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Drive
Je moet het hem nageven, anderhalf jaar voor je pensioen je nog zoveel op de hals halen. 
Waar anderen zouden denken: ‘ik rol nog even lekker uit die laatste jaren’ of ‘ik rust wat op 
mijn lauweren’, trekt rector Henk Schmidt een formidabele eindsprint richting emeritaat en 
einde rectoraat in 2013 – met een bomvolle portefeuille. 
Ik zet het even voor u op een rijtje: het invoeren van het jaarklassensysteem – beter bekend 
als ‘nominaal = normaal’ – waarbij het onderwijs van de hele universiteit op de schop gaat; 
het invoeren van kleinschaliger onderwijs bij alle faculteiten (of ze nu willen of niet); en de 
oprichting van het Erasmus University College, de verwezenlijking van zijn droom en de kers 
op de taart. En mogelijk vergeet ik dan nog enkele dossiers.
Ik heb bewondering voor zijn betrokkenheid en streven om nog wat neer te zetten en achter 
te laten. 
De enige kritiek die ik heb, is dat het allemaal snel gaat en ik bijvoorbeeld nog weinig heb ge-
hoord over de financiële risico’s, die de cultuuromslag in het onderwijs met zich meebrengt. 
Wat als schoolverlaters massaal de EUR gaan mijden vanwege de strenge eisen? Wat gebeurt 
er met de reguliere docenten als er straks vooral tutoren nodig zijn? En wat gebeurt er als te 
weinig studenten erin slagen om alle punten in één keer te halen? 
Maar goed, het is nog geen 2013. De rector heeft nog even de tijd. En aan zijn drive zal het niet 
liggen; hij heeft nog geen elektrische fiets nodig.

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

IT’S SHOWTIME
Het is weer tijd voor de gala’s. 
Bestuurskundestudenten en lo-
vers Marloes Havenaar en Lasse 
Hofstra gaan de show stelen op 
het Red Vibe Gala op 8 februari. 
Zij mochten een mooie outfit 
uitzoeken bij ‘Twice as Nice’, een 
winkel die feestkleding verhuurt 
en verkoopt, en waar je tweede-
hands dameskleding kan kopen. 
Het Red Vibe Gala is een geza-
menlijk bal van studieverenigin-
gen Cedo Nulli, Econometrisch 
Dispuut, Marketing Association 
en FBMG. 
LJ (foto: Ronald van den Heerik)
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In Nederlandse media zijn veel pessimistische ge-
luiden te horen over de Arabische lente. ‘De Arabi-
sche winter zou inmiddels aangebroken zijn.  “Er 
is geen reden om aan te nemen dat het allemaal zon-
der strubbelingen zal gaan. Natuurlijk zijn er nog 
veel stappen te maken; de problemen zijn immens. 
Maar er is ook al veel verbeterd, bijvoorbeeld op het 
gebied van vrijheid van meningsuiting en actief 
burgerschap. En er zijn vrije tot redelijk vrije verkie-
zingen gehouden in Tunesië en Egypte. Als het daar 
goed uitpakt, kan dat een effect hebben op de rest 
van de regio.”

Egypte lijkt met het huidige militaire bewind te-
rug bij af wat betreft mensenrechten, rechtspraak 
en corruptie.  “Het leger heeft gezegd zich demo-
cratisch op te gaan stellen, maar het is nog afwach-
ten of dat ook gebeurt. Voor Egyptische begrippen 
zijn er wel al heel grote stappen gezet. Niet iedereen 
gaat het snel genoeg, en dat is natuurlijk teleurstel-
lend. Maar je moet ook reëel zijn: als het leger uit-
eenvalt, stort de boel in, zoals in Irak en Jemen. Ook 
in Libië zijn nu zwaarbewapende milities actief. 
Daar zie ik niet veel tekenen dat het snel veel beter 
gaat worden.”

De islamitische partijen wonnen de verkiezingen 
in Egypte, Tunesië en Marokko. Verwacht u een 
gematigd Turks model of de invoering van de 
sharia?  “We zijn in Nederland een beetje verleerd 
om op een normale manier naar moslims en de is-
lam te kijken. Ik zie de Moslimbroederschap en de 
Ennahda-partij in Tunesië eerder als een ouderwets 
soort CDA. Het is geen verrassing dat ze gewonnen 
hebben. Daarom heeft het Westen democratische 
bewegingen in het Midden-Oosten ook lange tijd 
ontmoedigd. Maar dat de strengere salafisten van 
de Nour-partij in Egypte zoveel stemmen kregen, is 
wel opmerkelijk.”

Waarom zijn deze partijen zo populair?  “De Mos-
limbroeders in Egypte hebben een enorm sociaal 
netwerk opgebouwd met een groot moreel gezag. Ze 
zijn goed georganiseerd in buurtcomités, studenten-
organisaties en vakbonden, spelen in op de eerste 
levensbehoeften en beloven orde en stabiliteit. De 
westerse media zijn geneigd in te zoomen op andere 

Dick Douwes (1957) stu-
deerde Arabische taal en 
cultuur in Nijmegen en 
promoveerde daar ook. Hij 
was uitvoerend directeur 
van het International In-
stitute for the Study of Is-
lam in the Modern World 
in Leiden. Sinds 2006 is hij 
decaan van de Erasmus 
School of History, Culture 
and Communication en 
hoogleraar Geschiedenis 
van niet-westerse samen-
levingen met nadruk op 
het Midden-Oosten. Hij 
heeft onderzoek gedaan 
in Syrië en Libanon, onder 
andere naar de late Os-
maanse geschiedenis en 
de religieuze pluriformi-
teit.

‘Gewapend ingrijpen 
heeft nog nooit goed uitgepakt’
Een jaar geleden barstte de Arabische lente los. Hoe staat het er nu 
voor? Wij vroegen het arabist en decaan ESHCC Dick Douwes. ‘Op 
sommige plaatsen gaat het dramatisch slecht en op andere is wel 
wat verbeterd.’                                                        tekst Thessa Lageman fotografie ANP



2 februari 2012 | 07DE	KWESTIE	

rechten, zoals vrijheid van meningsuiting. Maar als 
niet aan de basisbehoeften voldaan is, komen die 
niet in beeld.”

In Bahrein is de opstand neergeslagen door de 
Saoediërs, terwijl Saoedi-Arabië en de andere 
Golfstaten de onvrede in eigen land hebben pro-
beren af te kopen. Met succes?   “Voorlopig wel. 
De machthebbers denken: uiteindelijk gaat het wel 
weer over. Hoewel er af en toe enige paniek moet 
zijn geweest. De heersers van de Golfstaten hebben 
net als de Amerikanen en veel anderen belang bij 
stabiliteit in de regio vanwege de olie.”

U heeft zelf veel onderzoek gedaan in Syrië. Hoe 
lang gaat president Bashar al-Assad het nog vol-
houden?  “Er lijkt verbazingwekkend weinig syste-
matiek in de bestrijding van de opstand te zitten, 
behalve dan dat de tegenstanders angst aangejaagd 
wordt. Maar de situatie is erg onduidelijk: waarom 
lukt het het leger niet om alle steden in handen te 
houden? Soms trekt het leger zich terug om vervol-
gens met grof geweld een stad weer binnen te val-
len. Financieel kan het regime het lang uithouden; 
er komen weliswaar veel burgers en soldaten om, 
maar dure wapens worden niet ingezet.”

Ruim vijfduizend doden zouden inmiddels in to-
taal in Syrië gevallen zijn. Hoe lang houden de de-
monstranten het nog vol?  “Er zijn berichten dat 
het aantal demonstraties de laatste tijd wat af-
neemt, maar het gewapende verzet neemt juist toe.”

De Arabische Liga, tot voor kort praatclub van ge-
wichtige heren die elkaar de hand boven het 
hoofd hielden, heeft Syrië geschorst en waarne-
mers gestuurd. Waarom?   “De onrust schaadt de 
hele regio, op economisch gebied maar ook in het 
algemeen. En het kan nog verder uitwaaieren.”

Waarom zijn de waarnemers toegelaten als het 
regime door blijft gaan met tegenstanders mar-
telen en vermoorden?  “Om tijd te winnen. Als er 
al een machtsstrijd is geweest, is die nu voorbij. Er 
wordt wel gezegd dat de jongere broer van presi-
dent Assad, Maher, de meedogenloze commandant 
van de Republikeinse Garde, de touwtjes in handen 
heeft. Je ziet ook een verharding in de standpunten 
van de president. Het doet vermoeden dat hem geen 
keuze wordt gelaten.”

Ingrijpen zoals in Libië ziet de Arabische Liga, net 
als het Westen niet zitten. Zijn we zo niet mede-
plichtig aan het bloedvergieten?  “Gewapend in-
grijpen heeft nog nooit goed uitgepakt. Kijk naar 
Irak. Ik was ook geen voorstander van de NAVO-
operatie in Libië. De uitkomst is uiterst onzeker. Een 
no-flyzone zou kunnen in Syrië, maar dat is nu niet 
aan de orde; de luchtmacht is nog weinig ingezet. 
Ingrijpen is te riskant: niet alleen in verband met 
Iran, maar ook vanwege de reactie van het Syrische 
regime zelf.”

Wat vindt u eigenlijk van de benaming ‘Arabische 
lente’? Al-Jazeera heeft het over ‘Arabisch ontwa-
ken’.  “Het is in het geval van de Syrische opstand 
natuurlijk wrang om het te hebben over lente. Bij 
Tunesië, en tot op zekere hoogte Egypte, past het 
beter. De term lente wordt eigenlijk vaak gebruikt: 
toen Bashar al-Assad in 2000 de macht van zijn va-
der overnam, werd over ‘de lente van Damascus’ 
gesproken omdat hij een aantal hervormingen door-
voerde. Daarvóór was er bijvoorbeeld nauwelijks 
mobiel telefoonverkeer en was internet niet toege-
staan.”

Komt u zelf nog wel eens in de regio?  “Ik was in 
de zomer van 2010 voor het laatst in Syrië. Nee, 
toen vermoedde ik niet dat een half jaar later een 
grote opstand los zou barsten. Achteraf waren er 
natuurlijk wel veel tekenen die erop wezen. Vooral 
op het platteland zijn er veel problemen. Net als in 
Tunesië zijn daar de protesten begonnen. Weten-
schappers hebben het niet goed aan zien komen. Er 
is na 9/11 vooral onderzoek gedaan naar islami-
tisch extremisme. Daar was veel onderzoeksgeld 
voor beschikbaar, maar we bleken op het verkeerde 
spoor te zitten: geen enkele opstand is door isla-
misten begonnen. In samenwerking met instituut 
Clingendael willen wij nu onderzoek gaan doen 
naar de manieren van protesteren in de Arabische 
wereld en hoe de oudere manieren van protesteren, 
zoals stakingen en petities, aansluiten op de sociale 
media.”

Hoe blijft u op de hoogte van de situatie?  “Vooral 
via blogs en Libanese kranten. Je ziet dat er nu op-
eens ook een heleboel creativiteit loskomt, bijvoor-
beeld in de vorm van grappen over de dictators. Eer-
der kon dat niet.” Hij laat een filmpje zien op You 
Tube, gemaakt door een groep Syrische activisten. 
In het programma ‘Who wants to kill a 
million?’wordt de Syrische president als poppen-
kastpop op de hak genomen, inclusief zijn kenmer-
kende slissende manier van praten. 

‘Ik zie de Moslimbroederschap en de 
Ennahda-partij in Tunesië eerder als een 
ouderwets soort CDA’

Vrouw met Syrische vlag tijdens een solidariteits-
demonstratie met de Syrische bevolking in Tunis, 
21 januari dit jaar.
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slechte rendementen

Rechten gaat reorganiseren
Er	moet	iets	veranderen	bij	de	Erasmus	School	of	Law.	De	slechte	rendementen	en	een	
structurele	vermindering	van	de	Rijksbijdrage	vanaf	2015	verplichten	de	faculteit	tot		
het	nemen	van	maatregelen.	Daarom	ligt	er	nu	een	reorganisatieplan.

Half januari zijn de medewerkers door decaan Maarten Kroeze op de hoogte gesteld van de plan-
nen. De officiële boodschap luidt dat door de reorganisatie voor 24 fte ‘fricties worden voorzien’. 
Dat betekent volgens Kroeze dat sommige docenten hun koers zullen moeten verleggen. “Zij 
verhuizen bijvoorbeeld van de ene sectie naar een andere.” Voor 10 van de in totaal 250 fte is er 
vanaf 1 januari 2016 geen ruimte meer bij Erasmus School of Law (ESL).
De grootste verandering gaat plaatsvinden binnen het onderwijs, zodat de rendementen omhoog 
gaan en daardoor de inkomsten van de faculteit worden versterkt. Bij de ESL liggen de rende-
menten al jaren te laag: slechts 20 procent van de studenten haalt na vier jaar de bachelor en 50 
procent is na zeven jaar nog niet afgestudeerd. ESL bungelt hiermee onderaan de ranglijsten. Zo-
lang rechtenstudenten geen diploma halen – bachelor of master -, krijgt de faculteit geen bijdra-
ge vanuit het Rijk. Wanneer de overheid ook de structurele toelage vermindert, wordt de nood-
zaak tot verandering alsmaar groter.
Het onderwijs wordt kleinschaliger en er gaat gewerkt worden met probleemgestuurd onderwijs, 
net als bij de sociale faculteit. Werkcolleges gaan verdwijnen en in plaats daarvan komen er 
tutorgroepen. De tutor begeleidt de studenten bij het probleemgestuurd onderwijs. Hij voert dus 
geen onderzoek uit, zoals als een docent wel doet. 
Maar ook het onderzoek zal aan verandering onderhevig zijn. ESL wil dit gaan bundelen in drie 
speerpunten, die aansluiten bij de nationale en internationale speerpunten voor onderzoekssub-
sidies. Daarnaast komen er meer promotieplaatsen beschikbaar bij de rechtenfaculteit. 
Universitair docent, Pieter Kleve, noemt het desgevraagd verontrustend dat het plan is geba-
seerd op aannames. “Er kan tot 2016 nog zoveel veranderen, maar tegen die tijd zitten de be-
stuurders van nu niet meer op dezelfde stoel.” Kleve is bang dat er dan gewoon weer een nieuw 
plan op tafel komt. Uiterlijk 1 januari 2013 is er meer duidelijkheid over het verdwijnen van 
functies. EvdE 

ESL
>  Te bereiken doelen 2016
	 700	instroom
	 55%	BA	studierendement
	 90%	doorstroming	naar	master

Euro per maand gaat een student met basisbeurs en 
bijbaan inleveren dit jaar, aldus het Nibud. 
Stijgende prijzen, belastingmaatregelen en hogere 
verzekeringspremies zijn hieraan debet. HOP 

Onduidelijk-
heid	over	titel	
university	
college
Het is nog onduidelijk of het Erasmus University 
College straks gebruik mag maken van het verlenen 
van zowel de bachelor of arts- als de bachelor of sci-
ence-titel. Andere university colleges doen het ook, 
maar volgens het ministerie is het wettelijk niet mo-
gelijk. 
Half januari kreeg het Erasmus University College 
(EUC) de eerste goedkeuring van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De oplei-
ding slaagde voor de zogeheten macrodoelmatig-
heidstoets. Goed nieuws, want nu kan de universi-
teit verder met het aanvragen van de benodigde ac-
creditatie van de opleiding.
In het positieve advies zegt het ministerie echter ook 
dat alleen de graad van bachelor of arts kan worden 
verleend aan de EUC-studenten. Het ministerie van 
OCW bevestigt dat het wettelijk niet mogelijk is om 
aan één opleiding twee verschillende titels te koppe-
len, en verwijst daarbij naar de Wet op het hoger on-
derwijs. 
De EUR zoekt momenteel uit hoe dit kan, want het 
zou een streep door de rekening zijn juist voor de 
mogelijkheden voor de meer bètageoriënteerde 
EUC-studenten die daarna willen doorstromen naar 
een master waar een bachelor of science-diploma 
voor vereist is.
Over de doorstroom binnen de EUR maakt de rector 
zich vooralsnog geen zorgen. “Meer en meer dringt 
het bij faculteiten door dat dit een heel bijzondere, 
slimme groep studenten zal zijn. Deze studenten zijn 
wellicht deficiënt op bepaalde gebieden, maar dat 
kunnen ze inhalen en bovendien brengen ze wat an-
ders mee dat ook waardevol is. De samenleving 
heeft niet één soort econoom of psycholoog nodig; 
iedereen moet zijn eigen niche vinden. Er is veel 
meer behoefte aan variatie in de samenleving dan 
waarin het huidige opleidingenaanbod voorziet”, al-
dus Schmidt. EvdE/WG

>	Lees meer over het Erasmus University College vanaf 
pagina 14.
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Wat: informatiebijeenkomst voor EUR-
medewerkers over cao-onderhandelingen
Waar: campus Woudestein, gebouw J
Wanneer: woensdag 25 januari 12.30 uur

Te laat binnenkomen bij een bijeenkomst is 
niet best. Alle ogen zijn op je gericht, mensen 
zuchten geïrriteerd en de man vooraan in de 
ruimte stopt met zijn verhaal. Na een beteke-
nisvolle blik pakt hij de draad weer op en ver-
telt over de vastgelopen cao-onderhandelingen 
met universiteiten. De bonden en werkgevers-
organisatie VSNU komen er samen niet uit. De 
gesprekken liggen stil en de vakbonden maken 
daar gebruik van door de meningen te peilen 
onder universiteitsmedewerkers. Nou, die zijn 
verdeeld. 
Iemand van de personeelsgeleding merkt 
op dat oudere werknemers –die niet meer 
functioneren naar de maatstaven van deze 

tijd - gewoon in dienst blijven vanwege vaste 
contracten. Waarop een wat oudere medewer-
ker verontwaardigd vraagt of die mensen dan 
maar gewoon ontslagen moeten worden? Ja, 
hoewel dat natuurlijk niet met zoveel woorden 
wordt gezegd, want daar is de dame veel te 
sympathiek voor: haar antwoord is diplomatiek, 
doch bevestigend. 
De vakbondsman die vooraan in de zaal op 
een weinig inspirerende manier staat te 
oreren, zegt dat hij zich hardmaakt voor een 
cao waar alle generaties wat aan hebben. 
Koopkrachtbehoud, werkzekerheid en resul-
taatverplichting in werk naar werktrajecten, 
lijken hem juist voor iedereen van belang. De 
prioriteiten liggen echter niet bij iedereen het-
zelfde. De een wil een hoger salaris, de ander 
baanzekerheid. Of alle wensen uitkomen is zeer 
de vraag, want de strijdlust onder universiteits-
medewerkers schijnt nogal beroerd te zijn. “We 
hebben wel ooit een actielunch gehouden”, 
roept een dappere medewerker, waarop ieder-
een lacht, zijn bammetjes pakt en verdwijnt. 
Ook te laat, maar dan voor de lunch. EvdE

Gebrek aan 
strijdlust

Umeu is nieuwe campusdichter
Umeu Bartelds (21) beleefde 26 januari zijn vuurdoop als nieuwe campusdichter bij het 
college ‘Bestuurlijke kaart van Nederland en Europa’ van docent Menno Fenger. Het 
was Gedichtendag en daarom werden meerdere colleges geopend met poëzie. 
Bartelds is behalve dichter ook derdejaars student filosofie en voorzitter van facul-
teitsvereniging ERA. De Rotterdammer is geboren in Guinee-Bissau (West-Afrika) 
en woont vanaf zijn eerste jaar in Nederland. Als campusdichter zal hij hier en daar 
activiteiten opluisteren, maar hij is vrij in hoe hij zijn rol invult. Hij schrijft beeldende 
gedichten, het liefst in het Nederlands. Bartelds is voorgedragen door de vorige cam-
pusdichter, Lennart Pieters. (foto: RvdH)

> Bekijk een video van de campusdichter op erasmusmagazine.nl
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EUR start 
talkshow in stad
Studium Generale, Erasmus Cultuur en 
Erasmus Podium starten met een 
maandelijkse ‘luchtige’ 
wetenschappelijke talkshow onder de 
naam ‘Studio Erasmus’. In de talkshow, 
gepresenteerd door SG-
programmamaker Geert Maarse, 
zullen wetenschappers van de EUR 
reflecteren op hun eigen werk ‘en op de 
actualiteit. “Het doel is om de 
universiteit meer te verbinden met de 
stad en met de actuele thema’s in 
politiek, economie en maatschappij”, 
licht Maarse toe. “We streven naar een 
mooie mix tussen verschillende 
disciplines, tussen licht en zwaar, 
populair en keiharde wetenschap.”
De eerste Studio Erasmus is op 
donderdag 16 februari. Gasten zijn 
sowieso Cor Molenaar, hoogleraar 
e-marketing, die zal spreken over het 
einde van de winkels zoals we die nu 
kennen, en Fiore Geelhoed, onlangs 
gepromoveerd criminologe. Zij gaat het 
hebben over moslimfundamentalisten
die veel westerser en moderner blijken 
te zijn dan we vermoeden. Dit alles 
omlijst door muziek van EUR-talent. 
Aanvang 20.00 uur, De Unie, 
Mauritsweg 34/35. WG 

Vijf jaar gratis OV
Na de langstudeerboete, de dure 
tweede studie en geen basisbeurs meer 
in de master, gooit staatssecretaris 
Zijlstra het nu over de ov-boeg. 
Studenten krijgen nog maar vijf jaar 
een ov-jaarkaart, is zijn voorstel. Dat 
betekent dat studenten die een jaar 
uitlopen in de bachelor en in de master 
dus een jaar hun eigen reiskosten 
moeten betalen. Wie een master doet 
van anderhalf jaar – op de Erasmus 
Universiteit is dat International 
Management bij RSM – heeft extra 
pech. Deze studenten kunnen zelfs 
maar een half jaar uitlopen voordat hun 
ov-kaart wordt afgepakt. Terwijl zij in 
die laatste maanden juist vaak stage-
lopen en dus veel reiskosten maken. 
De maatregel gaat ook gelden voor 
studenten die dit studiejaar aan hun 
langere master zijn begonnen. Wie 
tijdens zijn bachelor een jaar vertraging 
opliep en zijn ov-recht ‘verbruikte’, 
raakt zijn ov-kaart al op 1 september 
kwijt. LJ

KORTAF

CAMPUS 



schappelijk onderzoek. Haar scrip-
tie, beoordeeld met een 8,5, ging 
over ‘best practices’, oftewel goede 
voorbeelden in de praktijk, denk 
bijvoorbeeld aan valpreventie. Ze 
merkte tijdens de master zorgma-
nagement dat ze het doen van on-
derzoek erg leuk vindt en werkt nu 
als junior onderzoeker bij iBMG. 
Daar hoopt ze ook te promoveren.
Marlies heeft echter meer talenten. 
Behalve in de wetenschap, werkt 
ze ook als verpleegkundige met 

volwassenen met niet-aangeboren 
hersenletsel en verpleegt ze demen-
terende ouderen, op dit moment 
twee dagen in de week op oproep-
basis. Ze vindt het namelijk heel 
belangrijk om feeling met de werk-
vloer te blijven houden. Daarnaast 
heeft ze een freelancebureau – 
Maaijen Zorgadvies – voor trai-
ningen en adviezen aan verzorgen-
den en verpleegkundigen. Zo is ze 
gastdocent op de opleiding HBO 
Verpleegkunde, waar ze zelf negen 

jaar geleden startte met haar stu-
die. Ze wilde graag verder stude-
ren omdat ze het idee had dat er 
veel verbeterd kan worden in de 
zorg. Eigenlijk is het logisch dat ze 
deze kant op is gegaan: haar moe-
der is bejaardenverzorgster en ze 
groeide op op een boerderij, waar 
de zorg voor dieren vanzelfspre-
kend was, net als de zorg voor haar 
inwonende oma.TL

‘De zorg zit een beetje in mijn bloed’
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Marlies Maaijen (27) 

U-raad aan de iPad
Leden van de Universiteits-
raad hebben allemaal een 
iPad2 gekregen. Met het uit-
delen van deze gewilde gad-
get, moet een einde komen aan 
de enorme stapels papier die 
elke vergadering werden ver-
strekt aan alle leden. 
De stukken werden al digitaal 
doorgestuurd, en dat leek een 
prima oplossing. Maar de hal-
ve U-raad stond maandelijks 
aan de deur bij de Griffie om 
de stukken te printen. Dat kon 

zo niet langer. 
De weg naar de iPad2 was een 
lange. Bijna twee jaar geleden 
werd het idee al geopperd, 
maar volgens Patricia de Jong 
– de Geus van de Griffie, wa-
ren de tablets niet helemaal 
geschikt. Het delen van grote 
bestanden was bijvoorbeeld 
niet optimaal. “Met de iPad2 
hopen we nu dé oplossing te 
hebben gevonden.”
De leden tekenen voor ont-
vangst én teruggave van de 

iPad: eind augustus moet de 
tablet namelijk weer ingele-
verd worden, of worden over-
genomen door een ander. 
Bij de eerste ‘digitale’ vergade-
ring van de U-raad op 24 ja-
nuari waren de reacties posi-
tief, behalve over de slechte in-
ternetontvangst in veel gebou-
wen op de campus. De red-
ding is nabij, want de komen-
de tijd worden op de campus 
800 extra wifi-hotspots geïn-
stalleerd. EvdE/WG

MODERNISERING

Ze won eerst de jaarlijkse scriptie-
prijs van het Instituut Beleid & 
Management Gezondheidszorg 
(iBMG) en daarna - vanwege haar 
originele onderzoeksmethode - ook 
nog eens de scriptieprijs van KWA-
LON. Deze organisatie houdt zich 
bezig met reflectie op de methodo-
logie van kwalitatief sociaalweten-

TALENT 
AAN DE EUR

MEDEWERKERSONDERZOEK

EUR scoort een 7,4
Medewerkers van de Erasmus Universiteit ge-
ven een 7,4 voor ‘algemene tevredenheid’ over 
hun werkgever en hun werkplek.

Dit blijkt uit het grootscheepse medewerkersonder-
zoek dat afgelopen november is gehouden om te we-
ten te komen hoe tevreden iedereen is over het werken 
bij de EUR. 1165 medewerkers hebben de enquête 
volledig ingevuld en teruggestuurd, dat is een res-
pons van 57,3 procent.
Thema’s die goed scoren op de EUR zijn efficiëntie en 
leiderschap. Medewerkers vinden dat ze bovengemid-
deld in staat worden gesteld om efficiënt te werken. 
De direct leidinggevende scoort ook goed; hij heeft 
belangstelling voor het werk, voor de persoon die het 
werk levert en hij staat open voor suggesties.
Op betrokkenheid wordt minder goed gescoord. De 
EUR krijgt een 6,9. Dat komt vooral omdat de EUR-
medewerker zich niet zo gewaardeerd voelt en een be-
nedengemiddelde samenwerking ervaart binnen de 
universiteit. Ook het functioneringsgesprek zou beter 
kunnen.
Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek zijn 
verbeterpunten opgesteld. Aan decanen en directeu-
ren is gevraagd voor 1 juli 2012 een plan van aanpak 
op te stellen. EvdE

> Verschil per faculteit
Ik ben tevreden over het werken bij de EUR 
(7,4)

ESE 7,7
ESHCC 7,2
ESL 6,9
FSW 7,5
FW 8,4
iBMG 7,4
RSM 7,3
stafdiensten, ssc’s en UB 7,6



Philip Hans Franses, decaan 
van de Erasmus School of 
Economics (ESE). De hoogleraar 
econometrie ontving 19 januari 
een eredoctoraat van de Thaise 
Chiang Mai University. 

Is dat bijzonder?
Franses: “Ik hoorde achteraf dat ik de 
eerste Nederlander ben die een eredocto-
raat in Thailand heeft ontvangen. Dat is 
leuk. Bijzonder was dat de Thaise kroon-
prinses, Maha Chakri Sirindhorn, de bul 
uitreikte. Ze deed overigens niet alleen 
de eredoctoraten, maar ze deelde die dag 
zo’n 7.000 bachelor- en masterdiploma’s 
uit aan studenten, die allemaal in toga 
liepen. Deze dag is het hoogtepunt van 
het jaar voor de universiteit.” 

Wat levert een eredoctoraat 
eigenlijk op?
“Het is vooral een eerbetoon aan je we-
tenschappelijke carrière, voor het harde 
werken. Voor de Chiang Mai University 
is het ook positief, omdat ze op deze ma-
nier kan laten zien dat er een verbonden-
heid is tussen onze universiteiten. Dat 
kan voordelig zijn om nieuwe studenten 
aan te trekken.”

Waarom heeft u het doctoraat 
ontvangen?   
“Ik ben voorgedragen door de decaan 
van de economische faculteit daar, prof. 
Pisit Leeatham, die ook alumnus is van 
de ESE. Ik ben lid van de adviesraad van 
de universiteit, maar ik verwacht dat de 
faculteit me vanaf nu ook zal vragen om 
meer wetenschappelijk samen te gaan 
werken.”

Wat is uw favoriete Thaise 
gerecht?
“Dat is makkelijk: vegetarische Tom-
Kha Gai. Dat is pittige soep met kokos, 
citroengras en limoensap. Ik houd van 
heet eten, zeker als het buiten 30 graden 
is. Helaas heb ik niet zo lang van de 
Thaise keuken kunnen genieten, want ik 
was er maar drie dagen.” LJ

Rotterdam	mist	een	groot	
studentenorkest,	vindt	der-
dejaars	student	geneeskunde	
Ashwin	Wenmakers.	Die	taak	
heeft	hij	daarom	op	zich	ge-
nomen	met	drie	medestuden-
ten.	Maar	gaat	dat	niet	ten	
koste	van	Majeur,	het	andere	
studentenorkest?	

Dat laatste ontkent Wenmakers. 
“Majeur is een harmonieorkest 
met alleen blaasinstrumenten, 
maar wij gaan voor een symfo-
nieorkest met blazers, strijkers 
en slaginstrumenten. Wij willen 
Majeur dus niet overstemmen, 
maar naast elkaar bestaan.” 
Een ander verschil tussen beide 
studentenorkesten is volgens 
Wenmakers de muziek. Majeur 

speelt voornamelijk moderne 
stukken, zoals filmmuziek, ter-
wijl het Rotterdams Studenten 
Orkest (RSO) klassieke stukken 
niet uit de weg gaat.
Het nieuwe orkest krijgt een 
studentikoos karakter, verzekert 
de geneeskundestudent. Lek-
ker borrelen na de wekelijkse 
repetitie hoort daar uiteraard bij. 
En net als bij een andere studen-
tenvereniging zullen commissies 
de nodige activiteiten (feestjes, 
een tournee of studieweekenden) 
organiseren.
Het RSO komt voort uit het Rot-
terdams Jeugd Symfonieorkest. 
Nu bestaat het nieuwe orkest 
nog maar uit een paar leden, 
maar de promotie is nog niet op 
stoom. Wenmakers noemt een 

groep van vijftig man een mooie 
start. “Dat is wel het minimum 
voor een dynamisch orkest 
waarin een goede balans is tus-
sen de strijkers en de blazers. Ik 
denk dat dat wel moet lukken 
op zo’n grote universiteit als de 
Erasmus.” Vooralsnog richt de 
club zich op studenten van de 
EUR, maar dat wordt volgend 
collegejaar uitgebreid naar de 
hogescholen.
Om muzikale studenten enthou-
siast te maken, is er op 13 fe-
bruari een kick-off, waarbij Die 
Zauberflöte van Mozart niet zal 
ontbreken. LJ

> Meer informatie of je opgeven 
kan via info@nu-rso.nl of www.nu-
rso.nl.

Klassieke muziek met een biertje
STUDENTENORKEST
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Ik ben 2 x blijven zitten
Vertelt rector magnificus Henk Schmidt in het radioprogramma ‘Zo ben ik groot 
geworden’ van RTV Rijnmond, over zijn middelbare schooltijd. Hij wilde graag 
acteur worden, maar ontdekte later dat hij lesgeven nog veel leuker vond.

DE QUOTE

Doe	een	gratis	master	
De extra kosten door het wegvallen van de 
basisbeurs in de master, kunnen studenten 
drukken door een goedkope, of gratis master in 
het buitenland te doen.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Stapel-ontmaskeraars	doen	hun	verhaal
De drie jonge, Tilburgse onderzoekers vonden in 
tien maanden tijd tientallen bewijsstukken, 
vertellen de onderzoekers anoniem in de 
Volkskrant. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Ben	jij	slim	én	sexy?	
Bollebozen met een mooie kop en babes met een 
goed stel hersenen: allemaal mogen ze zich 
inschrijven voor de verkiezing ‘Student of the 
year 2012’.
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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(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 opi-
nie@em.eur.nl 

> Mysterieuze fiets
Wat doet dat witte vouw-
fietsje op de hoek van de 
Honingerdijk? Stevig vast-
geketend, met een wit bord 
met ‘Te koop’ en een tele-
foonnummer. Slimme zet 
van de verkoper, want 
langs dit punt fietsen en lo-
pen elke dag honderden 
studenten. Lang zal de fiets 
er niet blijven staan waar-
schijnlijk, want hij kost 
maar 30 euro. Moet haast 
wel een gestolen fiets zijn, 
zou je denken. Maar de 
fietshandelaar die EDDN 
aan de lijn krijgt op het te-

lefoonnummer, beweert van 
niet. De man uit De Esch 
koopt de fietsen van de 
Bouman Kliniek, de instel-
ling voor geestelijke ge-
zondheidszorg in Capelle 
aan den IJssel. Fietsen die 
de gemeente Rotterdam 
losknipt en in beslag 
neemt, worden in de kliniek 
opgeknapt en verkocht voor 
een zacht prijsje. Onder an-
dere aan de genoemde fiets-
handelaar, die vrijwilligers-
werk doet in de kliniek. Op 
deze manier heeft hij al drie 
fietsen verkocht, vertelt hij. 
“Het extra zakcentje kan ik 

goed gebruiken, want ik zit 
bij de kredietbank.” De 
Bouman Kliniek is niet zo 
blij met de fietsverkoop, 
maar de handelaar begrijpt 
het probleem niet. “Ik ben 
er eerlijk over wat ik met de 
fietsen doe.”

> Fiets weggesleept
Nog meer fietsnieuws. Een 
elektrische fiets kan heer-
lijk zijn, blijkt uit het arti-
kel verderop in EM, maar 
het gaat niet altijd voor de 

wind. Want wat doe je als 
je ketting eraf ligt? Het ge-
vaarte van zo’n 28 kilo ach-
ter in de auto gooien, is niet 
verstandig. Bovendien 
voorziet de verzekeraar erin 
dat je het voertuig naar de 
fietsenmaker mag laten 
brengen. Dus dan bel je de 
bergingswagen om ‘m ‘weg 

te laten slepen’. Dat deed 
Marloes van Dort, mede-
werker van het ssc Onder-
wijs, Onderzoek en Studen-
tenzaken. Ze zag hoe de 
chauffeur van de bergings-
wagen met frisse tegenzin 
haar stalen ros klemvast 
zette op de wagen – sjor-
bandje hier, sjorbandje 
daar. Toevallig had hij pas 
nog hoofdschuddend naar 
een aflevering van het tv-
programma ‘Helden van de 
Weg’ zitten kijken, waarin 

ook een elektrische fiets 
werd weggehaald. Toen kon 
hij nog niet bevroeden dat 
hem een paar dagen later 
hetzelfde lot zou treffen. 
Wat moet hij zich lullig 
hebben gevoeld op de weg 
toen hij met het ‘voertuig’ 
naar de fietsenmaker in 
Bleiswijk reed.

	VAN	DER	SCHOT	

EDDN	

>EN DAN DIT NOG...
…voor al het kleine nieuws dat niet onvermeld mag blijven. 
Tips? redactie@em.eur.nl

De wel heel rigoureus gestreken vlag

> Sterker door storm
Het wintert nog niet, maar het kan wel behoorlijk stormen 
op de campus. Afgelopen week hield een van de vlaggen-
masten bij de hoofdentree van campus Woudestein het niet 
meer vol, brak af en viel om. Het was de mast waaraan de 
gele vlag hing van de Erasmus School of Economics die 
vroeger het motto had: ‘Sterker door storm’.
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OPINIE

Waar zijn de chips?
Onlangs zag ik een geinig berichtje op www.erasmusmagazine.nl met 
de titel: ‘Verpletter met je stijl’. Nieuwsgierig geworden las ik verder. Ik 
leerde dat excellente studenten van de Erasmus School of Law die op de 
Dean’s List staan, adviezen van een stylingadviseur kregen aange-
smeerd. Tjonge! Waarom in godsnaam? Ik heb geen idee waarom een 
zichzelf respecterende decaan van de ESL zijn allerbeste studenten uit-
nodigt voor een college waarin ‘allerlei weetjes over kleuren en stoffen’ 
de revue passeren. Het is mij een raadsel. De toelichting dat je dan ‘zo-
wel zakelijk als privé met stoffen en kleuren precies kunt uitstralen wat 
je wilt’, maakt het er wat mij betreft allemaal niet duidelijker op. 
Kijk, in plaats van wat dom gelul over kleurtjes, stoffen, gebreide truien 
en colbertjes, kun je je studenten natuurlijk ook trakteren op een fijne 
verdiepende lezing over een thema dat niet of nauwelijks in het onder-
wijsprogramma voorkomt. Gewoon om die goede studenten nóg een 
beetje beter te maken. Eigenlijk waar het op een universiteit allemaal 
om hoort te draaien: De inhoud, niet de vorm! 
In mijn naïviteit dacht ik dus dat naar aanleiding van dit stijluurtje van 
de decaan wel eens ongenadig de pleuris zou kunnen uitbreken. Zo van: 
‘Moet dat nou van onze belastingcenten?’ En: ‘Kunnen die topstudenten 
die daar interesse in hebben zich niet gewoon aanmelden bij de lokale 
volksuniversiteit?’ Of: ‘Hebben die gasten daar aan de ESL niks beters te 
doen dan studenten lastig te vallen met het verschil tussen oranje (‘vro-
lijk’) en geel (‘creatief’)’? Maar nee hoor! Niks van dat al! Geen onverto-
gen woord! Zelfs de studenten die dit allemaal hebben moeten door-
staan vonden dit door de dean aangeboden stijlfestijn blijkbaar ook wel 
prima. Misschien vonden ze het zelfs wel ‘leuk’? Ze hebben althans niet 
ter plekke de boel afgebroken. Of met spandoeken met leuzen als: 
‘Normaal Onderwijs: Nu!’ op het Tinbergenplein staan wapperen. 
Dat ze dat niet deden kan ik overigens best verklaren. Ik passeer regel-
matig op de campus kraampjes waar studenten met stampende muziek 
heen worden gelokt om deel te nemen aan een of ander evenement. Ze 
worden dan altijd meteen volgepropt met heerlijke koekjes, hartige 
hapjes, en met de onvermijdelijke paprikachips. Zonder chips houden 
studenten het niet lang bij je uit, en gaan ze op zoek naar andere met 
chips gezegende evenementen. De decaan van de ESL kan dus op één 
ding trots zijn: Kennelijk was de catering bij zijn verpletterende stijlcol-
lege prima in orde!

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, heeft een rode trui. Hij 
heeft ook een groen vest. Spijkerbroeken, zwarte onderbroeken 
(Hema), hij heeft het allemaal. Witte T-shirts heeft hij ook. En ook 
T-shirts in andere kleurtjes. Vaak van katoen, maar synthetisch spul 
schuwt hij zeker niet. Iemand nog chips?

Appeltje voor de raad
Het College van Bestuur heeft alle leden van de 
U-raad een iPad gegund. Enkel voor de vergader-
stukken van de Raad natuurlijk en ook “in bruik-
leen”, dus niet helemaal cadeau, maar toch: voor-
waar een mooie en gewaardeerde geste! En dankzij 
de goede zorgen van de griffie ook een plan dat snel 
gematerialiseerd kon worden!
Bij het uitpakken en -proberen van “mijn” exem-
plaar, controleerde ik voor alle zekerheid nog even 
of het College niet stiekem Apps of andere extra’s 
had laten installeren, die het overleg vanuit hun 
perspectief “ten goede” zouden komen. Maar nee, 
daarop was kennelijk geen beleid gevoerd. Er was 
geen bijkomend knopje ingebouwd waarmee we 
een “positief advies” zouden kunnen afgeven vóór 
we er erg in hebben (een soort hamer-button). En 
ook de toetsen waarmee “ja, mits” en zelfs “nee, 
tenzij” ingetikt kunnen worden, functioneerden 
naar behoren.
Wel leek het tijdens de eerste overlegvergadering 
waarin de klassieke stapels papier vervangen waren 
door de tablets een stuk rustiger dan gewoonlijk. 
Op een collega die het al lang kende, en een andere 
die er nog niet aan wou beginnen na, waren de 
raadsleden druk aan het multitasken: goed luiste-
ren naar en, waar nodig, van gedachten wisselen 
met het College van Bestuur, maar daarnaast ook 
navigeren doorheen een prachtige en schijnbaar 
eindeloze archipel van Apps en documenten. Voor 
de meeste raadsleden was een hele nieuwe wereld 
opengegaan. Een mooie, elegante wereld. En bij die 
ontdekkingsreis hoort dus gewijde stilte. 
Maar de U-raad zou de U-raad niet zijn als hij zelfs 
een gegeven paard -nou ja, een paard in bruikleen 
dus- niet ongegeneerd in de bek zou kijken. En dus 
werd tegen het einde van die vergadering de iPad 
vooralsnog kritisch tegen het licht gehouden. Of die 
wel echt kostenneutraal was. En of er in het kader 
van de ambitieuze milieudoelstellingen van het 
College van Bestuur, afdoende onderzocht was of de 
ecologische voetafdruk van de iPad positief afgewo-
gen kon worden tegenover de milieueffecten van 
het gemiddelde papierverbruik.
Zeer belangrijke vragen natuurlijk en ongetwijfeld 
ook buitengewoon boeiende academische exerci-
ties, maar misschien heeft het titanenwerk dat 
staatssecretaris Halbe Zijlstra de universiteiten 
heeft opgedragen, en het berekenen, doordenken en 
bijna continu bijsturen van de respons op de ingrij-
pende veranderingen in de financiering van de uni-
versiteiten, nu even net iets meer prioriteit. En bo-
vendien: met een iPad kan je zo de berekening van 
de voetafdruk van je iPad van het internet plukken.

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

TIM	DE	MEY	
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N
atuurlijk had de EUR ook een ‘gewo-
ne’ bacheloropleiding liberal arts & 
sciences kunnen starten om de breed 
geïnteresseerde schoolverlater binnen 
te hengelen. Maar de EUR koos be-

halve voor de brede opleiding ook voor de vorm van 
een university college [zie kader p. 16]. Dus wonen 
en studeren combineren met kleinschalig onderwijs, 
veel contacturen en veel interactie tussen studenten 
en docenten.
En als de rector zegt kleinschalig, bedoelt hij ook 
kleinschalig. Good for them, dat ze op andere uni-
versity colleges niet meer met een paar honderd 
maar met vijfentwintig studenten in een collegezaal 
zitten. Maar dat kan nog kleiner: in Rotterdam 
komen er groepen van tien, hooguit elf studenten, 
althans dat is nu het plan. “Wij willen studenten in 
het centrum plaatsen. Niet meer dan tien studen-
ten om een tafel met een tutor”, aldus rector Henk 
Schmidt. “Dan moet er gestudeerd en voorbereid 
zijn, en dan ga je om die tafel praten over de stof 
met die andere slimme mensen – iedereen heeft 
hiervoor gekozen en is geselecteerd.”
Volgens Schmidt doet de kleinschaligheid, verplich-
te aanwezigheid en het jaarklassensysteem geen 
afbreuk aan de academische vorming en vrijheid. 
“Academische vrijheid en vorming zitten ’m vooral 
in wat je bestudeert en hoe je dat doet. Tijdens mijn 

eigen psychologieopleiding had ik geen keuzevrij-
heid. Ja, ik had de vrijheid om in mijn bed te blijven 
liggen, maar dat is geen academische vrijheid”, 
aldus de rector, die met de komst van het Erasmus 
University College (EUC) een droom in vervulling 
ziet gaan.

Urban challenges als rode 
draad  De eerstejaars kunnen een breed vak-
kenpakket verwachten: van biologie en psychologie, 
tot wiskunde en economie. En, als het aan rector 
magnificus Schmidt ligt, staat ook het ontstaan van 
de aarde vanuit natuurwetenschappelijk én religi-
eus perspectief op het programma.
En als rode draad door de hele opleiding staan de 
‘urban challenges’ centraal; de stad als complex 
probleem wordt het thema waarmee het Erasmus 
University College (EUC) zich wil onderscheiden 
van die andere zes university colleges in Nederland 
(en de overige in het buitenland).
Kan dat wel, een brede liberal arts & sciences toe-
spitsen op één thema? Ja, zegt de EUR – en het mi-
nisterie bevestigt dit – de opleiding is breed en dis-
ciplinair, “maar waar sommige andere university 
colleges erg naar binnen zijn gericht, willen wij de 
studenten de blik naar buiten laten richten door per 
blok een hele of halve week aan dit thema te wijden. 
Wij zien de stad als een prachtig complex probleem; 

 Erasmus University College

Rotterdamse 
topopleiding 
krijgt vorm

Het Erasmus University College is een stap dichterbij; het ministe-
rie van Onderwijs vindt de opleiding een toevoeging aan het 
huidige opleidingenaanbod in Nederland. Inmiddels beginnen de 
eerste contouren van de Rotterdamse topopleiding zich af te 
tekenen.                                                     tekst Esther van den Elzen en Wieneke Gunneweg 
 fotografie Ronald van den Heerik en designed by Van Egeraat

Eén hobbel gehad, nog enkele 
te gaan 
De aanvraag van het Erasmus University 
College is geslaagd voor de macrodoelmatig-
heidstoets van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen; de opleiding mag 
er komen en zal worden gefinancierd door de 
overheid zodra ook de accreditatie binnen is. En 
dat is nu de volgende stap: het accrediteren van 
de nieuwe opleiding bij de Nederlands-Vlaamse 
accreditatieorganisatie (NVAO).
Op dit moment is een kernteam van vier 
wetenschappers bezig met een nadere 
invulling van het onderwijsprogramma, dat al 
gedetailleerd omschreven moet zijn voor de 
accreditatie. 
Het dossier moet in het vroege voorjaar van 
2012 naar de NVAO, maar gaat eerst nog ter 
bespreking langs onder andere de Universiteits-
raad. 
Naar verwachting is bij de start van het 
komend academisch jaar de laatste goedkeu-
ring binnen en kan het werven van studenten 
écht beginnen. Zodat in september 2013 – met 
de start van het lustrumjaar – het Erasmus 
University College haar deuren kan openen.
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metafoor voor de samenleving met fricties en pro-
blemen die interessant zijn voor wetenschappers om 
te onderzoeken”, zegt de rector.
Studenten zouden bijvoorbeeld mee kunnen lopen 
met het veldonderzoek van ‘Generation R’, het gro-
te onderzoeksproject van het Erasmus MC naar de 
groei en ontwikkeling van kinderen in Rotterdam. 
“Wat is er mooier dan na een week data verzamelen 
op Zuid en in Noord het verhaal te horen van pro-

fessor Hofman (Erasmus MC) achter het Genera-
tion R-onderzoek?”

Eindelijk een opleiding voor 
bèta’s aan de EUR  Nog zo’n droom van 
de rector die hij via het EUC hoopt te verwezenlij-
ken: een opleiding voor bèta’s aan de EUR. Deze 
universiteit biedt van oudsher weinig mogelijkhe-
den aan de echte bèta’s in de regio, en die wil de  >> 

‘Dan ga je om die tafel praten over de stof 
met die andere slimme mensen’

Bijna ging Dordrecht er met de buit vandoor, 
maar de gemeente Rotterdam heeft hemel en 
aarde bewogen om het Erasmus University 
College in Rotterdam te krijgen. De gemeente 
wil namelijk niets liever dan een levendige 
studentenwijk in de stad creëren. “We 
proberen al twintig jaar om meer studenten 
naar het centrum te trekken, dit was voor ons 
de uitgelezen kans.” Rien van der Sluijs werkt 
voor Stadsontwikkeling van de gemeente 
Rotterdam en hamert op het belang van een 
levendige buurt vol studenten. “Het geeft 
zoveel meer ‘schwung’ aan de stad.” De 
gemeente werkt zelfs scenario’s uit voor het 
betreffende stadsdeel – Maagd van Holland 
Kwartier – waarin met een zeker knipoog naar 
Quartier Latin wordt verwezen: dé Franse 
studentenwijk waar in de 14e eeuw al 
bollebozen uit de hele wereld naartoe 
trokken.
Een levendige wijk creëer je niet alleen met 
een university college. Het is dan ook de 
bedoeling dat studenten binnen een straal 
van 700 meter van het gebouw gaan wonen. 
Dat is een maximale loopafstand van vijf 
minuten. Stadswonen is gevraagd om hier 
voor te zorgen. Zij hebben bestaande 
woningbouw op het oog, maar er moet ook 
nieuwbouw komen. Waar is nog niet bekend. 
Dat heeft alles te maken met het kosten-
plaatje. “Hoe dichter je bij de Coolsingel komt, 
des te duurder het wordt. Realistisch gezien 
komt het erop neer dat de studenten 
gehuisvest worden in de buurt van het 
Oostplein.” 
Stadswonen, of andere instanties, moeten 
wel vaart maken, want de eerste lichting 
studenten heeft september 2013 een 
slaapplaats nodig. “Het kan zijn dat we het 
eerste jaar moeten kiezen voor een tussenop-
lossing, dat studenten iets langer dan vijf 
minuten moeten lopen.” 
Het Nationaal Onderwijsmuseum – dat nu 
nog in het pand aan de Nieuwemarkt zit – 
heeft geen bezwaar tegen de verhuizing. 
Ironisch genoeg vertrekt het museum 
waarschijnlijk naar Dordrecht. Het museum 
wil echter wel een substantieel bedrag (dat 
loopt in de tonnen) van de gemeente 
Rotterdam hebben voor de verhuiskosten. De 
twee partijen zijn hierover in onderhandeling. 
Vooralsnog is de planning dat het pand 1 juli 
2012 leeg is en er 2 juli begonnen kan worden 
met de verbouwing tot university college.

Quartier Latin aan de Maas
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EUR wel graag naar zich toetrekken.
De sterke bèta-inslag van het EUC zal zich vooral 
op de levenswetenschappen richten, zoals biologie 
en chemie, zodat aansluiting gevonden kan worden 
bij de expertise van het Erasmus MC. Toch hoopt 
Schmidt dat in de uiteindelijke opleiding zijn idee 
om in het eerste jaar op twee niveaus ook discipli-
nes als aardkunde en sterrenkunde aan bod te laten 
komen, overeind blijft.
De bedoeling is dat de EUC-studenten uiteindelijk 
de graad bachelor of arts óf bachelor of science ach-
ter hun naam mogen schrijven, die laatste titel moet 
de doorstroom naar meer exacte masteropleidingen 
mogelijk maken. 

Naast de studie wordt het ook 
leuk  Voordat er een graad – welke dat ook moge 
zijn – achter de naam geschreven wordt, moeten de 
studenten een breed extracurriculair programma 
volgen. “We vinden het belangrijk dat studenten 
ook op het vlak van kunst, cultuur en taal worden 
gevormd”, vertelt Schmidt. De EUR gaat deze 
activiteiten niet zelfstandig aanbieden, maar in 
samenwerking met culturele instellingen binnen de 
stad Rotterdam. 
Hoe deze samenwerking eruit komt te zien, is nog 
niet concreet, iets wat tot een kritische noot in het 
advies van het ministerie leidt. Schmidt: “We zijn in 

gesprek met de betrokken instanties.” 
Navraag bij de genoemde culturele instellingen 
levert nog weinig op. Alleen bij debatcentrum De 
Unie weten ze waar het over gaat. De artistiek 
leider vertelt dat er inderdaad overleg is geweest. 
“Wij gaan bestaande cursussen over publiek debat 
aanbieden aan de nieuwe studenten van het EUC.” 
Bij Codarts (Hogeschool voor de Kunsten), Alliance 
Française en het Instituut Willem de Kooning Aca-
demie, doet de naam Erasmus University College 
nog geen belletje rinkelen.

Alleen geschikt voor keiharde 
studeerders  “Studenten van het EUC 
moeten vanaf dag één keihard aan de slag”, klinkt 
het waarschuwend. Schoolverlaters die nog niet 
precies weten wat ze later willen worden en naar 
het Erasmus University College komen omdat dat 
zo lekker breed is, “komen van een koude kermis 
thuis.” Deze jongelui kunnen, meent de rector, beter 
een jaartje gaan werken voordat ze naar de univer-
siteit komen. Het onderwijs wordt erg intensief, met 
veel contacturen en zelf ‘keihard aan de slag gaan’. 
De EUC-student wordt op alle mogelijke manieren 
‘aan de bal gehouden’; daarom worden ze gehuis-
vest in de buurt van de opleiding en mogen ze niet 
‘thuis in Capelle a/d IJssel’ blijven wonen, bij wijze 
van spreken, aldus de rector.  

University colleges, wat je 
van ver haalt is lekker
Het liberal arts & sciences-onderwijs is uit de VS 
overgewaaid. Dit Amerikaanse model is in 
Nederland een serieus alternatief geworden voor 
reguliere opleidingen die zich op één vakgebied 
richten. Inmiddels zijn er in Nederland zes 
instellingen die liberal arts & sciences- onderwijs 
aanbieden in de vorm van een university college, al 
dan niet residentieel (inclusief wonen bij de 
opleiding). In volgorde van oprichting:

>	 1	 University College Utrecht 
>	 2	 Roosevelt Academy Middelburg 
> 3	 University College Maastricht (niet  
  residentieel)
>	 4	 Liberal arts & sciences Tilburg University  
  (niet residentieel)
>	 5	 Amsterdam University College
>	 6	 Leiden University College The Hague

University College Utrecht was de trendsetter en 
opende in 1998 haar deuren. Rotterdam wordt – als 
het goed is – de zevende in dit rijtje van steden 
met een university college. 
Hoewel de opleiding uit de VS is komen overwaai-
en, zijn er wel degelijk verschillen. Op Amerikaanse 
universiteiten is het gebruikelijk dat de eerste twee 
jaar zo breed mogelijk zijn. De Nederlandse liberal 
arts- opleidingen bieden minder vrijheid: na het 
eerste jaar kies je een richting. Dan ben je – als het 
goed is – na drie jaar klaar, overzees pas na vier 
jaar. Als de bacheloropleiding eenmaal is afgerond, 
gaan veel studenten in Amerika eerst aan het 
werk; in Nederland stromen de studenten veelal 
meteen door naar een master. 

‘Academische vrijheid en vorming zitten ’m 
vooral in wat je bestudeert en hoe je dat doet’

“Het Erasmus University College is een soort parel”, 
vertelt architect Roemer Pierik van architectenbureau 
(designed by) Erick van Egeraat. Het pand stamt uit 
1923 en heeft een gewapend betonconstructie, wat 
voor die tijd uniek is. Met de historische elementen zo-
als het marmer, het originele hang- en sluitwerk en 
het glas in lood, hebben de ontwerpers een bijzondere 
basis. 
Verwacht echter geen Zweinstein-achtige taferelen, 
want het EUC wordt een modern onderwijsgebouw. 
“Het wordt licht en luchtig.” Het atrium dat doorloopt 
tot de nok en uitmondt in een glazen dak, moet hier-
voor gaan zorgen. Daaromheen komen de tutorloka-
len waar ruimte is voor groepen van tien tot vijftien 
studenten. Medewerkers krijgen hun kantoor op de 
bovenste verdieping van het pand aan de Nieuwe 
Markt, net onder het glazen dak.
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De verwarming staat hoog, de ra-
dio speelt zachtjes. “Beveiliging, 
goedenavond?” Javier Andries 
neemt de telefoon op. Op een van 
de drie schermen verschijnt het 
parkeerterrein. “Mijn pasje zit 
vast”, zegt de man in de auto voor 
de slagboom. “Ja, we hebben een 
storing.” Een collega springt met-
een op de fiets. 
Het is avond. Het inbraakalarm 
piept. De beveiliger staat op van 
zijn comfortabele bureaustoel. Hij 
kijkt op het scherm naast het 
brandmeldpaneel en klikt ergens 
op zodat het geluid stopt. “Nee, er 
breekt niemand in.” Het alarm 
gaat ook af als er nog mensen 
aan het werk zijn. 
Rond de vijftien beveiligers, ver-
deeld in ploegen van drie, probe-
ren ervoor te zorgen dat alles vei-
lig en vlekkeloos verloopt op de 

universiteit; vijf zijn er 
in dienst van de EUR, de 
anderen werken bij be-
veiligingsbedrijf Trigri-
on. Ze openen en slui-
ten gebouwen, contro-
leren verlichting en 
branddeuren, melden 
iemand die vast zit in 
een lift, verstrekken par-
keerkaarten, bekijken of 
auto’s en fietsen goed 
geparkeerd staan, en 
letten erop dat niets gestolen 
wordt. 
De ene dag (of nacht) zit Javier 
Andries in de beveiligingsloge, de 
andere loopt hij rond op het ter-
rein. De afwisseling bevalt hem.
’s Nachts is het wat rustiger, maar 
saai zou hij het niet willen noe-
men. “Gelukkig niet. Er gebeurt 
altijd wel wat. Vaak is er niet eens 

tijd om te eten.” Moeite om wak-
ker te blijven heeft hij dus niet. 
Er zijn weinig inbraken: het ter-
rein is goed beveiligd. Maar over-
dag wordt wel eens wat gestolen. 
Een paar maanden geleden voor-
kwamen de beveiligers op een za-
terdag nog ternauwernood de 
diefstal van een kluis van bedrijfs-

kunde met daarin 2000 euro, die 
naar buiten werd gesmokkeld in 
een papierbak. “Normaal wordt 
oud papier niet opgehaald op za-
terdag, dus dat was verdacht.” 
TL (foto: RvdH)

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

DE WERKPLEK

Alles in de gaten

Wie:	Javier	Andries
Functie:	Beveiliger
Waar:	Beveiligingsloge	(W-gebouw)	bij	de	hoofdingang	

In de beveiligingsloge, de meldkamer of centrale post – 
voor ingewijden de CP of ‘de glazen kooi’ - weet je nooit 
wat er komen gaat.

Cijfers
>	 750: Zoveel studenten moeten er in totaal  
 komen

>	 170:	Zoveel eerstejaars moeten er zijn bij de  
 start in 2013

>	 €	20.000.	000: Twintig  miljoen euro is door  
 de gemeente Rotterdam beschikbaar gesteld             
 voor het hele project

>	 €	?:	Er komt mogelijk een toeslag op het  
 standaardcollegegeld; de hoogte daarvan  
 wordt eind 2012 bekend
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W
ie heeft er ooit geleerd hoe je moet 
leren?”, vraagt trainer Ed van 
Houtum - kort haar, brilletje, in 
pak. Niemand eigenlijk. “Vreemd 
toch. We verdrinken in informatie, 

maar hebben toch een gebrek aan kennis.” De zaal 
in het nieuwe V-gebouw zit aardig vol: 24 studenten 
doen mee aan de eendaagse workshop. Voertaal is 
Engels, want een van de deelnemers spreekt geen 
Nederlands.
“Ik grijp alle kansen aan om te leren hoe ik beter 
kan studeren”, vertelt deelnemer Martijn Tasche 
(20). Hij doet dit jaar vanwege ziekte voor de twee-
de keer zijn propedeuse geneeskunde. Als hij het 
niet haalt, moet hij met de opleiding stoppen. Inge 
Holtkamp (31) doet aan de workshop mee omdat ze 
graag sneller wil leren lezen en studeren. Ze heeft 
weinig tijd want ze heeft naast haar deeltijdstudie 

bedrijfskunde een fulltime baan en is veel tijd kwijt 
aan reizen. 

Slimmer	werken		Trainer Ed van Hou-
tum werkt bij BrainStudio, en is opgeleid door 
meerdere experts op het gebied van breintechnie-
ken. Hij heeft een bedrijfskundige achtergrond en 
geeft vooral workshops aan bedrijven. Volgens hem 
beschik je over een veel groter potentieel dan je zelf 
denkt. Door de werking van ons brein inzichtelijk te 
maken, met behulp van technieken als geheugent-
rainingen, mindmapping en snellezen, wil hij men-
sen helpen om toegang te krijgen tot dit potentieel. 
Niet door harder, maar door slimmer te werken en 
zo beter te presteren. Met als gevolg: minder stress, 
meer rust en meer overzicht bij het verwerken van 
grote hoeveelheden informatie. 
“Van wat je vandaag leert, herinner je je morgen ge-

middeld nog maar rond de 20 procent”, vertelt Van 
Houtum ons. Je kunt meer of minder onthouden, 
afhankelijk van je fysieke conditie, je concentratie 
en hoe gemotiveerd je bent. Je hersenen kunnen je 
helpen doelgericht informatie te zoeken en je daarop 
te concentreren. Van Houtum: “Zoals je, wanneer je 
een auto hebt gekocht, opeens overal dezelfde auto’s 
ziet rijden.” 

Niet	multitasken  Maar hoe blijf je 
geconcentreerd? Doe in de eerste plaats maar één 
ding tegelijk, adviseert de trainer. Het is volgens 
hem een fabeltje dat je zou kunnen multitasken. “Ja, 
dat geldt óók voor vrouwen. En ook de computer 
is sneller als die eerst een taak afmaakt voordat hij 
een andere begint. De hersenen kunnen echt maar 
één ding tegelijk geconcentreerd doen.” Via een oe-
fening testen we het uit: we moeten onze ogen dicht 
doen, en denken aan de twee figuren die op het bord 
getekend zijn. Het blijkt dat onze gedachten con-
tinu switchen tussen beide figuren.
Dat we niet alles onthouden, heeft niets te maken 
met een slecht geheugen, vertelt Van Houtum, want 
alles wordt opgeslagen. Dat blijkt, zegt hij, uit bij-
na-doodervaringen, van een grote groep mensen die 
alle details uit hun leven achter elkaar voorbij za-
gen komen. We doen een paar geheugenoefeningen: 
de trainer noemt tien keer twee voorwerpen en her-

Heb je ook wel eens moeite je concentratie vast te houden? Of 
vrees je voor een studieboete of negatief studieadvies? Dan zou je 
een workshop Train your brain bij het Language and Training Centre 
kunnen volgen.                                       tekst Thessa Lageman  illustratie Bas van der Schot

Train your brain
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haalt daarna een van beide en vraagt ons de andere 
op te schrijven. Nog moeilijker: vijftien voorwerpen 
die we in de juiste volgorde moeten opschrijven. De 
truc om het te onthouden, is in gedachten verban-
den leggen en een verhaal bedenken. 

Studiestress		In de pauze kunnen we onze 
hersenen even de nodige rust geven. Eventueel wat 
koffie drinken in een poging om alert te blijven. Een 
aantal deelnemers bestookt de docent enthousiast 
met aanvullende vragen of probeert de hoofdte-
lefoon nog eens uit, die alle geluiden, behalve ge-
praat, blokkeert. Heel rustgevend.
Het Language and Training Centre (LTC) biedt al 
jaren cursussen aan waar studietechnieken geleerd 
worden. Eerder bestonden die uit meerdere dagen. 
Marjon Menten van het LTC heeft vernomen van 
studieadviseurs, studentendecanen en psychologen, 
die studieproblemen het eerst constateren, dat er nu 
meer behoefte is aan kortere en betaalbare work-
shops. Deze zijn bedoeld voor studenten – maar 
ook medewerkers zouden erbij gebaat zijn – om 
te leren hoe je je beter concentreert en effectiever 
werkt. Menten heeft nog niet gemerkt dat de be-
langstelling voor dergelijke cursussen groter is 
geworden sinds studenten in kortere tijd af moeten 
studeren. Maar wellicht komt dat nog als in sep-
tember de eerste langstudeerdersboetes uitgedeeld 
worden.

Spiekbriefjes  We krijgen een leeg wit vel 
voor ons en een pakje gekleurde pennen. Ed van 
Houtum gaat vertellen over de hersenen en over 
studie- en geheugentechnieken. Opvallend is dat 
hij de hele dag alles uit zijn hoofd zegt. Hij vraagt 
ons aantekeningen in de vorm van een mindmap te 
maken. Het is te vergelijken met de manier waarop 
je hersenen informatie opslaan, zegt hij. “Zoals 
spiekbriefjes.” 
Het onderwerp zet je in het midden van het vel 
papier en vervolgens verbind je daaraan via lijnen 
– kloksgewijs, en met verschillende kleuren – woor-
den in blokletters, tekeningetjes of symbolen. Alle 
lijnen zijn met elkaar verbonden en bij voorkeur ge-
bogen. “Dat stimuleert de creativiteit van ons brein 
en met name de gewenste samenwerking tussen de 
linker- en de rechterhersenhelft. In de natuur heb je 
ook nauwelijks rechte lijnen”, licht de docent toe.
De meeste deelnemers beginnen wat onwennig. 
Er klink hier en daar een zucht. Erg handig lijkt 

het aanvankelijk niet. Je moet er veel mee oefenen, 
zegt Van Houtum. “Het brein heeft zo’n dertig da-
gen nodig om aan nieuwe technieken te wennen.” 
Hijzelf maakt al twintig jaar mindmaps en noteert 
eigenlijk niets meer op de conventionele wijze van 
woorden en zinnen onder elkaar. 
Mindmapping is vooral handig, vertelt hij, als je in-
formatie wil organiseren, en er kennis uit wil halen 
of conclusies wil trekken. Zo gebruikt de politie de 
methode bijvoorbeeld om moordzaken op te lossen. 
Maar ook als geheugensteuntje bij een presentatie, 
om aantekeningen te maken van een vergadering of 
college en als middel om effectief te studeren is het 
bruikbaar.

Lange	dag		Na een uur of drie wordt het 
voor veel deelnemers steeds moeilijker om de aan-
dacht volledig bij de workshop te houden en de 
geheugenoefeningen goed uit te voeren – ondanks 
dat de trainer interessante dingen vertelt en we nu 
weten hoe we ons beter kunnen concentreren. 
Inge Holtkamp heeft vandaag vooral bevestiging 
gekregen van dingen die ze al wist, maar ‘goed 
waren om nog eens te horen’. Ze ziet zichzelf echter 
nog niet zo snel mindmaps maken tijdens colleges. 
“Je moet tijd hebben om ermee te oefenen en je blijft 
toch snel hangen in wat je gewend bent.” Voor bij-
voorbeeld de planning van een werkstuk of scriptie 
is het wellicht wel handig, denkt ze. En misschien 
gaat ze vaker met kleuren werken. 
Martijn Tasche merkte dat de tweede mindmap al 
gemakkelijker ging dan de eerste. Hij vond het leu-
ker om op deze manier aantekeningen te maken en 
wil het gaan proberen bij het volgende college. “Je 
hebt zo een beter overzicht van wat je moet leren.” 
De meeste deelnemers lijken het een nuttige dag te 
vinden. “Wanneer komt het vervolg?”, vraagt een 
man van middelbare leeftijd die bestuurskunde in 
de avonduren studeert. 
Nu nog alle tips in de praktijk brengen en het 
‘Business Brain Book’ van Van Houtums collega 
Jan-Willem van den Brandhof dat we gekregen 
hebben doornemen. Gelukkig staan er veel plaatjes 
en letters met kleuren in. “Daar zijn je hersenen dol 
op”, besluit onze coach van vandaag.  

>	Op 24 februari vindt van 9 tot 17 uur de workshop 
‘Build a better brain’ plaats, in het Nederlands met 
een andere trainer maar een vergelijkbare inhoud. 
Kosten: € 50,-.

‘Hersenen kunnen maar één ding tegelijk 
geconcentreerd doen; ja, dat geldt óók voor 
vrouwen’

Tips om je hersenen optimaal 
te gebruiken:
>	 Stel heldere doelen. Bedenk ’s ochtends wat  
 je die dag wilt bereiken, of nog beter: de  
 avond ervoor.

>	  Ontspan. Stress is slecht voor je hersenen,  
 hoewel een beetje spanning soms goed is  
 voor een hogere productiviteit.

>	  Denk voordat je voor een tentamen gaat  
 leren, eerst na wat je wilt weten in plaats  
 van direct te beginnen met lezen.

>	  Concentreer je op één ding.

>	  Muziek helpt bij het onthouden van  
 informatie. Vooral klassieke barokmuziek  
 schijnt de concentratie te bevorderen.

>	  Ga met je hond wandelen, ook als je geen  
 hond hebt.

>	  Probeer eens aantekeningen via mindmaps  
 te maken.

>	  Wees gemotiveerd. Dan onthoud je veel  
 meer.

>	  Probeer afleiding te beperken: intern  
 (honger, moe, enz.) of extern (andere  
 mensen, sociale media, enz.)

>	  Associeer. Hoe absurder hoe beter je het  
 onthoudt.

>	  Herhaal wat je hebt geleerd na 10 minuten,  
 na een dag, na een week, na een maand en  
 na 3-6 maanden.

>	  Zorg dat je altijd een opschrijfboekje (of  
 voice recorder in je telefoon) bij je hebt of  
 naast je bed hebt liggen om goede ideeën  
 te noteren.

>	  Ga niet direct naar bed na het studeren.  
 Doe eerst een half uur of uur even wat  
 heel anders. Dan slaap je beter.

>	  Volg niet alle regels; kies de dingen die voor  
 jou het beste werken.



Docent Marc Schauten (45) komt op de elektrische 
fiets naar de universiteit. Een E-bike, die is toch 
alleen voor opa’s? “Nee joh”, lacht Schauten, “erg 
handig en helemaal hip”.  Veel – ook relatief – jeug-
dige mensen hebben een elektrische fiets.           

tekst Esther van den Elzen fotografie Levien Willemse

De E-bike Niet alleen voor opa’s 

2 februari 2012 | 20ACHTERGROND

Laadpunten?
Op de campus zijn er zegge en schrijve nul laadpunten voor elektrische 
fietsen. Bij de realisatie van de ondergrondse parkeervoorziening wordt er wel 
rekening mee gehouden. Deze is echter pas halverwege 2013 klaar. Tot die tijd 
is het behelpen met stopcontacten op gangen en kamers.

T
oegegeven, de elektrische fiets mag dan niet per 
se voor opa’s zijn – iedereen die tussen de 10 en 
25 km moet reizen, kan er handig gebruik van 
maken – maar tijdens mijn zoektocht naar jonge 
eigenaren van E-bikes ben ik geen enkele student 

tegengekomen. Wel heel veel lacherige reacties van 
studentenzijde in de trant van ‘ mij niet gezien op zo’n 
ding’. De aanschafprijs van de E-bike – hij kost toch al 
snel een halfjaar aan studiebeurs – werd geen enkele keer 
als probleem genoemd. Wellicht omdat studenten er 
sowieso niet op gezien willen worden. Enfin, tijd om een 
vijftal E-bike-lovers voor te stellen. 

Miranda Storm
studentenadministratie
“Ik ben razend enthousiast over de elektrische fiets. Eerst 
ging ik met het openbaar vervoer, en dat kostte me een 
uur. Nu ben ik binnen drie kwartier op de campus. Samen 
met twee andere collega’s zijn we echt fan geworden en ons 



enthousiasme werkt aanstekelijk. Waar ik wel enorm van 
baal, is het feit dat er nog steeds geen laadpunten zijn op 
de EUR. Met mijn elektrische fiets kan ik net niet heen en 
terug. Ik sleep nu mijn fiets dus iedere keer de gang op om 
de accu in het stopcontact te steken.”

Afstand: 20 km enkele reis
Type fietser: “Ik ben een mooi-weer-fietser.”

Han Steenbeek
studentenadministratie
“Waar ik het meest bang voor ben, is een lekke band. Ik 
had er al vrij snel eentje. Dan sta je daar halverwege; dat 
wordt lopen. Toch wil ik de fiets voor geen goud meer 
kwijt. Ik merk nu pas hoe gestrest je in de auto raakt; op 
de fiets voel ik pure ontspanning. Ik denk zelfs dat ik een 
beetje verslaafd begin te raken. Wanneer het slecht weer 
is, en ik met de auto ‘moet’, heb ik er flink de pest in. De 
bewaakte stallingen op de EUR mogen trouwens wel wat 
groter. Op een fiets van 2200 euro ben je toch net wat zui-
niger, en wil je niet dat er eentje tegenaan dondert.”

Afstand: 10 km enkele reis
Uitspraak: “Elektrische fietsen alleen voor opa’s? Ik ben 
opa!”

Ylonka van den Berg 
studentenadministratie
“Ongeveer twee jaar geleden kon je op de EUR een elek-
trische fiets lenen. Ik dacht: dat ga ik eens proberen. Ik 
kom namelijk uit de Hoeksche Waard, en dat is met de ge-
wone fiets net iets te ver. Dan ben je helemaal bezweet bij 
aankomst. Met de elektrische fiets heb ik daar totaal geen 
last van, en ik krijg toch de nodige beweging. Dat er geen 
laadpunten op de campus zijn, is voor mij geen probleem, 
omdat ik mijn accu eraf kan halen.” 

Afstand: 22 km enkele reis
Angst: “Een lege accu. De E-bikes trappen zonder accu 
enorm zwaar!”

Lucille Mac Nack
studentpsycholoog
“Een elektrische fiets oubollig? Dat kan me helemaal niets 
schelen. Mijn fiets ziet er retestrak uit. Ik heb de indruk 
dat het verward wordt met de oude Sparta Med, een fiets 
met een klein motortje. Mensen die een ritje met mijn elek-
trische fiets maken, zijn meteen om. Je moet namelijk, net 
als op een gewone fiets, normaal trappen, anders gebeurt 
er niets. Eenmaal aan het fietsen, ontstaat het gevoel alsof 
je de wind mee hebt. Voor mij is het na een dag werken 
heerlijk uitwaaien.”

Afstand: 20 km enkele reis
Advies: “Schaf een E-bike aan als je meer dan 10 km moet 
reizen.”

Marc Schauten
 docent ESE
“Ik heb de E-bike aangeschaft voor woon-werkverkeer. Ik 
heb ’m nog niet zo lang, pas drie weken, maar hij bevalt 
buitengewoon goed. Hopelijk kan ik ook profiteren van 
de aanschafstimulering van de EUR voor E-bikes. Met 
de fiets omzeil ik het absurde plan van de EUR om par-
keergeld te gaan heffen, én ik geef nu natuurlijk het goede 
voorbeeld.”

Afstand: 25 km enkele reis.
Tip van Marc: “E-bike van SMART, erg hip!”
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Big Business
De verkoop van de E-bike gaat 
hard. In 2011 werden er bijna 9 
procent meer elektrische fietsen 
verkocht dan in het jaar ervoor. Dit 
terwijl de verkoop van alle fietsen 
bij elkaar terugloopt. Vooral de 
kinderfietsen en de zogeheten 
hybride fietsen – tweewielers met 
héél veel versnellingen – worden 
minder populair.

	 2010	
> Nieuw gekochte E-bikes 
 104.000 stuks

>  Verkoopprijs E-bike 
 1850 euro 

> Gemiddelde prijs per fiets 
 704 euro 

	 2011
> Nieuw gekochte E-bikes 
 113.000 stuks

> Verkoopprijs E-bike 
 1826 euro

> Gemiddelde prijs per fiets 
 747 euro 
  
Bron: RAI vereniging

Ylonka van den Berg, Han Steenbeek 
en Miranda Storm (vlnr)



Ieder besluit is zo goed als de feiten waarop het is gebaseerd. Dat 
geldt voor medische diagnoses maar óók voor rechterlijke uitspra-
ken. Arts en jurist Raimond Giard legde de link tussen geneeskunde 
en recht en pleit voor een veel actievere rol van de rechter in het 
feitenonderzoek.                             tekst Sanne van der Most fotografie Ronald van den Heerik

Dokteren aan het aansprakelijkheidsrecht
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R
aimond Giard is altijd al gefascineerd 
geweest door medische fouten. “Je kunt 
een klip-en-klaar verhaal hebben, je 
netjes aan het protocol houden, en dan 
toch voor grote verrassingen komen 

te staan.” In sommige gevallen kun je daar echt 
helemaal niks aan doen en zou je met de kennis van 
vandaag precies zo handelen. Maar dikwijls heb-
ben dit soort medische dwalingen, volgens Giard, te 
maken met verkeerde denkpatronen. 

“We denken automatisch in een bepaalde richting, 
doen aannames en sluiten onze ogen voor andere 
opties. Neem het voorbeeld van een 31-jarige vrouw 
die net moeder was, haar kind zoogde en met een 
knobbeltje in haar borst naar de dokter ging. Na 
een echografie bleek het – gelukkig – loos alarm. 
Toch wilde de arts haar na drie maanden terug-
zien. De vrouw was van allochtone afkomst en de 
arts had niet gecheckt of zij eigenlijk wel begreep 
dat zij zelf die afspraak moest maken. Pas dertien 

Raimond Giard: ‘Een ziekenhuis is per 
definitie een risico-organisatie.’



maanden later en behoorlijk ziek, zat ze weer op het 
spreekuur en bleek het knobbeltje toch kwaadaar-
dig. De vrouw begint een rechtszaak. Ze zegt nu 
dat men haar direct na het eerste bezoek had moe-
ten doorsturen voor onderzoek. Op grond van het 
protocol – waarin staat dat de kans op borstkanker 
bij zulke jonge vrouwen heel klein is – was dat niet 
nodig. De arts heeft zich daar keurig aan gehouden, 
en is dus ook niet aansprakelijk gesteld. Maar ei-
genlijk is dat gek, want het feit dat deze vrouw zich 
wel degelijk met een knobbeltje meldde én borstvoe-
ding gaf, maakte haar kans op borstkanker ineens 
vele malen hoger dan bij een gemiddelde andere 
vrouw van haar leeftijd. Maar zo wordt blijkbaar 
niet geredeneerd. De arts zat zo vast aan het proto-
col dat hij niet buiten die kaders kon denken.”
Als de arts vooraf goed in de feiten was gedoken en 
open had gestaan voor een andere manier van den-
ken, was het volgens Giard nooit zo ver gekomen. 
En als er achteraf in de rechtszaal iets verder was 
gekeken dan alleen het protocol, dan had deze dame 
in elk geval formeel gelijk gekregen.

Zwakke	plek	van	de	recht-
spraak		Omdat iedereen gebaat is bij een juiste 
diagnose, leidt een casus als deze volgens Giard 
onherroepelijk tot de vraag: hoe werken dokters in 
de praktijk en hoe zouden ze eigenlijk kunnen of 
moeten werken?
“Eind jaren ’90 was er een enorme golf van claims 
tegen pathologen – pathologie is mijn vakgebied 
– op grond van fouten of vermeende fouten. Zo’n 
claim wordt behandeld binnen een juridische con-
text. Ik ontdekte dat daar een hele rechtskundige 
gedachtenwereld achter zit die verrassend veel over-
eenkomsten vertoont met de normatieve kwesties 
waar artsen mee te maken hebben. Want ook van 
rechters kun je je afvragen: hoe beslissen ze en hoe 
zouden ze eigenlijk moeten beslissen? Artsen stellen 
hun diagnose op basis van vragen en lichamelijk 
onderzoek, de relevante feiten en de betekenis die ze 
daaraan geven. Door verkeerde aannames en denk-
patronen kunnen ze de mist in gaan en compleet 
foute diagnoses stellen. Voor de rechter geldt precies 
hetzelfde. Hij moet het hebben van de feiten die hij 
krijgt aangeleverd door de advocaten van beide 
partijen, al dan niet ondersteund door – partijdige – 
deskundigen.”
En precies daar zit volgens Giard de zwakke plek 
van de rechtspraak. “Iedere rechterlijke beslissing 
is zo goed als de feiten waarop zij gebaseerd is. Na-
tuurlijk moet de uitspraak juridisch kloppen, maar 
aansprakelijkheidsrecht is bedoeld om vast te stel-
len of iemand schade leed door een verwijtbare fout 
van een ander. De inhoud is dus net zo belangrijk. 
Feitelijke onjuistheden leiden tot verkeerde vonnis-
sen.” Zeker na zo’n emotionele gebeurtenis is het 
gevaar volgens Giard niet denkbeeldig dat we een 

te eenzijdige voorstelling van zaken vormen. “Als 
er iets vervelends gebeurt, moét iemand de schuld 
krijgen. Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar. We zijn 
dan snel geneigd een conclusie te trekken die te 
kort door de bocht is. Zonder dat we goed hebben 
onderzocht of er wel echt causaal verband is tussen 
het gedrag en de schade. Dan loop je het risico een 
fundamentele attributiefout te maken. Veel vrouwen 
die na een moeilijke bevalling een kind met hersen-
beschadiging op de wereld zetten, beweren dat de 
slechte begeleiding van de bevalling de oorzaak is, 
en geven dus de arts de schuld. Natuurlijk is dit 
soms inderdaad het geval, maar je kunt het ook om-
draaien. Juist doordat er al wat met dat kind aan de 
hand is, verliep die bevalling zo moeizaam.’ 

Feiten	checken		In zijn oratie met de 
toepasselijke titel ‘Dokteren aan aansprakelijk-
heidsrecht’ pleit Giard daarom voor een meer me-
thodische aanpak. Een werkwijze waarmee we het 
incident zo objectief mogelijk in kaart kunnen bren-
gen. “De heersende leer legt het feitenonderzoek 
primair bij de strijdende advocaten. Maar die die-
nen elk hun partijbelang en zijn dus niet allemaal 
even onpartijdig.”
Logischer vindt Giard een onafhankelijke en onpar-
tijdige rechter die zich, veel meer dan nu het geval 
is, toelegt op inhoudelijke controle. Feiten checken 
dus. “Van de rechter vergt dat een heel andere hou-
ding, een meer wetenschappelijke en actieve aanpak 
van het feitenonderzoek, en meer kennis van metho-
dologie. Hij moet daarnaast zijn eigen deskundigen 
kunnen raadplegen en niet afhankelijk zijn van de 
deskundigen die de partijen aandragen.”
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat verandert 
het in de praktijk? Heel veel, volgens Giard. “Kijk 
naar al die gerechtelijke dwalingen die een tijd gele-
den zo veel in het nieuws waren, zoals de Schiedam-
mer parkmoord. Daar legt iemand onder druk een 
valse bekentenis af. Drie jaar later wordt iemand 
anders gearresteerd die en passant bekent. Er wordt 
opnieuw naar de feiten gekeken en ineens wordt al-
les duidelijk. Hetzelfde gebeurde bij Lucia de B. en 
Ina Post. Door de druk van buitenaf werd daar wél 
opnieuw naar de feiten gekeken.”
Eerst een goede vraagstelling, dan een goed fei-
tenonderzoek. Zo zou het volgens Giard eigenlijk 
altijd moeten gaan en het gaat ook steeds beter. 
Wat betreft het aansprakelijkheidsrecht hangt daar 
natuurlijk wel een prijskaartje aan; meer onder-

zoek dus meer kosten. “Je moet het als gedupeerde 
patiënt wél kunnen betalen om naar de rechter te 
gaan. Artsen zijn bijna altijd verzekerd.”

Klebsiella-uitbraak		Vorig jaar werd 
het Maasstadziekenhuis, waar Giard als klinisch 
patholoog werkt, getroffen door de multiresistente 
Klebsiella-bacterie. Het onderzoek loopt nog, dus al 
te veel kan en wil hij er nu niet over kwijt. Behalve 
dan dat ook in deze zaak feitenonderzoek natuurlijk 
van essentieel belang is. “Een ziekenhuis is per 
definitie een risico-organisatie. Hoe ga je met die ri-
sico’s om? En hoe hou je die problematiek binnen re-
delijke grenzen? Ieder ziekenhuis heeft regelmatig te 
maken met multiresistente bacteriën. Maar wij wa-
ren wel het eerste Nederlandse ziekenhuis dat met 
deze nieuwe bacterie van doen had, en de omvang 
van de schade was ook groter dan gebruikelijk.” 
Zijn methodologische manier van denken doet hier 
volgens Giard dus ook zeker opgeld. “Calamiteiten 
als deze zijn uiteindelijk steeds terug te voeren op 
dieperliggende problemen van de organisatiestruc-
tuur en -cultuur. Het niet goed je handen wassen is 
daarvan een symptoom.”

>	Op vrijdag 10 februari 2012 houdt professor Giard 
zijn oratie ‘Dokteren aan het aansprakelijkheidsrecht’.

Twee keer gepromo-
veerd
Raimond Giard (1950) studeerde geneeskunde 
in Leiden. Hij specialiseerde zich eerst tot 
internist-oncoloog en later tot klinisch 
patholoog. Daarnaast volgde hij opleidingen 
in de medische besliskunde en klinische 
epidemiologie en promoveerde hij op een 
studie over diagnostisch onderzoek. Op latere 
leeftijd ging hij rechten studeren en promo-
veerde voor de tweede maal op een studie 
over medische aansprakelijkheid. Naast zijn 
werkzaamheden als klinisch patholoog in het 
Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis 
in Rotterdam, is hij verbonden aan de afdeling 
privaatrecht van de Erasmus School of Law, 
waar hij op 15 juni 2011 is benoemd tot hoogle-
raar Methodologie en Aansprakelijkheid.

‘Als er iets vervelends gebeurt, moét iemand 
de schuld krijgen’
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Zelfcontrole (het kunnen controleren van 
impulsen) is niet één ding, ontdekte psycho-
loog Benjamin de Boer, maar bestaat uit twee 
losstaande aspecten: stopcontrole en startcon-
trole. Simpel gezegd verklaart het waarom het 
iemand die gezonder wil leven, wél lukt om te 
gaan sporten, maar niet om minder ongezond 
te gaan eten. Het is voor het eerst dat dit 
onderscheid is blootgelegd.
Toch is het niet zo simpel te stellen dat iemand 
óf een goede ‘stopper’ óf een goede ‘starter’ is; 
je kunt het beide zijn of beide niet, of van 

allebei een beetje. De Boer vond geen aanwijs-
bare verschillen in goede start- of stopcontrole 
tussen studenten of kwetsbare jongeren in de 
jeugdhulpverlening. Terwijl hij (nog steeds) wel 
vermoedt dat ‘probleemjongeren’ meer moeite 
hebben met stopcontrole en dat studenten 
vaker een goede startcontrole hebben. “Nu is 
een goede stopcontrole – dus iets níet doen 
– moeilijker zichtbaar in gedrag, dan iets wél 
doen”, legt De Boer uit. “Wel denk ik dat 
hulpverleners niet alleen goed gedrag moeten 
belonen, maar ook afgeleerd negatief gedrag.
Want misschien vinden wij het normaal als je 
niet steeds scheldt of agressief bent, maar voor 
een ander kan dat veel vergen van zijn 
zelfcontrole, zijn stopcontrole in dit geval.”
Een deel van zijn onderzoek deed De Boer 

onder jongeren en hulpverleners van LSG 
Rentray uit Eefde, waar jongeren tussen de 12 
en 18 jaar worden begeleid die thuis of in de 
samenleving zijn vastgelopen. Een ‘eye opener’ 
noemt Dirkje Posthuma, hoofd Arbeidstoelei-
ding, de bevindingen van De Boer. “De laatste 
jaren focussen we ons al steeds meer op het 
belonen van goed gedrag, maar door dit 
onderzoek leer ik dat je als hulpverlener 
creatiever moet zijn in hoe je elk individu 
benadert. Bijvoorbeeld: we hadden hier een 
jongen van 14 die steeds wegliep naar zijn 

moeder, ondanks dat de omstandigheden daar 
niet goed waren. Sanctioneren hielp niet. Hij 
stopte niet met weglopen. Toen hebben we het 
anders aangepakt. We wilden dat hij op tijd 
terug zou zijn, als hem dat zou lukken, mocht 
hij een volgende keer wat langer bij zijn 
moeder blijven. Dus we beloonden hem om 
iets niet te doen – te laat komen – en dat 
werkte.”
En dat is de crux bij gedragsverandering, zegt 
De Boer, uiteindelijk gaat het om het verster-
ken van je zelfvertrouwen doordat je succesvol 
bent in het nakomen van afspraken die je met 
jezelf maakt. En je krijgt nu eenmaal meer 
complimentjes als je bent gaan sporten, dan 
wanneer je een hele dag niet hebt gerookt. 
WG

‘Nu is een goede stopcontrole - dus iets níet doen - 
moeilijker zichtbaar in gedrag dan iets wel doen’

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

DE BEWERING

De bewering: Goed kunnen stoppen met ongewenst gedrag is geen garantie 
voor het ook goed kunnen beginnen met gewenst gedrag (en omgekeerd)
Onderzoeker: Benjamin de Boer (FSW) in zijn proefschrift ‘Stop and Start 
control, a distinction within self-control’

Verschillen in 
DNA bij overgang
Een deel van het geheim achter de vrucht-
bare periode van vrouwen is ontrafeld 
door onderzoekers onder leiding van het 
Erasmus MC. Ze ontdekten verschillen in 
het DNA die invloed hebben op het mo-
ment dat een vrouw in de overgang komt: 
meestal rond het vijftigste levensjaar. De 
overgang of menopauze, het moment 
waarop de vruchtbaarheid van de vrouw 
stopt, is een belangrijke hormonale veran-
dering en hangt samen met hart- en vaat-
ziekten, borstkanker en ouderdomsziek-
ten. TL

2,5 miljoen voor 
neuroweten-
schapper
Neurowetenschapper Chris de Zeeuw 
van de EUR heeft een advanced grant 
van 2,5 miljoen euro ontvangen voor on-
derzoek naar hoe zenuwcellen met elkaar 
communiceren. Met zes postdoconderzoe-
kers die hij nu kan aannemen kan hij zijn 
onderzoek sneller uitvoeren. Twintig Ne-
derlandse onderzoekers – drie meer dan 
vorig jaar – kregen deze beurs met een 
maximum van 3,5 miljoen euro. Het is de 
vierde keer dat de beurzen voor ervaren 
topwetenschappers worden toegekend 
door de European Research Council, de 
Europese versie van onderzoeksfinancier 
NWO. TL

Meer geld 
uit Brussel
De Europese Commissie heeft het nieuwe 
beleidsplan Horizon 2020 naar buiten ge-
bracht. Bij dit plan voor de periode 2014-
2020, gericht op onderzoek en innovatie, 
hoort een budget van ruim 80 miljard eu-
ro. De Commissie heeft voorgesteld voor 
het onderwijsprogramma Erasmus for All 
19 miljard euro te reserveren. Het parle-
ment moet dit nog goedkeuren. TL

WETENSCHAP KORT



LIFESTYLE 2 februari 2012 | 25

Leiden

Een muzikant geeft een optre-
den in je eigen kamer: hoe zit 
dat? “Dat is waar Stukafest om 
draait: optredens in verschillen-
de studentenkamers. Muziek, 
cabaret, dans en theater. En 
vooral jonge, opkomende ar-
tiesten doen mee. Vorig jaar 
trad een bandje als Go back to 
the Zoo nog op tijdens Stuka-
fest. Ik ken iemand uit het be-
stuur van Stukafest en die zei: 
‘Jij hebt een mooie kamer, wil je 
meedoen?’ Ik dacht: waarom 
niet?” 

Rogier Pelgrim treedt bij jou op, 
wie is dat? “Eerlijk gezegd ken-
de ik hem ook niet. Maar het is 

een singer-songwriter, wiens 
laatste album vol staat met 
akoestische indie pop-liedjes. 
Niet waar ik normaal naar luis-
ter, dus dat wordt een verras-
sing.”

Waarom moet iedereen 15 fe-
bruari naar het miniconcert in 
jouw kamer komen? “Ik woon 
middenin het centrum, er is 
goede muziek van een fantasti-
sche muzikant die op het punt 
van doorbreken staat én ik heb 
bier in huis. Reden genoeg 
toch?” MCB

> Voor meer info ga naar 
www.stukafest.nl/rotterdam/

DE AANRADER

MIJN STIJL

Ik hecht niet veel 
waarde aan trends
Wat draag je, waar komt het vandaan 
en wat heeft het gekost?  “De schoenen 
komen van De Ballon in Utrecht (€ 80,-), 
rokje en T-shirt van H&M (allebei onge-
veer € 10,-), de maillot is van de Bijenkorf 
(€ 25,-), het jasje (€ 50,-) en de shawl (€ 
20,-) zijn van Zara, de tas was het 
duurst, die is van Liebeskind (€ 200,-). Ik 
heb hem gekocht in Berlijn. Het zilver-
kleurige kettinkje met de sleutel was 
een cadeautje, geen idee hoeveel dat 
kostte.”

Ga je veel shoppen?  “Dat verschilt per 
maand. In de dure decembermaand 
weer wat minder.”

Hoeveel geef je gemiddeld uit per 
maand?  “Ongeveer honderd euro, 
denk ik.”
Vind je kleding belangrijk?  “Jawel. Maar 

ik hecht niet veel waarde aan merken. 
Ook niet aan trends trouwens; ik hou 
vast aan mijn eigen stijl.”

Hoe zou je je stijl omschrijven? “Casual. 
Hoewel… Ik kom zelf uit Utrecht, en 
daar kleden de studenten zich toch 
meer casual dan hier. Hier zie je veel ho-
ge hakken; in Utrecht lopen ze vooral op 
Allstars. Dat komt misschien ook wel 
omdat de straten daar niet echt handig 
zijn voor hakken. Rotterdam is meer ho-
ge hakken-proof.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?
“Bij vriendinnen. En als ik uitga, kijk ik 
ook naar wat anderen dragen. Dus ei-
genlijk haal ik de inspiratie uit de men-
sen om me heen, maar heel af en toe 
ook uit tijdschriften.” MCB (foto: RvdH)

In elk nummer nemen we de outfit 
van een EUR-student onder de loep. 
Dit keer de stijl van Jessica Leenheers 
(21) studente Algemene cultuurweten-
schappen.

Optredens in 
studentenkamers

EM vraagt een 
EUR-medewerker 
of -student om 
een uitgaanstip. 
De kamer van 
Ruben van Oor-
schot is tijdens 
Stukafest het 
podium voor drie 
concerten van 
Rogier Pelgrim.



Warme truien zijn hot
Dikke warme truien zijn hot deze winter. Niet alleen fashionwise doe je zo helemaal mee, ook op mi-
lieugebied draag je je steentje bij. Want met een stevige trui aan kan die verwarming best omlaag. Laat 
dat nou net de bedoeling zijn van de Warme Truiendag.                                             tekst Marie-Cecile Beniers
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Warme Truiendag op 10 februari 

Lunchroom Hopper

‘Verwarm jezelf, niet de aarde.’ 
Dat is waar het om draait op 10 
februari aanstaande. Met een na-
tionale Warme Truiendag pro-
beert de Vereniging Klimaatver-
bond Nederland aandacht te krij-
gen voor de opwarming van de 
aarde en de afspraken in de Kyo-
to-overeenkomst die in februari 
2005 is getekend door de indu-
strielanden. Het is de bedoeling 
dat je even stil staat bij de vraag: 
hoe energiebewust ben ik bezig? 
Wanneer bijvoorbeeld je huur  in-
clusief stookkosten is, lijkt het 
misschien niet zo interessant om 
je verwarming een graadje lager 
te draaien. Financieel gezien wel-
licht waar, maar voor het klimaat 
is het beter om de verwarming la-
ger te zetten en een dikke trui 
aan te trekken om je warm te 
houden. Voor elke graad die je 
verwarming lager staat, bespaar 
je 7 procent energie en dus 7 pro-
cent CO2-uitstoot. 

Goed initiatief  Navraag 
op de campus leert dat de Warme 
Truiendag nog niet een erg be-
kend fenomeen lijkt te zijn. Merel 
Weekenborg, tweedejaars Soci-
ologie, had er in ieder geval niet 

eerder van gehoord. “Ik ken het 
helemaal niet, en ik heb op de 
campus geen poster gezien of iets 
dergelijks.” Maar gaat ze er wel 
aan meedoen? “Het is natuurlijk 
wel een goed initiatief, en als ik 
eraan denk, zal ik die dag wel de 
verwarming wat lager zetten. Of 
ik ook een dikke trui aantrek, weet 
ik nog niet.”
Doet Merel überhaupt aan ener-
giebesparing? “Sinds ik op mezelf 
woon, ben ik er meer mee bezig: 
ik doe lampen uit als ik een kamer 
verlaat, ik heb spaarlampen, en 
als ik niet thuis ben, gaat de ver-
warming uit.” 
Ook Levent Suer, bezig met zijn 
master in Finance, had niet eerder 
van de Warme Truiendag gehoord. 
Hij vindt het een goed initiatief. 
“Ik geloof die berichten over glo-
bal warming wel. Ik ga altijd skiën 
en merk dat de afgelopen twee 
jaar de sneeuw steeds later valt 
en langer blijft liggen. Ook de ex-
treem droge en dan weer natte 
periodes vallen op. Het is goed als 
je er weer even op gewezen wordt 
dat iedereen een steentje kan bij-
dragen om dit tegen te gaan.” 

Ecostand Phebe Ten Cate, 
eerstejaars Algemene cultuurwe-
tenschappen, is de enige studente 

die we tegenkomen die wél van 
de Warme Truiendag heeft ge-
hoord. “Op de middelbare school 
deden we hier aan mee”, zo ver-
klaart ze. Gaat ze op 10 februari in 
een dikke trui de deur uit? “Ik trek 
sowieso eerder een dikke trui aan 
dan dat ik de verwarming hoger 
zet.” Toch is het Phebe en haar 
huisgenoten nog niet gelukt de 
energierekening omlaag te krij-
gen. “Ik woon in een oud, tochtig 
studentenhuis met enkel glas, 
dus echt energiezuinig is dat niet. 
Elk jaar krijgen we een hogere 
rekening en nemen we ons voor 
er meer op te letten. Zo sta ik 
minder lang onder de douche. Dat 
zijn dingen die ook meetellen.”
Philipinne van Olphen, eveneens 
eerstejaars Algemene cultuurwe-
tenschappen, heeft een all-in 
huur en merkt dus niets van ener-
giebesparende maatregelen. Toch 
zegt ze regelmatig de verwar-
ming omlaag te draaien. “Ik zit 
bijna nooit in een hele warme ka-
mer met alleen een shirtje aan. 
Meestal houd ik mijn kamer koel 
en draag ik een fijne trui. Maar 
dat is niet uit milieuoogpunt”, 

geeft ze toe. “Ik vind het gewoon 
relaxter en prettiger. Kledingwas-
sen doe ik wel altijd bewust koud 
en op de ecostand.”

Hip  Of de campus op 10 febru-
ari overspoeld wordt met dikke 
warme wintertruien, is afwach-
ten. Aan het aanbod zal het in 
ieder geval niet liggen. Nog nooit 
waren er zoveel breisels in de 
winkels te vinden als dit seizoen. 
Knitwear is hot, zoveel is zeker. 
Vooral de oversized truien die 
gedragen worden als jurkje, met 
een dikke maillot eronder en laar-
zen, zijn een trend bij de dames. 
Mannen kiezen vaak voor stevige, 
dikke truien, met een blouse er-
onder. En als je echt hip wilt zijn, 
ga je voor een retro look met een 
nerdy print. 



Filmquiz
Speciale filmeditie van de 
tweewekelijkse pubquiz
Di 7 feb | 17.30 uur | Café In de 
Smitse, Woudestein

Students On Stage: Bryan van Putten
Optreden van Antilliaanse 
zanger/gitarist
Ma 13 feb | 12.30 uur | Maria’s 
Cantina, Woudestein

Stukafest
Rotterdamse editie van dit 
jaarlijks studentenkamer-
festival
Wo 15 feb | vanaf 20.00 uur | 
diverse studentenhuizen | prijs 
vanaf € 4,50

Denkcafé: De democratie voorbij
Waarom democratie niet 
leidt tot solidariteit, wel-
vaart en vrijheid, maar tot 
onvrede, verspilling en een 
tirannieke overheid. Met 
Frank Karsten.
Wo 15 feb | 20.00 uur | Armini-
us, Museumpark 3, Rotterdam
Toegang: studenten, R’pas, 65+ 
gratis (overigen € 5,-)

Studio Erasmus
Nieuw: maandelijkse 
talkshow van de Erasmus 
Universiteit. Topweten-
schappers reflecteren op de 
actualiteit, samen met gas-
ten uit de politiek, cultuur, 
media en de stad Rotterdam. 
Met muziek, de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten 

en de promotie van de maand. Presentatie: Geert 
Maarse.
Do 16 feb | 20.00 uur | De Unie, Mauritsweg 34-35
Toegang: studenten, R’pas, 65+ gratis (overigen € 5,-)

Cursussen en voorstellingen
Er is nog steeds gelegenheid om je in te schrijven 
voor onze cursussen 

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

‘De huiskamer van de Witte de Withstraat’, noemt het Nieuw Rotterdams 
Café (NRC) zichzelf. En dat is ook precies wat er nog aan de straat ont-
brak.

NRC
Witte de 

Withstraat 63

Biertje € 2,50
Sfeer 9

Sjanskansen 8
Studentikoosheid 8

Voor die afgestudeerde vriend Geneeskunde; of voor die misselijk-
makende ex. Giant Microbes zijn knuffels met het uiterlijk van klei-

ne microben – alleen dan duizenden keren groter. Zo ontdek je dat 
de E.coli-bacterie er verrassend schattig uitziet. Het ideale cadeau  

om iemand subtiel iets duidelijk te maken, denk aan Porphyromo-
nas gingivalis (slechte adem) of Cimex lectularius (bed bugs). An-
dere ‘favorieten’ zijn Campylobacter jejuni (diarree), Propionibac-
terium acnes (puistjes) en Salmonella.  MCB

> Vanaf 7,95. www.giantmicrobes.com

UIT/GAAN
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Hot: Giant Microbes
GESPOT OP DE CAMPUS

Liefde voor de horeca

Het beste zijn de ideeën die achteraf zó logisch aandoen, dat je je afvraagt 
waarom niemand anders er opgekomen is. Een restaurant-koffiehuis-club-
combi in het hart van dé cultuurstraat van Rotterdam bijvoorbeeld. In oktober 
geopend in het statige pand dat ooit het Fotomuseum en de drukkerij van NRC 
Handelsblad huisvestte. Maar nu al niet meer weg te denken.
NRC ligt tegenover De Witte Aap. U weet wel, het café dat in een schimmige 
Lonely Planet-wedstrijd verkozen werd tot beste kroeg van de wereld, maar dat 
inmiddels ten onder dreigt te gaan aan zijn eigen succes (bizar druk, te harde 
muziek, alleen maar mannen). NRC-eigenaar Ron Sterk zwaaide ooit ook daar 
de scepter, maar bestiert uit principe maar één zaak tegelijk en – wat mis-
schien nog wel belangrijker is – heeft een goede neus voor het juiste moment 
van in- en uitstappen.
Op zaterdagavond is het in NRC speuren naar lege tafels. Bij de bar is het drin-
gen, in de cocktailkelder vol, en het aanpalende atrium is omgebouwd tot mi-
nidiscotheek. Het publiek is divers, maar ‘van stand’: jongens met quasi-onver-
zorgde baardjes, studentes geneeskunde met een groot glas witte wijn, cul-
tuurbobo’s met speciaalbiertjes en de krant op tafel. De muziek is op volume, 
maar wel zodanig dat de borrelaars elkaar nog goed kunnen verstaan.
Voor zakelijk succes zijn er drie dingen essentieel: locatie, locatie en locatie. Ten 
dele waar, want als er in het versplinterde Rotterdamse centrum ergens een 
zone is waar het uitgaan zich in alle vormen manifesteert, dan is het wel de 
Witte de Withstraat. Maar het succes van NRC (handgeschaafde tafels, unieke 
stoelen, metersgrote foto’s aan de muur) is vooral toe te schrijven aan het vak-
manschap en de visie van Ron Sterk, die zijn nieuwe aanwinst tot in de puntjes 
perfectioneerde. GM (foto: MdG)
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ERASMUS MC
In het Erasmus MC zijn twee 
bijzonder hoogleraren benoemd 
vanwege het Erasmus Trust-
fonds.

Prof.dr. A. Verbon gaat de bij-
zonder leerstoel Inwendige ge-
neeskunde, in het bijzonder in-
fectieziekten, bekleden.

Prof.dr. G.V.J.M. van Osch wordt 
bijzonder hoogleraar Bindweef-
selregeneratie.
Beide benoemingen zijn per  
1 februari 2012 en zijn voor  
vier jaar.

Prof.dr. Werner Brouwer (1972), 
hoogleraar Gezondheidsecono-
mie bij instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg 
(iBMG)/EUR, is per 1 januari 2012 
benoemd tot prodecaan van 
iBMG. Hij volgt prof.dr. Wilfried 
Notten op.

Rudy Douven en Erik Schut, van 
iBMG/EUR, hebben de CPB-prijs 
van het Centraal Planbureau 
gewonnen voor het beste gepu-
bliceerde wetenschappelijke ar-
tikel in 2011: Pricing behaviour of 
nonprofit insurers in a weakly 
competitive social health insu-
rance market (Journal of Health 
Economics, 30(2): 439-449). De 
prijs is bedoeld voor een onder-
zoeker in dienst van het CPB. 
Rudy Douven is verbonden aan 
het Centraal Planbureau en 
werkt sinds november 2011 een 
dag per week bij het iBMG.

Prof.dr. Philip Hans Franses, de-
caan van de Erasmus School of 
Economics (ESE), heeft een ere-
doctoraat in de econometrie 
ontvangen van de Chiang Mai 
University in Thailand. Het ere-
doctoraat werd uitgereikt door 
kroonprinses Maha Chakri, de 
dochter van koning Bhumibol 
Adulyadej. Franses is de eerste 
Nederlander die een eredocto-
raat in Thailand ontvangt. Voor 
Franses is het tevens zijn eerste 
eredoctoraat. 

Prof.dr. M. De Jonckheere (1962) 
is benoemd tot bijzonder hoog-
leraar Heffingen van lokale 
overheden in de Erasmus School 
of Law vanwege de Stichting 
J.H. Christiaanse. Hij werkt bin-
nen het Erasmus Studiecentrum 
Belastingen Lokale Overheden 
(ESBL). Daarnaast is hij als do-

cent en wetenschapper verbon-
den aan de Vrije Universiteit 
Brussel.

Marlies Maaijen, junior onder-
zoeker bij instituut Beleid & 
Management Gezondheidszorg 
(iBMG) heeft  de landelijke 
KWALON Scriptieprijs 2011 ge-
wonnen voor haar masterscrip-
tie Best practices in actie: een 
verkenning van het werkingsme-
chanisme van best practices in 
Zorg voor Beter (plus) projecten 
in de langdurige zorg.

Sanne Rosendaal, in 2011 cum 
laude afsgetudeerd aan de ESE, 
heeft de Eumedion Scriptieprijs 
2011 gewonnen voor haar scrip-
tie Sustainability targets in exe-
cutive remuneration: An analysis 
of the contribution of sustaina-
bility targets in executive remu-
neration to sustainable develop-
ment. De scriptieprijs is bedoeld 
om onderzoek en publicaties 
over duurzaamheid en corpora-
te governance te bevorderen.

Maureen Sie, universitair hoofd-
docent Ethiek aan de Faculteit 
der Wijsbegeerte, is per 1 janua-
ri 2012 benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Wijsgerige Antropo-
logie en de grondslagen van het 
humanisme, aan de Faculteit 
Geesteswetenschappen van de 
Universiteit Leiden. De leerstoel 
is ingesteld door de Stichting 
Socrates, en is voor één dag per 
week. De rest van de week blijft 
zij werkzaam bij de EUR.

Sjaak Vane, alumnus van de Fa-
culteit der Wijsbegeerte, heeft 
de Leo Polak Scriptieprijs ge-
wonnen voor zijn masterthesis 
Liefde in digitale tijden; Internet-
dating en de veranderde concep-
tie van liefde. Vane studeerde in 
juni 2011 met deze scriptie af 
aan de Master Filosofie. 

KENNISGEVING 
VAN OVERLIJDEN

Ruben Hess, die in 2011 afstu-
deerde aan de Rotterdam 
School of Management, Eras-
mus University, is op 3 januari 
2012 op 32-jarige leeftijd overle-
den als gevolg van een lever-
ziekte. Ruben studeerde be-
drijfskunde aan de RSM vanaf 
2003. Na zijn afstuderen kreeg 
hij een baan bij Deloitte Neder-
land als innovation producer.
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“New” problem  For the first time, the faculty council of the Eramus 
School of Economics (ESE) faced a language dilemma: all of their documents 
and meetings were in Dutch, but now one of their members did not speak the 
language. To solve this problem, the board is paying for Egle’s Dutch courses, 
facilitating her to understand and contribute to the meetings. 

Happy  Egle herself is happy with the effort the board made so far: “I 
understand about seventy percent of what is said, and I can look at the documents 
that will be discussed beforehand.” She also says the type of language used in 
the meetings is quite formal, making it more difficult for her to contribute in the 
same way. However, she can contribute to discussions in English, as the council 
members are all proficient English speakers. Although she is content with the 
way things are, Egle stresses that if EUR wants to become truly international in 
the future, switching to English-speaking Faculty Advisory Boards is one of the 
measures that need to be taken. The same goes for faculty boards.

No mission impossible  So why doesn’t the council switch to 
using English in the meetings? EUR is, above all, an international university. 
However, this is not as easy as it seems. Translation costs are high, as the ESE 
gets many letters and documents sent to them in Dutch. However, it is not a 
mission impossible, as has been proven by ESHCC and RSM. These faculty 
councils have both switched to using English in their meetings. At the beginning 
of this year, Jacob Groshek, an international faculty member, joined the Faculty 
Advisory Board of the ESHCC. At the same time, the board introduced the use 
of English in their meetings, not only because of the arrival of Mr. Groshek, 
but also because they wanted to adapt to the international environment of the 
university. IS (foto: Transfer)

Faculty Advisory Board facing 
language dilemma
At the beginning of this year, an international student joined a Faculty 
Advisory Board for the first time in EUR history. Egle Armonaite, a Li-
thuanian second-year IBEB student, was immediately confronted with 
the fact that the members spoke Dutch in their meetings. What hap-
pened since then, and how is she dealing with this language barrier?

A 10 for your 
thesis? Forget it!
Henk Bovekerk, a student from Tilburg, made the 
headlines with his thesis on the PVV – a right-wing 
party. He labeled charismatic leader Wilders’ party 
“fascist” in his thesis. His coach and co-reader conclu-
ded the point was made well enough to warrant a 10. 
The resulting fuss could not have been bigger. Scien-
tists, bloggers, and criticasters mopped the floor with 
the student’s work. After the heat has cooled down 
and, at least for now, the PVV is not the topic of the 
day, we can finally avert our attention to the 10. Be-
cause, holy smokes: a 10.
We at EM wondered how frequently hardworking 
EUR students receive a 10 for their thesis. A tour of 
the various exam administrations revealed that that 
does not happen here. “No, never,” an ESL employee 
informs us. “I have been working here for ten years 
and in that period I have never come across a 10. Trust 
me, I would have remembered.” An employee at the 
ESE seems to be able to recall it might have occurred 
once. “No wait, I think that wasn’t here after all.” A 9 
or a 9.5 is given from time to time, usually earned by 
cum laude students. At the University of Tilburg they 
call Bovekerk’s thesis a good achievement, “but it 
should never had made it into the media.” Well, re-
gardless of politically sensitive content, that is exactly 
what happens when you grant a 10. EvdE

Erasmus University College in arm’s reach
The sought after, distinguished study of the EUR passed the “macrodoelmatigheidstoets” – car-
ried out by the Ministry of Education, the test gauged the benefit of the new study for Dutch socie-
ty. This means that the Erasmus University College is regarded as an improvement of the supply of 
education in the Netherlands. The next step is to receive accreditation from the Dutch-Flemish Ac-
creditation Organisation.
The EUC is an international three-year bachelor programme in Liberal Arts & Sciences. Students 
who enrol can develop themselves in many directions before they choose a master. The English stu-
dy will be situated in a listed building in the centre of Rotterdam. In September 2013, with the be-
ginning of the lustrum activities of the Erasmus University Rotterdam, the study is scheduled to 
welcome its first set of students. EvdE (foto: RvdH)

Tne  neighbourhood of the  coming Erasmus University College

Egle Armonaite
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According to Willem Koolhaas, the director of 
Corporate Marketing and Communications, 
the campaign was created to fight the “smiling 
people brochure” syndrome and to make RSM 
more known and memorable in a refreshing 
way. Indeed, finding an effective way to reach 
such a wide audience – from seventeen-year-old 
high school graduates to mature adults seeking 
executive MBA education - proved a challenge. 
Yet, as Koolhaas explains, the unifying factor of 
everyone within RSM is drive. “With so much 
happening, so many initiatives, organizations, 
internships and such taking place, a traditional 
marketing campaign wouldn’t accomplish much.” 
That’s why all the content of the initiative is 
produced by students, staff, and alumni alone. 
They have participated in the infamous black and 
white photo shoots, with nearly 2000 photographs 
already snapped.   

However, some things changed along the way. 
Astrid Huisman, the Corporate Marketing and 
Communications manager, reveals that I WILL 
made a switch from the campaign’s website to 
social media platforms like Facebook and Twitter 
in the last quarter of 2011. “Now, it’s as vibrant 
as ever and it’s become synonymous with RSM’s 
culture, rather than being just a marketing 
campaign.” In just a couple of months, the number 
of “likes” reached is almost 2000, and there are 
30,000 unique interactions with I WILL page 
posts, adding up to nearly 550,000 impressions 
overall. Furthermore, a research project comparing 
students’ opinions prior and post the I WILL 
campaign shows that the RSM’s brand has been 
strengthened a lot. 
Clearly, the movement is not only for the numbers; 
its coordinators strive to inspire and encourage 
people to work towards their goals. And even 

though there are statements which are made 
simply for laughs or provocation, Koolhaas 
says that as long as it stimulates discussion and 
challenges others’ beliefs, the initiative is doing 
exactly what it is meant to do. Another component 
of the campaign is the I WILL Award, where 
15,000 Euros can become part of the starting 
capital for a student, or a group of students, who 
comes up with a superb business idea. Huisman 
explains: “We want to stimulate entrepreneurial 
ambition and make people realize that I WILL is 
more than a statement.  It is a plan that should 
contain will power and impact the world.” 
And indeed, many students agree. For Ornela 
Cianciarelli, an Argentinian student of Global 
Business & Stakeholder Management, the 
statements have been a source of inspiration to 
create her own goal to “work for a better world.” 
Robert Špitalar, already an RSM alumnus, 
further develops Ornela’s argument that I WILL is 
something larger than a marketing hype. “It is a 
sense of community, a sense of clever individuals 
joining together to lead this world into a better 
future, to make better decisions, to be the best they 
can be.” With no criticism, the I WILL campaign 
remains a huge success. And with no plans to 
terminate it, it will continue to incite the RSM 
community. As Lyubomira Dimitrova, a Bulgarian 
student, concludes, there is always exhilaration on 
the day of the photo-shoot, which proves that “it’s 
a great way to show all the ambition, diversity and 
spirit that the RSM community possesses.”   

A marketing campaign 
done right “I WILL”
The I WILL campaign of the Rotterdam School of Management has been hypnotizing everyone for 
over two years. “I will work hard”, “I will maximize my leadership potential”, or the more humo-
rous ”I will survive”, are but a few of the myriad statements that now define the school’s brand.  
So what has changed in the couple of years and where is this project headed? EM spoke to vari-
ous people about this inventive project.   text Martina Danelaite illustrations RSM
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Stay for good
For the past years, the Dutch 
photographer Erno Wientjes 
documented the life of residents of the 
Tarwewijk, a small neighbourhood 
in Rotterdam. Although this area 
has lately received a negative 
reputation, the people living there are 
proactively engaged in community 
improvement. Not only did they 
start to create a lively and social 
environment in their neighbourhood, 
they also actively try to improve 
their situation. Recently the mayor 
of Rotterdam paid a visit to see for 
himself how this tiny part of our large 
city is coping with their bad image. 
Erno Wientjes was overwhelmed 
by the warm-hearted and friendly 
inhabitants, and his documentation is 
a tribute to their goodwill. They claim 
that even though the news might be 
negative, once you come to live in 
the Tarwewijk, you are there to stay 
for good. See yourself and visit the 
exhibition at the Delfshaven branch 
of the Historic Museum Rotterdam.
www.hmr.com

New Harloheim
Rotterdam is a highly dynamic city. 
Just lift your eyes and take in the 
brand new high-rise buildings around 
the Blaak market or cycle across 
the Erasmus Bridge. However, it is 
difficult to follow all the progress 
over time. The National Architecture 
Institute in Rotterdam is hosting an 
exhibition on the development of a 
new city district. Haarlem, a city 
close to Amsterdam, is planning to 
reinvent its East Side. This led to 
the initiation of a contest for ideas 
by the NAi, inviting architects from 
all over the world to share their 

concepts. These studies are presented 
to the public at the institute and the 
progress of the winning project was 
further documented up until today. 
You can watch the birth of a district, 
from the bare idea to the final state. 
It is amazing to see how many great 
visions there are and how clever 
they are put into practice. Students 
get a reduction on the entry fee, so 
swing by the NAi and form your own 
opinion on the projects. Visit this 
amazing exhibition showing you how 
a great idea can shape the future of an 
entire district.
www.nai.nl

Warhol’s World
Andy Warhol is maybe the most well-
known artist of pop art in history. His 
comic portrait of Marilyn Monroe is 
world famous, it is actually printed 
on T-shirts and coffee mugs. His 
personal life however has hardly 

been documented in images. Little 
is known of the vibrant artist scene 
he cultivated around his famous 
studio, “The Factory”. The Kunsthal 
Rotterdam is presenting a collection 
of photographs documenting the life 
of the young Andy Warhol and his 
close friends. The images capture him 
and many other famous artists, who 
at the time – yes people, the 60ies –

formed the New York artist 
underground scene. The exhibition 
is composed of unique images from 
a private collection that was mostly 
unseen up until today. Everyone with 
the slightest interest in pop art or art 
history will enjoy a worthwhile trip to 
the Kunsthal. Let the world of Andy 
Warhol surprise you.
www.kunsthal.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

Rotterdam as we know it
Bird is a jazz venue, Grand Café, disco, and a Sicilian restaurant. Having just 
recently opened its doors, it already is a huge success – as it should be.Bird

Raampoortstraat 26

Vibe 8
Place to flirt 7

Student style 7 

Beer €2,20

 

GOING 
OUT 

The location is not exactly welco-
ming: hidden behind railroad tracks, 
not easily accessible, and smacked 
next to a windy tunnel, lit up at 
night by uncanny TL light. And yet it 
is the new hot spot. The Mini Mall 
adds to the flair. A collective of gal-
leries and characteristic middle 
class retailers supplies and attracts 
the bustling energy of young crea-
tives. While a degree of moderation 
is required during the Friday after-
noon drinks, all safeties are swit-
ched off for the parties and concerts 
at night. The sheer amount of peop-
le attracted on a weekly basis is  
testament to the magnetic force 
Bird emits.

The place is tight. It consists of two 
bows in the Hofpleinviaduct, with 
the left bow functioning as Grand 
Café and the right as the Sicilian res-
taurant. And an eye catcher it is. Vi-
sualize an open kitchen with hams 
hanging from hooks and stocked 
with piles of bread; ingredients for 
the cooks who noticeably go to work 
with an authentic vigour that simply 
must result in wonderful dishes. The 
tables are aligned in rectilinear, 
classroom-like fashion and soft ligh-
ting floods the room. The walls are 
decorated with James Brown vinyl. 
Only James Brown. All in all an incre-
dible simplicity, but everything mat-
ches perfectly. GM



Ludwig van BeethovenBarney Kreukniet
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DUBBELGANGERS

De vaste barvrouw, Kim de Jong, heeft tot 
nu toe alle borrels van Ragnar meegemaakt. 
“Het is altijd erg gezellig om met de leden van 
Ragnar te kletsen”, aldus Kim. Op de borrel lijkt 
het er rustig aan toe te gaan, maar volgens 
deze insider gaan Ragnar-leden op de feesten 
helemaal los. 

De biermeter bij Ragnar heeft de vorm 
van een echte Vikingboot. 

Victor Madrigal, de enige Mexicaan in het gezel-
schap, doet zijn land eer aan door de enige aanwe-
zige vrouw, Laura de Kok, te ‘scoren’. 

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? RSZ & WV Ragnar

Wat? Maandelijkse borrel 

Waar? Pardoen, Oude Haven

Gezellig? Het is een rustige avond, maar dat maakt voor de aanwezigen niets uit. 
De mannen en vrouwen van de zwemvereniging noemen zichzelf de Vikingen uit 
Rotterdam. De barvrouw en andere medewerkers van Pardoen noemen ze lieflijk de 
zwemmeisjes. Volgens Laura de Kok is het leukste van Ragnar dat de club de sfeer 
van een studentenvereniging combineert met sport. Waar je bij de gemiddelde stu-
dentenvereniging al snel vijf kilo aankomt, kun je dat hier voorkomen. 

Interesse? Naast het positieve effect dat zwemmen op je lichaam heeft, is het na-
tuurlijk gewoon heel gezellig. Trainingen en borrels staan open voor iedereen, dus 
kom gerust langs. Wees niet bang als de voorzitter een Vikinghelm draagt of op een 
hoorn blaast; dat hoort allemaal bij de traditie van de vereniging. 

Elfahmi

DaviD vs. Goliath
Zenuwachtig liep ik naar het T-gebouw. Daar zou ik gehoord 
worden door het College van Beroep voor de Examens over een 
door mij aangevochten negatief BSA. De zenuwen speelden mij 
parten, het zweet brak mij zowaar uit voordat ik maar iemand 
van de partijen had gezien. Velerlei vragen spookten door mijn 
hoofd. Wat zou ik kunnen verwachten? Hoe zou mijn tegenpartij 
zijn? 
Om stipt 11 uur betrad ik het lokaal dat die dag dienst deed had 
als zittingzaal, alwaar een vijfkoppig college mij aanstaarde. 
Twee minuten na mijn binnenkomst kwamen de vertegenwoor-
digers van de faculteit binnenwandelen. Het verschil tussen mij 
en de vertegenwoordigers werd me al snel duidelijk. Zij oogden 
rustig en kalm, maar bovenal verzekerd van hun zaak. Niet ge-
heel onbegrijpelijk natuurlijk; de faculteit heeft immers een vas-
te groep personen die keer op keer de facultaire belangen verde-
digt, terwijl ik daarentegen er voor de eerste keer zat en onbe-
wust vooral bezig was met het opdoen en verwerken van de eer-
ste indrukken. Totaal gedesoriënteerd door al die impressies 
hoorde ik amper de vragen die mij werden toegeworpen. De 
vraag die toen bij mij zelf opkwam was of er hier wel twee gelij-
ke partijen tegenover elkaar staan? Het antwoord is: nee. 
Want laten we wel wezen, voor de welgetrainde faculteit is een 
dergelijke zitting peanuts,  een kwestie van de repeat-knop in-
drukken. Maar voor een weinig door de wol geverfde student als 
ik, is de bijeenkomst een ongelukkige samenloop van omstan-
digheden. Dus daar zat ik dan als de onbegrepen David de one-
shot player die het moest opnemen tegen Goliath de repeat 
player. Omdat ik van mijn à propos was, heb ik de vragen half-
slachtig en op de automatische piloot beantwoord. Helaas kon 
ik Goliath de repeat player niet slim af zijn. Dus voor wie nog een 
zitting te wachten staat: be prepared, you have one shot.   

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent

Borreltijd
Ragnar

De mannelijke leden van 
het bestuur van Ragnar: 
Remco Visser, Dennis 
Dieben, Tonny Zaal en 
Sander Fischer.


