn. Want dat is wel het beeld dat bij veel studenten 
heerst.” 
Toch is dat volgens Schoenmaker lang niet in alle 
gevallen realistisch. “Vanuit mijn functie als voor-
zitter van de JFR kom ik veel bij kantoren over de 
vloer. De grote gerenommeerde kantoren op de Zui-
das zeggen een opendeur-beleid te hebben, maar in 
de praktijk hebben ze toch het liefst studenten die 
én hoge cijfers hebben én bestuurservaring én zich 
inzetten voor iets sociaal maatschappelijks. Tien 
jaar geleden was dat misschien nog haalbaar, maar 
in deze tijd van studiedruk en hoge boetes is het wel 
erg moeilijk om dat waar te maken. En dan moet 
je maar genoegen nemen met een iets minder hoog 
aangeschreven kantoor. Wat natuurlijk óók prima 
is; het is maar net wat je wilt.” 

Wie de toga past...
Sommige rechtenstudenten hebben er slape-
loze nachten van, anderen kunnen niet 
wachten tot ze die toga eindelijk aan kunnen 
trekken. Om studenten beter voor te 
bereiden op het togaberoep – wat natuurlijk 
ook bij het OM of de rechterlijke macht kan 
zijn – zette de Erasmus School of Law (ESL) in 
2009 een speciale ‘Togamaster’ op. Doel: 
wetenschap en praktijk koppelen, studenten 
een beter beeld geven van de praktijk en ze 
nu vast de tools meegeven die ze straks in 
hun beroep goed kunnen gebruiken. “Pleiten 
en discussies voeren over een bepaald thema 
op hoog niveau, bijvoorbeeld”, legt Mieke van 
Campen, coördinator van de Togamaster, uit. 
“De master is wat breder en meer praktijkge-
richt dan de andere masters. Een groot 
voordeel, want op een advocatenkantoor 
opereer je ook niet vanaf je eigen eilandje, 
maar krijg je met uiteenlopende rechtsgebie-
den te maken die je allemaal aan elkaar 
moet kunnen linken.”
Een ander belangrijk onderdeel dat je bij de 
overige juridische masters niet tegenkomt, is 
de verplichte stage van acht weken bij een 
advocatenkantoor, het OM of de rechterlijke 
macht. De Togamaster biedt volgens Van 
Campen geen garantie op een baan in de 
advocatuur, maar studenten die hem volgen 
hebben wel een streepje voor. En dat wijst de 
praktijk ook uit. Van de maximaal 25 
deelnemers die jaarlijks mee mogen doen, 
komt het grootste deel inderdaad terecht op 
een advocatenkantoor.

>  Voor meer info ga naar   www.togamaster.
eur.nl

De ivorentoren-advocaat gaat het bij 
ons echt niet redden’

Onthullingen over leven 
als advocaat-stagiair
Wat coschappen lopen is voor genees-
kundestudenten, is advocaat-stagiair 
zijn voor rechtenstudenten: je maakt 
waanzinnig lange dagen, je wordt afge-
blaft door je baas, en je wordt nauwe-
lijks serieus genomen, maar je moet er 
doorheen om daar te komen waar je wilt 
zijn: aan de top. 
Felice Jansen heeft alles in zich om aan 
die top te komen: ze is mooi, slim en am-
bitieus. Zo begint De Urenfabriek, waarin 
schrijfster Fleur Brockhus onthult hoe 
het er écht aan toegaat in de wereld van 
de Grote Advocatuur. Brockhus studeerde 
rechten in Utrecht, werkte zelf twee jaar 
als advocaat-stagiaire bij een topkantoor 
in Amsterdam, maar stopte toen ze ont-
dekte dat het niet haar wereld was. Over 
haar ervaringen, hier en daar wat gero-
mantiseerd, schreef ze De Urenfabriek. 
Felice redt het (ook) niet. Want hoewel ze 
tijdens haar studie niets liever wilde dan 
een glamoureuze baan als topadvocate, 
drijft ze tijdens haar stage steeds verder 
weg van zichzelf. Ze besluit wat anders 
te gaan doen; iets waar ze wel gelukkig 
van wordt.
Toch velt Brockhus niet per se een oor-
deel over de grote advocatuur. Hooguit 
had ze tijdens haar studie graag een 
eerlijker beeld gekregen van wat haar te 
wachten stond bij inhouse-dagen van de 
grote kantoren.
Daarom is De Urenfabriek het ideale 
boek als je denkt over een baan als ad-
vocaat-stagiair bij een groot advocaten-
kantoor. Het helpt je de vragen te stellen 
aan jezelf: ben ik bereid mijn geliefde, 
vrienden, familie, en mijn nachtrust en 
eetlust op te geven voor de kick van een 
‘closing’ en het vooruitzicht van een 
‘corner office’ aan de Zuidas en een paar 
Marc Jacobs-laarzen? WG

>  De Urenfabriek, Fleur Brockhus, 
 uitgeverij the House of Books

 Erasmus Magazine mag drie exemplaren van 
‘De Urenfabriek’ weggeven. ‘Like’ ons op Face-
book en vertel ons daar voor 15 maart waarom 
jij dit boek zou moeten winnen ( je kunt ook 
meedoen als je al fan bent).
> www.facebook.com/erasmusmagazine
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Viroloog Ron Fouchier ontwikkelde een vogelgriepvirus dat via 
hoesten en niesen overgedragen kan worden. De VS wil het onder-
zoek censureren, maar daar is hij fel op tegen en de WHO staat 
achter hem. Waarom heeft hij het virus gemaakt? En gaat Al-Qaida 
binnenkort inbreken in het Erasmus MC?

tekst Thessa Lageman fotografie Levien Willemse

Onderzoek naar virus veroorzaakt veel ophef 

‘de gevaarlijkste wetenschapper ter wereld’

“
Beroemd? Berucht kun je inmiddels wel 
zeggen”, zegt Ron Fouchier met spotten-
de blik. ‘De gevaarlijkste wetenschapper 
ter wereld’ noemde de directeur van het 
Amerikaanse Center for Biosecurity hem. 

“Dat ben ik niet, dus ik moet erom lachen”, zegt de 
boomlange, 45-jarige viroloog. De commotie was 
groot nadat het nieuws over het gemuteerde virus 
afgelopen september naar buiten was gekomen. In 
de raamloze, witte koffiekamer vlakbij zijn kantoor 
op de zeventiende verdieping van het Erasmus 
MC legt hij – door vele mediaoptredens inmiddels 
bedreven – uit waarom de risico’s volgens hem 
ontzettend meevallen. Het is juist gevaarlijk en 
onverantwoordelijk om niet verder te gaan met dit 
onderzoek en dus rustig af te wachten tot een pan-
demie ontstaat, vindt de bijzonder hoogleraar. 

De vraag was of H5N1 – vogelgriep- of vogelpest-
virus – door de lucht van mens op mens overgedra-
gen kon worden. Ja dus. “Hoogstwaarschijnlijk”, 
benadrukt Fouchier voorzichtig. Zijn onderzoeks-
team muteerde het virus en testte het op fretten, die 
vrijwel net zo op griep reageren als mensen. Eerder 
konden mensen wel vogelgriep krijgen, maar elkaar 
niet aansteken. Het virus, dat voor het eerst in 1997 
in Hong Kong opdook, is normaal voor mensen niet 
erg besmettelijk: wereldwijd werden 577 mensen 
ermee besmet; daarvan stierven er wel 340.

Palestijnse gebieden De Rotterdamse 
viroloog is net terug van een besloten bijeenkomst 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 
Genève. Met uitzondering van twee Amerikaanse 
afgezanten, was de conclusie, zegt hij,                  >>

Ron Fouchier: “Zou er dan continu een 
agent naast me moeten gaan lopen? 
Dat heeft toch geen zin.”



WETENSCHAP 1 maart 2012 | 22

‘onverwacht  unaniem’: het nut van het onderzoek is 
vele malen groter dan het gevaar, het moet tot in de-
tail gepubliceerd worden en met urgentie voortgezet 
worden. Niet alleen de internationale griepexperts 
dachten er zo over, maar ook hoge ambtenaren en 
vertegenwoordigers uit onder andere Nederland, de 
Verenigde Staten en Indonesië. 
Ron Fouchier stuurde het onderzoek in het najaar 
naar wetenschapstijdschrift Science dat het voor-
legde aan het National Science Advisory Board for 
Biosecurity (NSABB). Deze Amerikaanse commis-
sie adviseerde eind december met klem om de cruci-
ale details van het onderzoek geheim te houden: an-
ders zou het terroristen en schurkenstaten wel heel 
gemakkelijk gemaakt worden. Het besmettelijke 
virus zou de grootste pandemie in de geschiedenis 
kunnen veroorzaken, met miljoenen doden tot ge-
volg. Tijdschrift Nature kreeg hetzelfde advies over 
het onderzoek van viroloog Yoshihiro Kawaoka van 
de University of Wisconsin in de VS, die iets later 
met ongeveer dezelfde resultaten kwam. Beide bla-
den leken hier aanvankelijk gehoor aan te geven.
Fouchier toonde vervolgens – weliswaar morrend – 
begrip voor het standpunt, en gaf aan weinig keus 
te hebben. “Het was een advies”, zegt hij nu. “Niet 
bindend. De mening van de WHO weegt zwaarder. 
Er is vrijheid van pers en academische vrijheid.” 
Het is, vertelt hij, zelfs op wettelijke gronden niet 
mogelijk om het onderzoek gecensureerd te publi-
ceren. “Dan moet de wet veranderd worden. Daar 
zouden jaren overheen gaan.” 
Even was er sprake van dat de details van het on-
derzoek alleen voor een select gezelschap toeganke-
lijk zouden worden. Geen doen, volgens de viroloog. 
De Amerikanen zouden mogen bepalen wie inzage 
heeft omdat daar werd geadviseerd de details niet 
naar buiten te brengen. Maar de onderzoekers en 
de WHO vinden dat iedereen het moet kunnen 
inzien, vooral de landen met H5N1-uitbraken, dus 
ook de Palestijnse gebieden en Iran. Als er namelijk 
ergens vogelgriepvirussen met twee of drie mutaties 
gevonden worden – Fouchier en zijn team vonden 
er een handje vol – dan zouden de besmette dieren 
snel geruimd moeten worden. Toch is de kans klein 
dat het virus zich uiteindelijk in de natuur zo aan-
past dat het van mens op mens overdraagbaar is: 
“Maar het is niet uit te sluiten”, zegt de hoogleraar, 
“en de gevolgen zouden groot zijn.” 
Vaccins en virusremmers zijn er overigens al sinds 
2005. Alleen moeten er voor deze mutaties nog tests 
op proefdieren uitgevoerd worden om te kijken hoe 
ze daarop reageren. Dat staat eind maart gepland in 
het Erasmus MC. 

Nagenoeg geen risico ‘Bioterro-
rist’, is hij wel genoemd. Het felle debat over zijn 
onderzoek overviel Ron Fouchier wel een beetje. 
Vooral in de Amerikaanse media werd dat erg ge-
polariseerd gevoerd, in Europa veel minder. “Het 
is natuurlijk interessanter voor de kijkcijfers om 
slecht, dan goed nieuws te brengen”, zegt hij. Ook 
op het advies van het Amerikaanse adviesorgaan 
aan de wetenschappelijke tijdschriften om gecen-
sureerd te publiceren was hij niet voorbereid: de 
kosten van het onderzoek – 2 miljoen euro – zijn 
nota bene door de Amerikaanse overheid betaald. 
“Misschien zijn ze achteraf van de uitkomst ge-
schrokken”, denkt hij. 
Veel mensen reageerden boos op zijn onderzoek. 

“Ik kan me dat wel voorstellen”, zegt de viroloog, 
“als je niet weet wat het nut is, en dat de risico’s 
nagenoeg nul zijn.” Een van de voorwaarden die 
de WHO stelde aan publicatie is dan ook dat de 
onderzoekers eerst meer aan publieksvoorlichting 
doen. “Ik heb geen keus, als ik door wil gaan met 
het onderzoek”, zegt Fouchier glimlachend. Samen 
met veertig internationale vogelgriepexperts stelde 
hij vanaf 20 januari ook een moratorium van zes-
tig dagen in: pauze in het onderzoek om te commu-
niceren over nut en noodzaak van het onderzoek. 

Geheime locatie De WHO adviseerde 
ook de biosafety en biosecurity van het laborato-
rium in Nederland en de VS, waar de onderzoeken 
uitgevoerd zijn, te controleren. In de eerste week 
van maart wordt het lab in het Erasmus MC be-
keken. Fouchier is ervan overtuigd dat het goed 
zit, ondanks dat het een BSL3+-lab is en niet een 
BSL4-lab – het hoogste biosafety level voor onder-
zoek naar gevaarlijke virussen, zoals pokken en 
Ebola, waar geen behandeling voor bestaat. Zo’n 
biolab heeft het Erasmus MC niet. Onverantwoor-
delijk, vinden critici van Fouchiers onderzoek. On-
nodig duur, vindt hij. Het BSL4-lab van het RIVM 
in Bilthoven kostte zo’n 20 miljoen euro. “We heb-
ben hier praktisch een BSL4-lab, de condities zijn 
bijna hetzelfde.” 
Terrorisme-experts noemen Fouchier naïef: het zou 

een kwestie van tijd zijn dat kwaadwillende lieden 
het virus in handen krijgen. Hij reageert koeltjes: 
“Het is veel gemakkelijker een ander virus te ge-
bruiken of andere wapens. Het virus is niet gemak-
kelijk na te maken: behalve de expertise heb je er de 
juiste apparatuur voor nodig. Iran bijvoorbeeld, zou 
het wel kunnen. Maar dat kunnen ze ook al voordat 
de details gepubliceerd zijn.” De werkwijze is na-
melijk al tientallen jaren geleden beschreven, alleen 
is het nooit getest met het vogelgriepvirus. 
Voor de zekerheid wordt het lab toch maar met pas-
jes, pincodes, inbraakmelders, een alarmsysteem 
en camera’s dag en nacht beveiligd. En de locatie 
moet geheim blijven. Zo’n vijftig mensen kennen de 
locatie en alleen zes, goed gescreende onderzoekers 

kunnen bij het virus. Nee, hij is niet benaderd door 
terroristen met veel bankbiljetten. En beveiliging 
heeft hij ook niet. De afgelopen tijd was er wel iets 
meer beveiliging in het Erasmus MC vanwege alle 
commotie. 
En mocht een van zijn medewerkers besmet raken in 
het lab, dan moet die een of twee weken in de qua-
rantaineruimte tot hij genezen is. Die kans is vol-
gens hem minimaal, want elke onderzoeker wordt 
gevaccineerd, goed ingepakt en de virussen zitten 
afgesloten in kasten. “Stel dat zo’n kast kapot gaat, 
dan heb je nog drie barrières”, zegt hij laconiek.

Voldoende toezicht In de VS wordt 
ondertussen gepraat over extra maatregelen: 
meer toezicht en wellicht een verbod op dit soort 
onderzoek. Fouchier, stellig: “Er is voldoende 
toezicht en dat werkt goed.” Zowel vóór als tijdens 
het onderzoek hebben zowel de Amerikaanse als 
de Nederlandse overheid, de EU, de WHO en 
verschillende biosafety- en biosecurity-experts het 
onderzoek gevolgd. “Zou er dan continu een agent 
naast me moeten gaan lopen? Dat heeft toch geen 
zin.” Begrip voor het Amerikaanse standpunt heeft 
hij niet. 
Na eind maart verwacht hij dat zijn onderzoek, 
inclusief alle details, in Science staat. Over gebrek 
aan aandacht en citaties zullen de onderzoekers 
niet te klagen hebben. 

‘Het virus is niet gemakkelijk na te maken, 
maar Iran bijvoorbeeld, zou het wel kunnen’
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KPN sloot in februari gedurende een dag twee 
miljoen e-mailaccounts af en klanten kregen het 
advies om hun wachtwoord te wijzigen. De ruim 
500 gelekte persoonsgegevens bleken van 
webshop Baby-Dump te komen. KPN zou met 
onbeveiligde servers en verouderde ICT-syste-
men werken. 
Ja, persoonsgegevens kunnen heel goed 
beveiligd worden, denkt Peter van der Landen, 
die het systeem SIN-Online op de universiteit 
medeontwikkelde en in stand houdt. “Maar dan 
zijn alle gegevens zo strikt beschermd met 
beveiligingssleutels en firewalls dat je heel 

moeilijk bij de informatie komt: onhandig voor 
bijvoorbeeld webshops waar je met de credit-
card kunt betalen.”
Volgens promovendus Wijsbegeerte Robin van 
den Akker, die onderzoek doet naar de heden-
daagse netwerkcultuur, klopt de bewering deels: 
“Persoonsgegevens kunnen goed, maar niet 
volledig worden beveiligd. Zie het als een 
digitale wapenwedloop, waarin overheden, 
bedrijven, criminele organisaties en hackers 
elkaar continue proberen af te troeven.” 
Meestal zitten cybercriminelen of crackers 
achter dit soort acties, vertelt Van den Akker. “In 
ieder geval geen hackers. Achter dit specifieke 
geval bleek een ijdeltuit te zitten die preten-
deerde bij KPN te hebben ingebroken.” 

De overheid zou hacken of cracken volgens hem 
niet altijd moeten criminaliseren: “Hackers zijn 
niet crimineel; criminelen zijn soms hackers.” 
Ethische hackers, vindt hij, zouden de mogelijk-
heid moeten hebben om melding te maken van 
beveiligingslekken zonder risico op strafvervol-
ging. “Ook zou de overheid eens wat vaker advies 
kunnen vragen aan hackergemeenschappen.” 
Particulieren lopen het gevaar dat hun credit-
cardgegevens gestolen worden. Gelukkig 
betalen banken de schade terug. Van der Landen, 
die zelf ook ingschreven stond bij Baby-Dump 
maar verder geen last van de inbraak heeft 

gehad, raadt aan voor elke website waar je je 
gegevens invult een andere gebruikersnaam en 
wachtwoord te kiezen en dat gewoon ergens op 
te schrijven. Ook kun je beter niet een te 
gemakkelijk te raden antwoord op je ‘geheime 
vraag’ in je e-mailaccount geven: een truc om 
toegang te krijgen tot iemands wachtwoord.
Op de universiteit worden medewerkers en 
studenten regelmatig slachtoffer van phishing, 
waarbij wordt gevraagd inlogggevens in te 
vullen. SIN-Online is ‘vrij goed’ beveiligd, zegt 
Van der Landen. Onlangs werd hij door een 
student wel op beveiligingslekken gewezen. 
“Dat bleken ‘bugjes’ te zijn: bij de persoonsgege-
vens kon niemand komen, maar het was wel 
goed om wat dingen te verbeteren.” TL 

'Meestal zitten cybercriminelen of crackers 
achter dit soort acties'

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

DE BEWERING

De bewering: Persoonsgegevens kunnen goed beveiligd worden tegen hackers
Aanleiding: Beveiligingslek bij KPN

Minder nieuws-
gierigheidgedre-
ven onderzoek
Ruim 225 miljoen euro wil de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) in 2012-2013 
bijdragen aan het topsectorenbeleid 
van het kabinet. NWO koppelt hiermee 
de wetenschap aan de strategische on-
derzoeks- en innovatieagenda’s die zijn 
opgesteld voor de negen topsectoren. 
NWO geeft aan dat het vrijmaken van 
middelen voor de topsectoren gevolgen 
heeft voor de bestaande financierings-
programma’s: een duidelijke verschui-
ving van de financiering van vrij we-
tenschappelijk onderzoek naar investe-
ringen in thema’s. Om schade aan het 
Nederlandse kennis- en innovatiesy-
steem te voorkomen zijn volgens de or-
ganisatie extra investeringen uiterst 
noodzakelijk. TL 

‘Universiteiten 
deden te weinig 
tegen fraude’
Universiteiten hebben de afgelopen ja-
ren te weinig gedaan aan het waarbor-
gen van wetenschappelijke integriteit. 
De kwestie-Stapel heeft hen wel wak-
ker geschud, zei emeritus hoogleraar 
sociologie Kees Schuyt vorige week in 
het Kenniscafé van De Balie in Am-
sterdam. Hij is voorzitter van het Lan-
delijk Orgaan Wetenschappelijke Inte-
griteit. “In 2005 hebben wij de univer-
siteiten enkele aanbevelingen gedaan 
voor hun integriteitsbeleid”, vertelde 
hij. “Ze mogen het zich aantrekken dat 
daar weinig mee is gedaan.” De ook 
aanwezige journalist Frank van Kolf-
schooten, die in 1993 een spraakma-
kend boek over fraude in de Neder-
landse wetenschap publiceerde, werkt 
aan een vervolg dat dit najaar uitkomt. 
Daarin zal hij fraudegevallen beschrij-
ven die nu nog onder de pet zijn gehou-
den. “Ik krijg veel reacties op de en-
quête die ik heb rondgestuurd aan ne-
genduizend wetenschappers”, zei hij. 
HOP

WETENSCHAP KORT
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H
et is donderdagnacht, klokslag twaalf 
uur. Volgens eerdere berichtgeving is 
dit dé problematische avond van de 
week. Maar net als de week ervoor, is 
het nog tamelijk rustig in de Oude Ha-

ven. Opgetutte meiden staan in de rij bij Club Riva 
te roken onder het genot van een dampende glüh-
wein. Een enkeling bevestigt met bijna dode vingers 
zijn fiets aan een lantaarnpaal. De voorspelde 
nachtvorst werd eerder op de avond door Piet Pau-
lusma omschreven als ‘Siberisch’ en hij heeft gelijk: 
de wind snijdt diep en zelfs de uitsmijters dragen 
een muts. Toch blijft het uitgaanspubliek niet weg. 
Het is gezellig en iedereen kijkt uit naar het happy 
hour dat zich binnen voltrekt: onbeperkt bier, wijn 
en fris voor 10 euro, althans, tot 02.00 uur. Daarna 
betaalt iedereen – net als elders in de stad – mini-
maal € 1,50 per consumptie. 

Over the top  Onder andere dít happy 
hour zou een bron zijn van de vele problemen die 
de media-aandacht heeft doen oplaaien. Het zou 
vooral gaan om ‘overlast van het dronken uit-
gaanspubliek dat regelmatig een spoor van vernie-
ling en plas, poep en kots achterlaat, ruiten inslaat 

en gilt en schreeuwt’ (De Echo, 19-01-‘12). Niet 
terug te dringen geluidhinder was eerder al reden 
voor Plan C om in december 2011 de stekker uit 
het dertigjarige danscafé te trekken. Door alle com-
motie zouden gasten bang zijn om donderdagavond 
te komen stappen in de Oude Haven. Ondernemers 
wezen eerder in de lokale media – al dan niet ano-
niem – naar elkaar als de verantwoordelijke partij 
achter de vernielingen door het publiek. En dus ook 
naar Club Riva. Bedrijfsleider ‘J.P.’ betreurt dat. 
“De overlast komt niet altijd bij ons vandaan. Dat 
is iets wat ik echt wil benadrukken. We doen er ook 
heel veel aan om de overlast te voorkomen. Dat lukt 
niet altijd, zeg ik er eerlijk bij. Het zijn hierbinnen 
allemaal mensen met een studentenpas – 18-plus. 
Dat is relaxt volk, maar ja, als ze een biertje op heb-
ben...  Er gaat hier echter niemand dronken naar 
buiten, althans, niet laveloos. En niemand krijgt 
meer dan één drankje per persoon mee aan de bar.  
Het is gezellig, er hangt sfeer, maar het is niet zo 
dat we mensen over the top laten drinken. We hou-
den het drankgebruik hier binnen de perken, anders 
snijd je jezelf in de vingers voor die tien euro, toch?”
Buiten wijst niets erop dat vanavond de kans groot 
is dat stoelen en plantenbakken van de kades zullen 
verdwijnen. Sterker nog, rond kwart voor twee is 
het nog steeds redelijk stil op straat. Af en toe kaat-
sen geluidsflarden uit opengaande deuren tegen de 
gevels van omwonenden. Een klein aantal zingende 
en lallende groepjes jongeren migreert van bar naar 
bar, maar diegenen die het uitgaansgebied daad-
werkelijk verlaten, haasten zich naar hun auto aan 
het Haringvliet. Misschien heeft de temperatuur de 
lust tot baldadigheid getemperd?

Vooruitgang  Volgens Lennart de Jong, 
woordvoerder van burgemeester Aboutaleb, gaat 
het de laatste tijd sowieso goed in de straten van 
de nachtelijke trekpleister. Sinds oktober vorig jaar 
is er een intensieve samenwerking ontstaan tussen 
enerzijds de ondernemers onderling en anderzijds 

Hoogte van boetes
>	 Geen identificatiebewijs: € 85,-
>	 Openbaar dronkenschap: € 85,-
>	 Wildplassen: € 120,-
>	 Baldadigheid: € 220,-
>	 Openbare ordeverstoring: € 340,-

bron: www.om.nl/onderwerpen/boetes

Oude Haven nieuwe geluiden
Als we de Rotterdamse pers van de afgelopen maanden mogen geloven, dan was het de laatste tijd 
een onveilige boel in de Oude Haven. ‘Slagveld dronken jeugd’ kopte het AD op 14 januari 2012. Ook 
lokaal weekblad De Echo berichtte dat het populaire uitgaansgebied ‘op wankelen’ staat, doelend op 
geluidsoverlast voor omwonenden, verwoesting en de leegstand van Plan C en bierlokaal Cambrinus.  
Tijd voor EM om er zelf een kijkje te nemen. tekst Astrid Peters fotografie Levien Willemse

Oude Haven: een melting pot van ‘gewone’ 
studenten, kunststudenten, bootbewoners, 
advocaten en kickboksers
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tussen de ondernemers, lokale bewoners en de 
(deel)gemeente. Er zijn inmiddels drie bijeenkom-
sten georganiseerd. De Jong: “Tijdens de laatste 
bijeenkomst, eind januari, stonden de gemaakte 
afspraken van oktober 2011 centraal. Deze af-
spraken – welke vanaf dit voorjaar zullen gelden 
– gaan over het  niet langer alcohol schenken aan 
personen onder de 18 jaar; het niet meer voeren 
van alcoholprijsacties; toezicht en handhaving, een 
representatieve bewonersvertegenwoordiging en 
het maandelijkse ondernemers-bewonersspreekuur. 
Ook heeft deelgemeente Centrum tijdelijk een pro-
jectleider benoemd voor het gebied, die controleert 
of de gemaakte afspraken worden nageleefd. 
Gemeente en politie zijn tevreden over de geboekte 
vooruitgang in het Oude Havengebied. Het lijkt 
erop dat vooral het onderlinge contact van belang 
is voor de ondernemers. Pieter van Roosendaal, 
mede-eigenaar van café-restaurants Kade 4 en 
Stockholm, beaamt dit. “We hebben in de tussentijd 
wel verbetering gezien. Ik weet niet of de zaken dat 
zelf onder handen genomen hebben, of dat het is 
opgelegd. Alle ondernemers moeten zich gewoon 
houden aan de gemaakte afspraken met de gemeen-
te. We moeten naar buiten toe eenheid uitstralen: 
Club Riva, Club Vie en Elit aan de ‘overkant’ en wij 
aan deze kant. We hebben veel contact met elkaar: 
om de paar maanden hebben we overleg. Als er 
ergernissen zijn, dan moet dat uitgesproken wor-
den onderling. Niet via de media. Als je buurman 
teveel herrie maakt, dan klop je toch ook aan met 
de vraag: ‘Hé, kan het wat zachter?’ Maar het blijft 
een uitgaansgebied, daar komen helaas af en toe 
onenigheden in voor. Die kranten overdrijven.”
Opvallend is dat geen enkele ondernemer zich meer 
wil uitlaten over het recente verleden – laat staan 
over zijn collega’s. Specifieke schadebedragen van 
eerdere slooptochten worden niet genoemd, even-
min de locaties in het gebied waar baldadigheden 
zich hebben afgespeeld. Het lijkt inderdaad alsof 
er een nieuwe eenheid onder horecaondernemers 
is ontstaan, juíst door de negatieve berichtgeving 
van de afgelopen tijd. En met het vooruitzicht 
op een CitizenM-hotel (een trendy en betaalbare 
overnachtingsplaats voor ‘een nieuw ras reizigers’) 
en een nieuw cultureel- en lifestylecentrum naast 
restaurants Elit en MOOII, rond het einde van de 
zomer 2012, komt dit hernieuwde verlangen naar 
saamhorigheid precies op tijd. De concurrentie in 
het gebied is volgens velen ‘moordend’, dus samen-
werken is van groot belang.

Meerdere doelgroepen  Frank en 
Jordy van restaurant cocktailbar Elit en grand café 

Het Witte Huis maken zich over de hele kwestie niet 
echt druk. Zij zien – net als andere uitbaters – de 
groei van de Oude Haven positief tegemoet, mits de 
ondernemers open staan voor elkaar. Ze vinden het 
vooral belangrijk om te delen dat uitgaan niet al-
leen iets is voor alcoholminnende studenten. Frank: 
“We hebben met z’n allen een soort gentlemen’s 
agreement gesloten: happy hours en dat soort din-
gen passen niet meer in de Oude Haven. Ik vind het 
zelf ook niet meer van deze tijd. Om andere mensen 
te ontmoeten, hoef je niet onbeperkt te drinken. De 
krantenartikelen zijn onzin – een beetje overdreven. 
De donderdagnacht is één klein en kort moment 
in de hele week. Er zijn meerdere doelgroepen in 
de Oude Haven, dus niet alleen maar studenten 
of zakenmensen. Het is hier een melting pot van 
‘gewone’ studenten, kunststudenten, bootbewoners, 
advocaten, kickboksers, noem maar op. De essen-
tie van het uitgaan is, mijns inziens, om elkaar te 
ontmoeten en te genieten van een zaak met mooie 
drankjes en mooi eten.”  

Welkom  Het is inmiddels drie uur ’s nachts. 
De gecondenseerde ruiten van Club Riva vervagen 
het beeld van de slinkende, maar immer dansende 
menigte erachter. De Maasboulevard mag uitrusten 
van haar dagelijkse drukte, zelfs de taxi’s laten 
het asfalt met rust. Gemeente, ondernemers en de 
wijkagent gaven het al aan: de Oude Haven is nog 
steeds een veilig gebied. Studenten zijn, zoals altijd, 
nog steeds uitermate welkom, maar kunnen vanaf 
de lente rekenen op verhoogd toezicht tijdens het 
stappen. Ondernemers hangen misschien zelf nog 
camera’s op en onruststokers zullen ‘hard worden 
aangepakt’. Mocht je zelf dus van plan zijn om te 
diep in het glaasje te kijken, Big Brother is watching 
you. 

Wie maken zoal de Oude 
Haven onveilig?

Karel* (19), geneeskunde (EUR)
Wat heb je gedaan? “Ik trok een aanplakbiljet 
uit zo’n evenementenlijst en gooide ‘m op de 
grond.”
Waarom? “De poster hing scheef en ik wilde de 
muur weer mooi maken.”
Consequentie? “De politie kwam na een 
bewonersmelding richting ons groepje en gaf 
me een boete voor ‘baldadig gedrag’. Eerst 
dacht ik aan 80 euro, daar had de agente me op 
voorbereid. Tot ik ineens een rekening van 220 
euro kreeg geserveerd.” 
En nu? “Posters laten hangen.”

Adriaan* (20), geneeskunde (EUR)
Wat heb je gedaan? “Ik was na een avondje 
stappen in de Oude Haven een verhaal aan het 
vertellen en trapte toen tegen een hekje aan.” 
Waarom? “Ik was een beetje melig.”
Consequenties? “Ik heb net een boete binnenge-
kregen wegens baldadig gedrag van 220 euro. 
Beetje overdreven.” 
En nu? “Ja, ik zorg gewoon dat ik niet meer 
tegen hekjes trap in de buurt van de politie. 
Bezwaar heeft toch geen zin.” 

Paul* (22), economie (EUR) 
Wat heb je gedaan? “Ik heb twee terrasstoelen 
te water gelaten.” 
Waarom? “Omdat ik wilde kijken of ik ze er met 
mijn voet weer uit kon hijsen.” 
Consequentie? “Het lukte niet. De stoelen zijn 
verdronken helaas. Ik heb geen boete gehad, 
want niemand, behalve mijn vrienden, zag het.” 
En nu? “Ach, het was één incident. Ik denk niet 
dat ik het waterpeil nog een keer hoef te testen. 
Het vriest nu sowieso.” 

Willem* (21), Business and Languages, 
(Hogeschool Rotterdam)
Wat heb je gedaan? “Ik heb vaak in de Oude 
Haven geürineerd.”  
Waarom? “Het is binnen overal zo druk en dan 
moet je dronken naar de wc die je nergens kunt 
vinden. Beter naar buiten. Dat is makkelijk, rits 
omlaag en hoppa!”
Consequentie? “Ik ben één keer gewaarschuwd 
door een agent, maar ik heb eerlijk gezegd nog 
nooit een boete gehad.” 
En nu? “Het is net als zwartrijden, één keer 
gepakt worden is de boete wel waard. Er 
moeten gewoon meer toiletten komen, zonder 
muntjes of ander moeilijk gedoe. Die systemen 
begrijp je echt niet meer als je teveel op hebt, 
ha, ha!”

*De namen van deze personen zijn gefingeerd
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Je moet de kolkende Kuip 
eens hebben meegemaakt

Leiden

DE	AANRADER

MIJN	STIJL

Toevallig draag ik nu 
alles van Hilfiger
Wat draag je, waar komt het vandaan 
en wat heeft het gekost? 
“De schoenen zijn van Vans en waren 
€ 60,-. Ik heb geen idee waar de sjaal 
vandaan komt en hoeveel die kostte. 
De broek kostte 100 euro, de jas 110 
euro, het shirt 40 euro en de muts 35 
euro. En het is allemaal van Tommy 
Hilfiger.”

Alles van hetzelfde merk! Is dat toeval 
of ben je helemaal gek van Hilfiger? 
“Dat is toeval. Het is wel mijn lieve-
lingsmerk, maar het is niet zo dat al-
les wat in mijn kast hangt van Hilfi-
ger is.”

Wat vind je zo leuk aan Tommy Hilfi-
ger?
“Het is classy, maar ook casual. Daar 
houd ik van. Je kunt er alles mee. Je 

kunt  gewoon in een overhemd naar 
college, maar als je een sollicitatiege-
sprek hebt, kun je datzelfde overhemd 
op een pantalon dragen en zie je er 
ineens net gekleed uit.”

Sta je ’s ochtends lang voor je kleding-
kast?
“Nee, ik heb niet zo veel tijd nodig om 
te bedenken wat ik aantrek. Dat was 
wel anders toen ik nog een puber 
was; toen deed ik daar veel moeilijker 
over.”

Ga je vaak winkelen?
“Niet zo vaak. Meestal haal ik heel 
veel in één keer. Dan ben ik meteen 
voor een paar maanden klaar. En dan 
meestal in dezelfde zaak. Zoals bij Hil-
figer, haha.”
MCB (foto: RvdH)

In	elk	nummer	
nemen	we	de	outfit	
van	een	EUR-stu-
dent	onder	de	loep.	
Dit keer de stijl van 
Remon Abadier (21) 
student Fiscale 
economie.

EM	vraagt	een	EUR-medewerker	
of	-student	om	een	uitgaanstip.	
Robin Vossen, zesdejaars 
Bedrijfskunde én gasthoofdre-
dacteur van deze EM, raadt een 
wedstrijd van Feyenoord aan. 
(foto: RvdH) Jouw ‘must see’ is een wedstrijd 

bijwonen in de Kuip. Ben jij zo’n 
Feyenoordfan?
“Ja, ik ben redelijk fan. Maar ik 
ben vooral fan van het spel zelf. 
Sinds een jaar of vier ga ik naar 
wedstrijden, en de laatste twee 
jaar heel regelmatig.”

Wat is er zo leuk aan?
“Als je in Rotterdam woont, 
moet je zeker eens de kolkende 
Kuip hebben meegemaakt. Dat 
hoort bij de ‘Rotterdam-expe-
rience’. Zien hoe 30.000 tot 
40.000 mensen bij elkaar ko-
men om naar een wedstrijd te 
kijken is geweldig. De interactie 
tussen die mensen is ook leuk: 
het zingen, de wave, het reage-
ren op het spel en op elkaar.”

Wat zijn voor jou mooie mo-
menten?
“Een keer was er voor een Fey-
enoordfan die ernstig ziek was 
iets georganiseerd tijdens een 
wedstrijd van Feyenoord tegen 
PSV. Het was de laatste wed-
strijd die hij kon bijwonen; hij 
had niet lang meer te leven. En 
in de twaalfde minuut van die 
wedstrijd, verwijzend naar de 
twaalfde man die de suppor-
ters vormen, ging iedereen in 
het stadion staan. Zelfs de PSV-
aanhangers. Iedereen op de tri-
bunes was één minuut stil. 
Daarna werd ‘You never walk 
alone’ voor hem gezongen. Dat 
is toch uniek.” MCB



Erasmus Filmclub Special: Cult Classics 
Een korte Engelstalige lezing door dr. Peter Verstra-
ten (onder voorbehoud) over dit onderwerp wordt 
gevolgd door de vertoning van een echte cult clas-
sic: Peeping Tom. 
Donderdag 1 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Gouvernestraat 133, Rotterdam toegang € 5,- 

Wintergast: Frans Weisglas 
Live interview met een bijzondere gast. Ditmaal 
Frans Weisglas, oud-Tweede Kamervoorzitter. 
Woensdag 7 maart van 19.30 tot 21.30 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam. Studenten, 
R’Pas en 65+ gratis, overigen € 5,- 

Rotterdamse Museumnacht 
Voor de Museumnacht op zaterdag 10 maart 
verkoopt Erasmus Cultuur passe-partouts en biedt 
daarnaast ook een speciale, gratis Museumnacht 
Route aan die je langs alle smaakvolle hoogtepun-
ten van de Museumnacht leidt. 
Zaterdag 10 maart vanaf 20.00 uur, diverse musea en 
galeries in Rotterdam

Students On Stage: Dayenne Maduro, 
Nohemi Koster en Errol Jacobs
Muziek tijdens de lunch in Maria’s Cantina met 
zang en piano
Maandag 12 maart van 12.30 tot 13.30 uur
Maria’s Cantina, J-gebouw, Woudestein

Spanningen rond Iran 
Een avond met defensiedeskundige Ko Colijn, 
NRC-redacteur Carolien Roelants en Asghar Seyed-
Gohrab, Iran-expert. 
Dinsdag 13 maart van 19.30 tot 21.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam 

Erasmus Filmclub Special: Nederlandse 
film 
Een korte Engelstalige lezing over de Nederlandse 
film door Herman de Wit wordt gevolgd door 
de vertoning van een beroemde of opmerkelijke 
Nederlandse film. 
Donderdag 15 maart van 20.00 tot 22.00 uur
Gouvernestraat 133, Rotterdam, toegang € 5,- 

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

Gaycafé	KeerWeer trekt	zoveel	hetero’s	dat	de	portier	op	drukke	nach-
ten	een	deurbeleid	voert.	Logisch:	geen	andere	nachttent	(open	zeven	
dagen	per	week	tot	zes	uur	’s	ochtends)	waar	de	sfeer	zo	ontspannen	is.

Café KeerWeer
Keerweer 14 (overdag)

1e Westblaakhof 
(’s nachts)

Biertje € 2,50
Sfeer 9

Sjanskansen 1 
(voor hetero’s)

10 
(voor homo’s)

Studentikoosheid 4

Geef	je	studentenkamer	een	instant	make over met	de	
levensgrote	posters	van	PimpJeDeur.nl.	Kies	een	af-
beelding	uit	het	aanbod	van	PimpJeDeur	of	–	eigenlijk	
nog	leuker	–	upload	je	eigen	foto.	Zo	kun	je	kiezen	
voor	grapjes	als	een	dichte	liftdeur	of	een	lange	
gang,	of	voor	meer	sferische	plaatjes	met	bloemen.	De	
prijs	van	deze	minifacelift?	Je	betaalt	€	39,95	voor	een	
poster	van	verstevigd	papier	of	€	69,95	voor	plakfolie	
MCB

UIT/GAAN
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Hot: levensgrote posters
GESPOT	OP	DE	CAMPUS

Homo’s hebben de naam hip te zijn. Iedereen kent de stereotype stilisten uit 
make over-programma’s en de gevatte opmerkingen van presentatoren die 
de RTL-talkshows bestieren. Er zijn zelfs vrouwen die een homovriend hoog 
op hun verlanglijst hebben staan. Omdat je er ‘zo lekker mee kunt winkelen’ 
en omdat je niet bang hoeft te zijn dat hij ‘eigenlijk met je naar bed wil’. Ja, 
sjieke jongens zijn het.
In de Rotterdamse gayscene is echter weinig terug te vinden van dit beeld. 
Het horeca-aanbod bestaat uit een skihut (De Regenboog), een provinciedis-
co (Gay Palace) en een drugshol (Bonaparte). Gezellig, zeker. Maar stijlvol en 
trendsettend? Niet bepaald. 
Dat geldt ook voor Café KeerWeer, een morsige bruine kroeg in een zijstraatje 
van het Binnenwegplein. Op een vloer van beige plavuizen staan houten bar-
krukken, de lampjes boven de bar hebben gehaakte kappen van Swarovski-
glimmers en het terras is opgeleukt met zebrakussens. Op een gemiddelde 
avond zit er een handvol schimmige types aan de bar en draait de barman 
easy eighties (van Janet Jackson tot Abba). De akoestiek wordt bewaakt door 
een reusachtig geplooid, roodfluwelen gordijn dat het halve plafond aan het 
zicht onttrekt. Niet veel soeps, zo lijkt het. Maar hier heeft de vluchtige bezoe-
ker het mis. Het echte feest begint alleen pas ver na twaalven. 
De KeerWeer is een nachtcafé pur sang. De middagopening (vanaf vier uur), 
de maandelijkse zondagavondbingo en het Bouli Bouli-uurtje (elke avond van 
zes tot zeven happy hour en Boulevard kijken) ten spijt, is de kroeg op z’n best 
als de andere cafés al lang en breed zijn leeggelopen. De bar is toegerust met 
een enorme batterij sterke drank, er is een gokkast, er zijn kleurige lichten, er 
is een sierlijke trap naar de toiletten en er is een enorme discobol. Een echte 
kermis en een tikje fout. Maar precies wat je wil, als je diep in de nacht het 
verlaten centrum doorkruist hebt. GM (foto: MdG)

Robin: 

Kroeg KeerWeer

Als je na vijven nog een biertje 

wilt drinken in Rotterdam, kom 

je al snel bij de KeerWeer uit. 

Een bezoekje blijft elke keer 

weer een belevenis, helemaal 

als hetero.

Kermis voor kroegtijgers
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Dr. Renate van den Bos, derma-
toloog i.o. aan het Erasmus MC, 
kreeg op 17 februari tijdens de 
wetenschappelijke vergadering 
van de NVDV (Nederlandse Ver-
eniging voor Dermatologie en 
Venereologie) De JONGE LEEUW 
Dermatologieprijs uitgereikt 

voor haar passie en talent voor 
het vak dermatologie. Als AIOS 
dermatologie heeft ze zich toe-
gelegd op de flebologie (spat-
aderen, vocht in benen) en is in 
korte tijd een autoriteit gewor-
den op dit gebied. De prijs be-
staat uit een trofee en een be-
drag van 2.000 euro. 

Prof.dr. Justin Jansen, hoogle-
raar Business administration is 
per 1 januari 2012 benoemd tot 
hoogleraar Business admini-
stration, with particular refe-
rence to corporate entrepre-
neurship in the Rotterdam 
School of Management, Eras-

mus University. Jansen was eer-
der bijzonder hoogleraar met 
dezelfde leeropdracht vanwege 
het Erasmus Trustfonds.

Mara van der Lugt, alumna van 
de Faculteit der Wijsbegeerte, 
heeft voor haar masterthesis de 
Scriptieprijs 18e Eeuw gewon-
nen die de Werkgroep Achttien-
de Eeuw jaarlijks uitreikt. Van 
der Lugt rondde in 2010 de Re-
search Master  Early Modern In-
tellectual History aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam af. 
Na haar  afstuderen (cum lau-
de) werd Van der Lugt promo-
vendus aan de Universiteit van 

Oxford waar zij onderzoek doet 
naar de Rotterdamse filosoof 
Pierre Bayle (1647-1706).

Dr P.A. (Arora) Payal, Assistant 
Professor in International Com-
munication and Media at the 
Faculty of History, Culture and 
Communication achieved a EUR 
Fellowship for her research Vir-
tual Parks: conceptualizing leisu-
re spaces in the digital age.
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The new International Student Barometer 
(ISB) results have been published, that measu-
res international students’ satisfaction about 
the university they are currently studying at. 
All in all, international students at EUR seem 
to be quite happy with their education, living 
and support.

The ISB measured the opinions of 675 international 
students at EUR last Autumn, and concluded that 
overall, internationals are quite happy to study in 
Rotterdam. The overall satisfaction level of interna-
tional students at EUR is 92 percent, which is 4 per-
cent higher than the national average, as well as the 
global ISB average. 

However, there are also some points where EUR 
does not receive such a high score. Only 43 percent 
is happy with the financial support offered by the 
university, and 63 percent think the accommodation 
costs in Rotterdam are too high. This corresponds 
with the previous ISB results, in which internatio-
nal students complained about the high cost and 
low quality of the accommodation provided by 
Stadswonen. Getting a job also seems to be proble-
matic for many international students, as only one 
fourth of all students is satisfied with the possibili-
ties to earn some extra money. 
Moving on to the positive side of the report, inter-
nationals are very satisfied with the quality of tea-
ching at EUR: especially the expertise of lecturers 

and language support are very highly rated, with 
almost 100 percent satisfaction among all surveyed 
students. Other factors that international students 
are very pleased about are transportation and safe-
ty within the city, as well as the multicultural envi-
ronment of the university. Even though there has 
been a lot of critique on the Albron catering lately, 
the majority of international students (60 percent) 
is still satisfied with the on-campus catering ser-
vice. IS

With these words guest speaker Jan 
Hoeijmakers conjured up smiles on the faces 
of all attendees at the Talent Day. On the 15th 
of February, this festive day put excellent 
EUR scientists in the spotlight, celebrating 
the prestigious awards they have received.
Abdessamad Bouabid for instance received the 
Mosaic distinction for his research on the ne-
gative reputation of the Moroccan community 
in the Netherlands and Belgium. The Greek 
Dimitris Rizopoulos was handed an EUR Fel-
lowship by the dean, awarded on account of 
his research on the development of statistical 
models. His models have the power to make 
individual predictions, giving doctors a tool to 
map out the disease process more accurately 
and offering better treatment. The rewards en-
tail substantial money prizes. Winners may 
consider themselves lucky. According to Hoe-
ijmakers this is true for all scientists. They get 
to play in the “garden of science”, researching 
whatever they want to. On a serious note he 
adds: “Science is however a delicate subject.” 
Referring to the ethical matters scientists are 
confronted with, Hoeijmakers emphasizes that 
high moral standards should be the norm. All 
together 29 excellent scientists were honoured 
with five different awards. Not all talents were 
able to be present, but they were definitely not 
neglected: a roaring applause sounded throu-
gh restaurant Siena & Etude. EE (photo: MM)

‘Scientists are 
friendly folk’

New ISB results: Happy international students

Abdessamad Bouabid

Mosaic
For non-Western scientists: max 200,000 euro

Vici grant
For senior researchers: max. 1.5 million euro

Veni grant
For recent PhD graduates: max. 250,000 euro

EUR Fellowship
For those who missed the Veni grant for 
budgetary constraints: max. 135,000

Erasmus MC Fellowship
For young scientist at the MC: max. 200,000 euro

Science Awards
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A few weeks back, eastern European students 
might have been shocked to learn that a websi-
te has been launched, urging to denounce and 
report Eastern and Central European immi-
grants in the Netherlands for ‘stealing’ jobs, or 
simply for being a nuisance. EM spoke to some 
international students about the issue.  

 text Martina Danelaite

The web page launched by the right-wing party 
PVV and its famous anti-Islamist leader Geert 
Wilders, might have shaken up the image of 
Holland as a liberal and open country. Usually, 
international students head to Holland based 
on the promise of an open-minded country and 
people tolerant of different cultures. Even though 
Islamic students could already feel the pressure, 
the same threat was never extended to any other 
group, up until now. Eastern and Central European 
diplomats were enraged, and sent an open letter to 
Wilders condemning his actions, which Wilders in 
turn called a “waste of time and paper.” This left 
students from Poland, Bulgaria, Romania, and 
other Eastern countries wondering about Dutch 
hospitality. 

Right to exist
Maryana Golovchenko, a Ukrainian pre-
master student in Cultural Economics and 
Entrepreneurship, was appalled to learn of the 
website, because it quite clearly contradicts the 
idea of diversity in society and is discriminatory. 
She notes that it is quite hard for a non-European 
citizen to settle in the Netherlands in terms of 
finding a job, and she even needed to obtain a 
working permit to volunteer for the International 

Film Festival Rotterdam (IFFR). “These obstacles 
make my opportunities very limited, and I’ve met 
a lot of Dutch people who are obviously not very 
happy with the number of non-Dutch people in 
their country.” Maryana understands that such 
websites will inevitably be created, but as long 
as it does not promote violence, it has a right 
to exist. Still, the student does not plan to stay 
in Netherlands after her graduation. “If I stay 
here, I will always remain a foreigner, and that’s 
something absolutely different from living in your 
home country.” 

Globalization
The Hungarian ambassador H.E. Gyula Sumeghy 
also criticized this initiative, and Dora Belme, a 
Hungarian national herself, agrees. The girl sees 
the Netherlands as her future home and has taken 
it upon herself to learn the language, so she can 
integrate  into the culture easier. However, she 
notes that even though it is a liberal country, the 
people will always keep their distance towards 
foreigners. “I faced some kind of discrimination 
and people sometimes handled me as of lesser 
value, yet after I learned the language and made 
Dutch friends, I don’t feel discriminated. Still, the 
government has to find a right way to manage this 
‘melting pot’ of cultures, but starting a webpage 
to gather complaints is not the right way to do it.” 
Furthermore, Dora brings up the important point 
that the more educated the immigrants are, the 
less hatred they evoke and experience. This view is 
shared by exchange student Sabina Kaczmarczyk 
from Poland. 
She explains that in her view, most of the 
Eastern European people who live in Holland are 
uneducated and unskilled manual labourers, who 

cause trouble and live off of social benefits. “But 
it’s not only like this in Netherlands. Everywhere 
there are problems with immigration due to 
globalization, and such people most often exploit 
the system and do nothing useful for the society.” 
Sabina considers herself a European citizen and 
not really an Eastern European. That’s probably 
why she wouldn’t mind to live in the Netherlands, 
being an immigrant herself. “It’s too late to kick 
the unskilled immigrants out, but it’s okay to stop 
more from coming into Holland.” 

Many barriers
Even though Wilders claims that the website was 
created merely to highlight some of the issues that 
accompany immigration and not to discriminate, 
Ina Zhekova, an Erasmus alumni from Bulgaria, 
thinks otherwise. After hearing about the website 
on the Dutch news and initiating a conversation 
with her colleagues, Ina points out that even 
though this website exists, it does not represent 
the general opinion of the largely liberal Dutch 
society. “My only concern is that the government 
is not taking a position about this problem, 
while not only the Eastern Europeans, but also 
the Dutch people and other governments expect 
it to.” As much as this issue is stimulating and 
conversation-provoking, Ina is disappointed that 
there are so many barriers for Eastern Europeans to 
overcome when trying to become established in the 
Netherlands. “Eastern Europeans who study here, 
who participate actively in all kinds of activities, 
and who achieve great academic results should 
be given equal chances to contribute their best 
to the Dutch economy and society, without the 
humiliation that such a website brings.”  

1 March 2012 | 30

‘Eastern Europeans - Go Home!’
The offensive website 
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Sweet&Salt
“God created the world, but the 
Dutch created the Netherlands.” This 
famous quote captures the essence 
of an on-going exhibition at the 
Kunsthal, structured according to five 
key words: struggle, alliance, gain, 
leisure, and myth. Struggle represents 
such difficulties as building the Delta 
Works. The alliance is a double-edged 
sword. On the one hand water has 
to be kept out of the mainland, on 
the other hand the Dutch create and 
organize new waterways, which are 
useful for transportation of goods. 
Leisure directs us to the beaches 
where one can enjoy the beauty of 
the sea. And finally, myth stands for 
the glorification of water in history 
and artistic impressions. For each 
category multiple artworks are 
presented, ranging from documentary 
photographs of the Afsluitdijk 
to classical paintings of Dutch 
landscapes.
www.kunsthal.nl

Turkey Now! Festival
The relationship between Turkey 
and the Netherlands goes back to 
the source of Dutch wealth, the 
Tulip. Originally a flower from 
Turkey, traders brought the seeds 
to the Netherlands. A simple flower 
has shaped the future of this small 
country ever since. To celebrate 
the long history and strong bonds 
between the countries and to share 
each other’s cultural heritage, 
the Turkey Now! Festival invites 
everyone to enjoy a wide spectrum 
of artistic performances. Musicians 
from Turkey and the Netherlands join 
their sounds, dance companies show 
their repertoire, and the synergies 
blend the oriental and European 
flavours into a new style. 
www.turkeynowfestival.nl

Closer to you 
The Dutch painter Jasper Krabbé 
could be considered crazy, crazy 
about his wife and muse Floor. He 

dedicated 1.5 years to illustrating 
her in various styles, using different 
techniques and constantly alternating 
angles of perspective. The result is an 
ensemble of more than 200 portraits 
of Floor, each a unique masterpiece in 
itself. One can see the facets created 
by the mood, the position, and the 
surrounding environment. The 
vast collection allows the viewer to 
actually be able to judge the artist’s 
talent by comparing the quality 
of each single piece. The variation 
enables one to establish a contrast, to 
distinguish different characteristics, 
and to learn more about techniques. 
Especially interesting is the choice 
of material. The artist uses pieces of 
cardboard and random packaging 
material to work with, which give 
additional character to the paintings. 
Also, the frames are specially selected 

for each portrait, giving it the 
finishing touch. If you are interested 
in high-quality Dutch art, this 
exhibition is definitely one to visit. 
www.kunsthal.nl

Titanic – the Dutch story
Although it happened 100 years ago, 
the tragedy of the Titanic does not 
fade into the past. Even today, the 
disaster remains an outstanding 
example of the omnipresent danger 
of overestimation and ignorance. On-
board the “unsinkable” majesty of 
the oceans were three Dutchmen: the 
director of the Holland-America Line, 
a cook, and a stoker – stokers shovel 
coal into the boilers. A new exhibition 
in the Maritime Museum Rotterdam 
sheds light on the fate of these three 
men, who were doomed the moment 
they stepped onto the giant vessel. 
Artefacts and images document the 
tragedy, showing how this event came 
to happen and how it still affects us 
today.
www.maritiemmuseum.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

What do you study?
BSc IBA, graduating in 2013. Then a 
MSc in Marketing or Finance, maybe 
Economics.

Are you a dedicated student?
I was not, but I am getting used to it. 
If you want higher achievements, you 
have to work hard.

How long are you here for?
I’ve been here for 1,5 year. And now I’m 
learning Dutch .

Did you travel in Europe?
Belgium, France, and Germany. I like 
the Netherlands the best. The fact 
that you can ride your bike every-
where is fantastic. There’s a good in-
frastructure.

What are you passionate about, I 
mean what are you absolutely cra-

zy about?
Charity, I’m always thinking of poor 
and weak people. This  motivates me 
to work hard, so I can make a differen-
ce the future.

What is your greatest ambition?
To have my own charity organization. I 
would begin in Iran.

Where do you see yourself in 5 
years from now?
Maybe still studying at RSM.

Who is your favourite intellectual?
Albert Einstein and dr. Hossein Elahi 
Ghomsheii. 

What are your extra curricular ac-
tivities?
I am a member of BSN, its a network 
helping new internationals to find 
there way around.

Do you do sports/hobbies?
I did rock-climbing, now I focus on 
running.

Tea or coffee?
Both!

What do you do in the weekends?
Usually I hang out with friends. We 
discuss politics and such, call us the 
knowledge movement. Of course 
good food is included, we cook and 
have good conversation. I would re-
commend everyone to try Persian cui-
sine some time.

Tell me something about Iran.
Our culture is very deep. There is a poet, 
Saadi, whose most important message 
was adopted by the UN. “All humans 
are one. If one suffers, everyone must 
help. If you fail to recognize the suffe-
ring of others, you are not humane.”

Vital Facts
Name: 

Milad Beyki
Nationality: 

Iranian
Age: 24

GOING 
DUTCH



Marc Klein Essink
Ooit bekende tv-persoonlijkheid

Robert Dur 
Bijzonder hoogleraar bij de ESE

DUBBELGANGERS

Joop Bokslag hoort er eigenlijk niet bij. Hij 
heeft ooit een blauwe maandag – in 1974 – op 
de afdeling gewerkt, maar is er sinds zijn pensi-
oen regelmatig te vinden. De mannen zien hem 
graag komen, want hij brengt soms zelfgebak-
ken taart  mee. 

De borrel vindt plaats in het gezamenlijke kantoor op ET-02. 
De afdeling is al een aantal keer verhuisd, onder meer tijdelijk 
naar het N-gebouw vorig jaar. 

Het is een heel gezellige afdeling en de medewer-
kers zijn ook erg sportief. Bijna iedereen komt op  
de fiets naar het werk. Zo worden de borrelnootjes 
er weer afgefietst. 

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? Afdeling Archiefbeheer

Wat? Wekelijkse borrel

Waar? ET-02

Wat? De borrel van de afdeling Archiefbeheer is vooral een mannelijke aangelegenheid. 
De twee vrouwelijke collega’s zijn nooit aanwezig. De borrel bestaat al sinds 1983 en 
dient ter afsluiting van de week. Hij begint stipt om vier uur en de mannen vertrekken 
precies een half uur later – kort maar krachtig dus. De onderwerpen die worden bespro-
ken zijn: vrouwen, voetbal en de nodige prietpraat. Ook worden herinneringen opge-
haald; de meeste mannen werken er namelijk minstens twintig jaar. 

Lekker? Het belangrijkste ingrediënt van de borrel zijn toch wel de borrelnootjes, 
die deze keer worden aangevuld met chips en worstjes. De voorraad bier is al sinds 
april 2011 over de datum; de mannen drinken vooral frisdrank. Lijkt misschien suf, 
maar het is toch echt reuze gezellig. JvdV

Elfahmi

AArdige wetenschAppers
“Wetenschappers zijn aardige mensen”. Met deze lapidaire 
woorden omschreef prof.dr. Jan Hoeijmakers, gastspreker op de 
Talent Day, academici. Deze uitspraak is mijns inziens een waar-
heid als een koe. Wetenschappers zijn inderdaad doorgaans van 
vriendelijk allooi. Ze hebben eigenschappen die kenmerkend 
zijn voor academici: ze zijn goedaardig, lief, innemend, oprecht 
geïnteresseerd, en wat dies meer zij. Allicht lopen er her en der 
ook enkele onuitstaanbare chagrijnen rond van wie je de krie-
bels krijgt, maar die verbleken bij de aanblik van de overgrote 
meerderheid van aimabele academici. 
Toen ik hier op de universiteit begon, viel mij meteen het liefde-
volle en vriendelijke karakter van de wetenschappers direct op. 
Men luisterde aandachtig naar wat je te vertellen had, men 
nam de tijd voor je, men was geduldig, men enthousiasmeerde 
en inspireerde. Allemaal eigenschappen die wat mij betreft diep 
gekoesterd moeten worden en gewaarborgd moeten blijven, 
vooral in deze tijd, waarin de roep om commercialisering en be-
drijfsmatig onderwijsbeleid palpabel luider wordt. Ik houd mijn 
hart vast als straks de academische wereld een soort BV wordt 
en academische waarden als vriendelijkheid en geduld in een 
vrije val raken. 
Voor mij is juist de hartelijkheid op de universiteit de voor-
naamste reden om een carrière in de academische wereld sterk 
te overwegen. Het is de suave sfeer der academische wereld die 
mij zo aanspreekt; de tijd die stil lijkt te staan doch verstrijkt; de 
gemoedsrust en melancholie waarin je geraakt als je weten-
schap bedrijft. Enfin, het is het gevoel dat mij zegt dat de aca-
demische wereld deugt en weshalve mij zo lief is.
Echter volgens een echte insider vergis ik me lelijk. Het gaat er 
volgens hem niet zo gemoedelijk aan toe als ik me verbeeld. En 
die bevlogenheid en liefelijkheid zijn volgens hem maar een fa-
çade. Zou dat waar zijn?

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent

Borreltijd
de mannen 
van het archief

De voorraad borrelnootjes. Elke 
paar maanden gaat Jan de Leeuw 
naar de Makro om de voorraad aan 
te vullen. 

Jan de Leeuw (l) en Rik Greevink, twee 
van de veteranen van het archief. Ze 
werken er respectievelijk al 25 en 31 jaar. 




