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Studeer je aan de universiteit, 
of aan het hbo ?

Gaat je scriptie over een 
sociaal-economisch 
onderwerp ?

Kijk dan voor handige 
literatuurlijsten en 
schrijftips op de SER-site.
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VAKBOND VOOR DE WETENSCHAP

Symposion 
Werkdruk in 

de Wetenschap
25 januari, 15.30 uur

Nieuwekade 1-5 (NIP), Utrecht
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We invite you to the Graduate School 
of Communication in Amsterdam

Graduate School of Communication

Our 2-year Research Master programme Communication Science offers 
you the chance to:

■  Become part of a world-renowned communication science institute
■  Participate in cutting-edge communication and media research
■  Become an expert in political, persuasive, youth, or corporate 

communication research 
■  Enjoy the vibrant city of Amsterdam

De CHPR zoekt per direct een 
student voor het verrichten van 
ondersteunende werkzaamheden 
op onze iCt-afdeling. 
Werkzaamheden zijn o.a. het 
beantwoorden van functionele en 
technische supportvragen, vragen 
doorzetten naar externe ICT-
leveranciers, verwerken aanvragen 
UZI-pas, gebruikersbeheer en 
administratief beheer applicaties 
& website. We zoeken iemand 
voor min. 12 uur per week en 
affiniteit met ICT. De verdiensten 
zijn € 9,62 bruto per uur en de 
werktijden kunnen flexibel 
worden ingevuld. Voor meer 
informatie over de 
werkzaamheden & sollicitaties: 
mail naar Nathalie Noach, 
N.Noach@haprijnmond.nl.C
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Verkeersschool 

AVAnti
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon 
(010) 4673820 / 4679448

e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl
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Leven na de studie
Ondanks dalende huizenprijzen, stijgende pensioenpremies, onderbetaalde schoonmakers, veel 
te weinig verdienend cateringpersoneel, dure Duitse studenten, winderige zandvlaktes, verdwe-
nen spaarloon, vastgelopen CAO’s, verplicht ultrakort studeren en wat dies meer zij, allereerst 
een fantastisch en voorspoedig nieuwjaar gewenst names de redactie van EM. Vanzelfsprekend 
zullen wij in 2012 wederom onze uiterste best doen om u allemaal tweewekelijks te trakteren 
op een actueel, informatief, onderhoudend en leesbaar Erasmus Magazine.
In dit eerste nummer van het nieuwe jaar wordt vooral aandacht besteed aan het werkzame le-
ven na het afstuderen. Prettig in deze context is het bericht dat volgens onderzoekers uit 
Maastricht zelfs in deze tijden van crisis en malaise de baankansen van academici lang niet 
slecht lijken. Al ervaart niet iedere werkzoekende afgestudeerde dat zo. 

De campus van de Erasmus Universiteit vormt ieder jaar met grote regelmaat het decor voor re-
cruitmentdagen, tijdens welke studenten en (grote) bedrijven met elkaar kunnen kennismaken. 
Daarover gaat het coververhaal. Het lijkt erop dat nog steeds de grote meerderheid van de stu-
denten bij voorkeur aan de slag wil gaan bij grote jongens als Shell, Unilever, Rabobank en 
Philips. Dat is misschien niet zo gek, maar eigenlijk ben ik wel blij dat we in dit nummer ook een 
verhaal hebben van afgestudeerden die maatpak en bonus voorlopig laten voor wat het is en 
ervoor kiezen om te promoveren. En ben ik blij met de reportage over een criminoloog en een 
psycholoog die zelf de wijk intrekken om onderzoek te doen en hun data niet op stapeliaanse 
wijze krijgen aangeleverd. 
  
Gert van der Ende, 
Eindredacteur Erasmus Magazine & EM Online
vanderende@em.eur.nl

14 | Recruitment Days 
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VEREEUWIGD OP HET HOFPLEIN
Studenten van het Rotterdamsch 
Studenten Gezelschap poseerden 
7 januari voor de fontein van het 
Hofplein. Het paarse water – de 
huiskleur van RSG – was speciaal 
gekleurd voor het achttiende lus-
trum van de club. Leden lieten zich 
vereeuwigen met hun commissie, 
‘familie’ (oftewel jaarclub) of met 
vriendje of vriendinnetje. LJ 
(foto: Ronald van den Heerik)
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Toch proberen we het even. Wat denkt u zelf?  “Ik 
ben absoluut geen royalty watcher. Ik hou me verre 
van dat. Ik ben ook helemaal niet bezig met al die 
kinderen en kleinkinderen, hoe ze allemaal heten en 
wie wanneer jarig is. De koningin zelf kom ik wel 
eens tegen op recepties en dan valt het me altijd 
weer op hoe energiek zij is. Ze reageert alert en en-
thousiast. Op 31 januari wordt ze 74, maar op mij 
komt ze zeker niet over als iemand die er geen zin 
meer in heeft. Integendeel, als je het mij vraagt is 
het nog lang niet zo ver.”

Toch zien heel veel mensen de signalen. Waar let-
ten ze dan op?  “Veel mensen kijken naar jaartal-
len. Een interessant - maar weinig genoemd – jaar-
tal is 2014. Dan is het precies tweehonderd jaar ge-
leden dat koning Willem I op 30 maart werd inge-
huldigd in Amsterdam. Je zou kunnen zeggen ‘de 
doorstart’ van onze monarchie. Want in 1806 was 
Lodewijk Napoleon – broer van keizer Napoleon – 
de eerste koning van ‘Holland’.
In 2015 hebben we 125 jaar vorstinnen achter de 
rug. Daar is ook wat voor te zeggen. Willem-
Alexander heeft iets met getallen, hij trouwde zelf 
niet voor niets op 02-02-2002. Als je kijkt naar an-
dere monarchieën is er met ons land trouwens wel 
iets bijzonders aan de hand. Wij zijn de enige mo-
narchie waarin vorsten gewoon aftreden omdat ze 
vinden dat het mooi is geweest. In Engeland en Bel-
gië blijven ze zitten tot ze overlijden. Wij zien het 
koningschap als ambt waar je afstand van kunt 
doen. Typisch Nederlandse nuchterheid.”

Nog één poging: waar let u zelf dan op?  “Ik denk 
dat je naast de fysieke constitutie van Beatrix ook 
moet kijken naar de leeftijd van de kinderen van 
Willem-Alexander. Het koningschap is veel zwaar-
der dan de taken van een kroonprins, zeker in psy-
chologisch opzicht. Daar moet je geen piepjong ge-
zin naast hebben. Mogelijk wil de koningin haar 
zoon en zijn gezin nog even sparen. Net als Juliana 
indertijd deed: zij trad pas af toen de kinderen van 
Beatrix wat ouder waren. De abdicatie van Wilhel-
mina was een ander verhaal. Juliana was toen nog 
geen veertig, maar Wilhelmina was gewoon echt op. 
Ze had een zwaar en eenzaam leven achter de rug: 

haar slechte huwelijk met prins Hendrik die grote 
schulden maakte en chantabel was, de economische 
crisis, en de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog.” 

Beatrix heeft het makkelijker gehad. Dus die blijft 
nog wel even?  “Ze heeft inderdaad – gelukkig – 
geen wereldoorlogen meegemaakt. Maar alle be-
langrijke momenten in haar leven zijn behoorlijk tu-
multueus verlopen. Ze was net achttien jaar, begon 
met haar studie in Leiden en daar was de Greet Hof-
mans-affaire waar ze continu mee werd geconfron-
teerd. Ze werd verliefd op een Duitse aristocraat die 
werd uitgemaakt voor nazi. Provo schilderde kreten 
op spandoeken als ‘Claus Raus’ en ‘Beatrix moffen-
hoer’. Het zal je maar gezegd worden. Toen ze gin-
gen trouwen in 1966 werden er witte rookbommen 
onder de koets gegooid. Bij haar inhuldiging als ko-
ningin in 1980 richtten de krakers een ware veldslag 
aan. Direct na de begrafenis van prins Claus in 

Maria Grever (1953) is 
hoogleraar Theorie en 
Methoden van de Maat-
schappijgeschiedenis en 
directeur van het Centrum 
voor Historische Cultuur 
aan de Erasmus School of 
History, Culture and Com-
munication. Zij verricht 
onderzoek naar historisch 
besef, nationale identiteit, 
geschiedenisonderwijs en 
erfgoed. Zij publiceert re-
gelmatig over de histori-
sche betekenis van de mo-
narchie en is een van de 
kernredacteuren van de 
drie koningsbiografieën 
die in november 2013 wor-
den gepubliceerd. 

Koningin Beatrix: 
Zal ze wel of zal ze niet..?
We zitten er allemaal op te wachten. De een met smart, de ander 
met pijn in het hart. Maar de beslissing is uiteindelijk aan Hare 
Majesteit zelf. Inclusief het moment waarop zij haar vertrek 
bekendmaakt. ‘Speculeren is dus onzin’, vindt hoogleraar Maat-
schappijgeschiedenis Maria Grever. ‘Daar begin ik ook niet aan.’

tekst Sanne van der Most fotografie ANP
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2002 viel de regering. En dan recent nog de aanslag 
op Koninginnedag, de waxinelichtjesgooier en de 
Damschreeuwer tijdens de dodenherdenking. Wat 
gaan we meemaken als ze straks aftreedt, vraag ik 
me wel eens af.”

Wat een ellende. Reden genoeg om het bijltje er-
bij neer te gooien toch?  “Dat zou je kunnen den-
ken, maar mijn indruk is dat Beatrix dat nu juist 

níet doet. Natuurlijk was die aanslag tragisch en 
mede daardoor is een stuk van de spontaniteit bij 
haar publieke optreden verdwenen. Maar toch denk 
ik dat die incidenten van de laatste jaren haar een 
extra impuls geven om door te gaan. Haar krijgen 
ze niet klein. Maar goed, zoals ik al zei, speculeren 
heeft geen zin. Wie weet wordt het toch gewoon 
2012. Uiteindelijk beslist Beatrix het gewoon zelf. 
Zo lang ze haar aftreden maar drie maanden van te 

voren bekendmaakt. En dat gebeurt dan meestal 
ook.”

Is dat eigenlijk niet heel kinderachtig? 
“Een beetje wel. Ik begrijp ook niet waarom ze het 
allemaal zo angstvallig geheimhouden tot het laat-
ste moment. Zelfs Willem-Alexander schijnt het 
niet te weten. Misschien heeft dat te maken met het 
feit dat alles wat de koninklijke familie doet onder 
een vergrootglas wordt gelegd. Ze zijn een soort Big 
Brother in een glazen kooi. Kennelijk wil Beatrix 
deze beslissing zo lang mogelijk voor zichzelf hou-
den, net zoals haar moeder destijds. Van die kant is 
het ook wel weer begrijpelijk. Maar het is voor de 
media wel heel onhandig. Die moeten op het laatste 
moment alle draaiboeken uit de kast halen.’

Wat gaat er allemaal veranderen als Willem-
Alexander aantreedt?  “Ten eerste krijgen we dan 
een koning én een koningin. Volgens oude tradities 
kan een regerend koningin haar man niet tot koning 
verheffen. Een koning kan dat andersom wel. Heel 
ongeëmancipeerd en niet van deze tijd dus eigenlijk. 
Al heeft Máxima exact dezelfde rechten en plichten 
als een prins-gemaal, het is toch een ander idee. Zij 
zal wat meer op de voorgrond treden dan prins 
Claus. Verder verwacht ik dat Willem-Alexander op 
een andere manier met het koningschap zal omgaan 
dan zijn moeder. Wat informeler en dichter bij de 
mensen. Meer zoals zijn grootmoeder, heeft hij een 
keer gezegd. Hij zal de moderne media effectiever 
gaan gebruiken. Ik ben zeer benieuwd hoe hij zal re-
ageren op het veranderde politieke klimaat in Ne-
derland. Vooral populistische stromingen zijn wei-
nig ingenomen met de koninklijke familie die men 
als kosmopolitisch en elitair beschouwt. De roep 
om ceremonieel koningschap wordt ook sterker. 
Voor hem een lastige klus.”

En Beatrix, gaat die achter de geraniums?  “Al zal 
Willem-Alexander altijd bij zijn moeder terechtkun-
nen voor advies, ze zal hem waarschijnlijk niet voor 
de voeten lopen. Ik denk ook niet dat ze van plan is 
iets inhoudelijks voor het land te gaan doen. Beatrix 
heeft dan eindelijk de tijd om zich eens echt op haar 
kleinkinderen te richten. Daar schijnt ze dol op te 
zijn. En ze zal vast weer meer gaan beeldhouwen. 
Kunst en cultuur zijn erg belangrijk voor haar. En 
misschien ook nog paardrijden als ze daar nog de 
puf voor heeft.” 

‘Kennelijk wil Beatrix deze beslissing zo 
lang mogelijk voor zichzelf houden, net 
zoals haar moeder destijds’

Prins Willem-Alexander, naast koningin Beatrix, maakt 
een foto met zijn iPhone tijdens het rondetafelgesprek bij 
Masdar City in Abu Dhabi op 9 januari 
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Baankansen goed 
voor academici
In grote lijnen is het vooruitzicht voor net afgestu-
deerde academici goed tot zeer goed, zo voorspelt het 
Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA). Maar de individuele academicus 
ervaart dat anders.
 
Voor 40 procent van de universitaire afgestudeerden zijn de 
baankansen ‘zeer goed’ doordat oudere werknemers met 
pensioen gaan. Er komt 4 procent van de huidige banen vrij, 
terwijl in principe slechts 3,5 procent kan worden vervuld 
met nieuwe afgestudeerden, zo rekenen de onderzoekers. 
Op de lange termijn en op macro-niveau klopt dat allemaal, 
zegt Dorianne van Schaijk, loopbaanadviseur van de EUR. 
“Maar dat is niet wat de individuele, gemiddelde master-
student of afgestudeerde nu ervaart.” Meer studenten dan 
een paar jaar geleden maken gebruik van het advies van 
Van Schaijk. “Ze weten dat het moeilijk is om werk te vin-
den.” 
De onderzoekers schrijven ook dat de arbeidsmarkt de ko-
mende jaren ‘hoogst onzeker’ blijft. De perspectieven zijn 
ook niet voor alle studierichtingen hetzelfde. Vooral afgestu-
deerden van medische opleidingen hebben goede vooruit-
zichten. Sociale wetenschappen, waaronder psychologie, 
bieden slechts een ‘redelijk’ perspectief. Voor afgestudeer-
den van bedrijfskunde en rechten zijn de vooruitzichten 
‘matig’. En als mensen langer blijven doorwerken, zal de 
werkgelegenheid verder afnemen. Werkgevers zouden ook 
hun deeltijders kunnen vragen om langer te werken, zodat 
er geen extra personeel gezocht hoeft te worden. 
Van Schaijk merkt onder meer dat er veel goede, gedreven 
juridische studenten zijn die er niet in slagen een advocaat-
stage te vinden en uitwijken naar andere richtingen. “Ook 
psychologie is lastig. En tegenwoordig krijg ik zelfs be-
drijfskundestudenten van de master Finance and Invest-
ment over de vloer.”
Ze is de enige loopbaanadviseur van de universiteit en haar 
agenda zit dan ook flink vol. Studenten kunnen vlak voor 
hun afstuderen tot een jaar erna gratis bij haar terecht. 
Daarna kost het tachtig euro per gesprek. Ze merkt dat af-
gestudeerden nu eerder bereid zijn een lagere functie te ac-
cepteren, maar ze raadt aan dat toch niet binnen een half 
jaar te doen. Daarna geldt: voor je cv is het beter om íets te 
doen, dan niets. TL

CAMPUS 19 januari 2012  | 08

CAMPUS IN ONTWIKKELING

Dick Pakkert wordt directeur 
studentenpaviljoen 
Dick Pakkert wordt directeur van het studentenpaviljoen dat in 2013 klaar 
moet zijn. Zijn taak: van het architectonische hoogstandje een bruisend 
centrum maken.

Het studentenpaviljoen moet een ont-
moetingsplaats worden voor studenten, 
medewerkers en bezoekers waar zij kun-
nen eten, drinken, studeren, chillen en 
genieten van optredens, debatten of le-
zingen. Kortom, ze moeten zich er thuis-
voelen. En volgens Pakkert is daar meer 
voor nodig dan alleen het bouwen van 
een prachtig paviljoen. “Juist de inrich-
ting moet zorgen voor een fijne sfeer.”
Als mede-eigenaar van poppodium Ro-
town en eigenaar van café-restaurant 
De Unie weet Pakkert hoe je de inrich-
ting, horeca en programmering op el-
kaar moet afstemmen. Komende maan-

den gaat Pakkert kijken hoe hij de ruim-
tes in het paviljoen gaat invullen. Dan 
volgt de inrichting en de programme-
ring. Voor dat laatste gaat hij nadrukke-
lijk samenwerking zoeken met studenten 
en verenigingen. Verder denkt hij eraan 
om (beginnende) bandjes te presenteren 
in het paviljoen.
Pakkert gaat zich twee dagen per week 
bezighouden met het paviljoen. In eerste 
instantie bedankte hij voor de functie. Na 
een gesprek met de universiteit raakte hij 
toch enthousiast. LJ

CIJFER

205

Het nieuwe studentenpaviljoen dat door aannemer 
Lockhorst wordt gebouwd. (artist impression 
Powerhouse Company & DeZwarteHond)

Zoveel geneeskundige proefschriften zijn afgelopen jaar in 
het Erasmus MC geschreven: een recordaantal in Neder-
land. Het totaal aantal EUR-promoties was vorig jaar 312.
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Einde aan basis-
beurs?
Als het kabinet extra gaat bezuinigen, 
worden de basisbeurs en ov-studenten-
kaart misschien helemaal afgeschaft, 
meldde het Algemeen Dagblad eind 
vorig jaar. Ambtenaren van het minis-
terie van Financiën zouden daar plan-
nen voor uitwerken. Dit zou ongeveer 
een miljard euro opleveren. Veel politie-
ke partijen, waaronder de VVD, willen 
de basisbeurs vervangen door een leen-
stelsel. Coalitiepartij CDA en gedoog-
partij PVV waren tot nog toe tegen. 
HOP

Nieuwe CAO ver weg
Al ruim twee jaar wachten medewer-
kers van universiteiten op een nieuwe 
CAO. De onderhandelingen tussen 
werkgeversorganisatie VSNU en de 
bonden zitten vast. Tijdens een bijeen-
komst op 25 januari op de Erasmus 
Universiteit zullen de bonden, die de 
bijeenkomst hebben georganiseerd, 
tekst en uitleg geven. In een notendop: 
VSNU wil onder andere de seniorenre-
gelingen opheffen, maar wil niet praten 
over hogere lonen, de tegenprestatie die 
de bonden eisen. Vooral over de starre 
opstelling van de VSNU zijn de bon-
den boos. LJ

De bijeenkomst is tussen 12.30 tot 13.30 
uur in JB-50. Aanmelden via p.dejong@
abd.eur.nl. 

In- en uitchecken 
bij NS verplicht
Vanaf 1 januari is het voor studenten 
óók bij de NS verplicht om in en uit te 
checken. Of ze dat ook daadwerkelijk 
doen, is nog niet bekend bij de NS. Een 
eerste peiling geeft volgens een woord-
voerder wel aan dat de boodschap be-
grepen wordt. EvE

KORTAF

CAMPUS	

Koken voor daklozen
Studentenvereniging	Laurentius	hield	6	januari	voor	de	derde	keer	een	daklozen-
diner	in	Kralingen.	Op	het	menu:	veel	vitaminen.

De VVD vindt het onzin dat 
Nederlandstalige wetenschappe-
lijke boeken, die studenten vaak 
moeten aanschaffen, nog steeds 
een vastgestelde prijs hebben. De 
partij maakt de vergelijking met 
schoolboeken waarvan de prijs 
fluctueert. Dat is zo vastgelegd 
in de wet, omdat alle scholieren 
bepaalde titels moeten afnemen. 
Uitgeverijen kunnen de boeken 
daarom voor een lager bedrag 
aanbieden. 
Het aanpassen van de wet lijkt 
eenvoudig, maar het is lastig te 
bepalen welk wetenschappelijk 
boek een studieboek is. Vallen een 
populairwetenschappelijk boek, 

of een doe-het-zelf- psychologie-
boek bijvoorbeeld ook in deze 
categorie? Een ander bezwaar is 
dat wetenschappelijke boeken 
ook buiten het hoger onderwijs 
gelezen worden door andere 
geïnteresseerden. Als die boeken 
mogelijk goedkoper worden, zou 
dit valse concurrentie betekenen 
ten opzichte van literatuur die nog 
wel een vaste prijs heeft.
Totdat er duidelijkheid komt van-
uit de politiek, wijzigt Jos Wen-
nekes van studieboekhandel Stu-
dystore nog niets. Volgens hem 
kunnen studenten baat hebben bij 
de toenemende concurrentie. Dat 
geldt zowel voor de boekverkoop 

via studieverenigingen – zij hou-
den de tien procent korting van 
Studystore - , als voor de verkoop 
in de winkel. 
Wennekes wijst er wel op dat de 
boekenprijzen ook kunnen stijgen 
bij het vrijgeven van dit stukje 
van de markt. “Een ander nadeel 
van fluctuerende boekenprijzen 
zou een verschraald aanbod kun-
nen zijn”, voegt hij eraan toe.  
Niet-Nederlandstalige boeken 
hebben sowieso al een fluctueren-
de prijs, dus boekhandels kunnen 
over deze titels al onderhandelen 
met uitgeverijen en op die manier 
een goede prijs bedingen. LJ/HOP

Studieboeken mogelijk goedkoper
Wetenschappelijke	(studie)boeken	vallen	binnenkort	niet	meer	onder	de	vaste	boekenprijs.	Ten-
minste,	als	de	wetswijziging	wordt	goedgekeurd	in	de	Eerste	Kamer.	Voor	studenten	worden	ze	
daardoor	misschien	goedkoper.

Tomatensoep met stokbrood en kruidenboter 
vooraf, gevolgd door Mexicaanse wraps in de 
varianten vlees, halal en vegetarisch. “Uiteraard 
met veel groenten”, zegt Andrea Rijna, voorzitter 
van de Rotterdam Projectdag Commissie van Lau-
rentius, “want deze mensen hebben de vitaminen 
hard nodig.” Het diner wordt afgesloten met cho-
colademousse, griesmeelpudding of dame blanche. 
Zeker geen standaard studentenvoer dus. Rijna, 
lachend: “Dit zou voor ons ook luxe zijn.” Het diner 
werd gefinancierd door fondsen en geld van de 
vereniging. Een grote toetjesfabrikant zorgde voor 
het nagerecht.
Het daklozencentrum CVD Havenzicht is erg blij 
met dit soort studenteninitiatieven. Jochen, portier 
en assistent-begeleider van het centrum, zegt dat er 

vrij veel gedaan wordt door studenten: “Niet alleen 
Laurentius, maar ook het RSC komt hier af en toe 
langs om eten te brengen. Vooral in de Eurekaweek 
krijgen we veel aangeboden door studentenvereni-
gingen.”  
De commissie van Laurentius organiseert verschil-
lende welzijnsprojecten voor Rotterdammers die 
het minder getroffen hebben. Voor 2012 staat een 
dagje uit voor jonge alleenstaande moeders in de 
planning, en Rijna wil een project starten met jon-
geren, bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid. Ze vindt 
het belangrijk dat dit soort problematiek onder 
de aandacht komt van studenten: “Ze klagen wel 
en maken grappen, maar we hebben het gewoon 
goed.” IS (foto: RvdH)

BOEKEN

STUDENTEN



Functions of Emotions in Social 
Dilemmas. Hiervoor ontving hij 
onlangs de Dissertation Award 
van het Erasmus Research Institu-
te of Management (ERIM). 
Nu is het echter tijd om andere ta-
lenten te ontwikkelen. Samen met 
een vriendin begint hij een coa-
chingsbedrijf: PoseiDis, afgeleid 
van ‘Positive Disintegration’, een 
theorie van persoonlijkheidont-
wikkeling.
Zijn interesse in emoties en sociale 

dilemma’s komen voort uit een 
wens zichzelf te begrijpen. Zo 
vroeg hij zich af waarom hij zich 
zelden trots voelde. Hij was altijd 
een snelle leerling, maar wilde 
geen klas overslaan en stond liever 
niet in het middelpunt van de aan-
dacht. Dat hij de ERIM-prijs won, 
was natuurlijk wel een eer, en trots 
is hij toch ook wel op het feit dat 
hij nu workshops en trainingen 
gaat geven – aan het begin van 
zijn promotie zag hij nog als een 

berg op tegen college geven.
Collega’s en kennissen reageerden 
wel verbaasd op zijn beslissing 
de wetenschap te verlaten. In de 
praktijk valt nu meer te leren, 
meent hij. In zijn nieuwe functie 
zal hij eigenschappen moeten 
ontwikkelen als assertief zijn en 
leiderschap tonen. Wubben blijft 
via een gastovereenkomst aan de 
EUR verbonden en wie weet keert 
hij op een dag terug als fulltime 
wetenschapper. TL

‘Hij vroeg zich af waarom hij zich zelden trots voelde’
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Nog maar heel even hebben we dit 
talent in ons midden. Postdocon-
derzoeker Maarten Wubben stopt 
namelijk met zijn wetenschappelij-
ke carrière. De psycholoog kreeg 
begin 2010 een cum-laudebeoorde-
ling voor zijn proefschrift Social 

Maarten Wubben (28)

MOBILITEIT

Afspraak? 
Pak een leenfiets
De twee leenfietsen van het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidzorg (iBMG) vinden gretig 
aftrek. Sinds november vorig jaar worden de twee-
wielers bijna dagelijks uitgeleend. Het grote voor-
deel is dat je stukken sneller bij een afspraak op de 
campus bent. “Wij zitten in gebouw J en dat ligt 
vrij afgelegen. Als wij in gebouw E afspreken, moe-
ten we zeker een kwartier lopen. Heel gezond na-
tuurlijk, maar niet echt snel. Fietsen is snel én ge-
zond”, vertelt Ernst Bakker, persvoorlichter bij het 
iBMG. 

De fietsen zijn te leen na reservering bij het secreta-
riaat van iBMG of gewoon als ze beschikbaar zijn 
op dat moment. Ook voor afspraken buiten de cam-
pus mag de fiets gebruikt worden, bijvoorbeeld 
voor een tochtje naar het Erasmus MC. “Dat ge-
beurt nauwelijks”, zegt Bakker, “maar dat kan na-
tuurlijk ook aan het weer liggen”. De tweewielers 
zijn overigens alleen beschikbaar voor medewerkers 
van het iBMG. Zij moeten na gebruik de fietsen 
weer netjes terugbrengen. EvE

BOEKLANCERING

Ramadan terug in Rotterdam
Filosoof en islamoloog Tariq Ramadan doet weer even de Maasstad aan. De in 2009 
door de universiteit ontslagen gasthoogleraar zal op 30 januari zijn meest recente 
essay ‘On Superdiversity’ lanceren.

TALENT 
AAN DE EUR

Met EUR-socioloog Willem Schinkel als ge-
sprekspartner zal Ramadan nader ingaan op 
‘superdiversiteit’. De term, in 2007 bedacht 
door prof. Steven Vertovec van het Max 
Planck Institute for the Study of Religious 
and Ethnic Diversity in Duitsland, refereert 
naar de ‘noodzaak om opvattingen en be-
leidsmaatregelen rond diversiteit opnieuw te 
evalueren door af te zien van een etnisch ge-
richte interpretatie en voor een multidimensi-
onale benadering te kiezen’.
In zijn essay– verkrijgbaar in het Engels, 
Arabisch en Nederlands –  gaat Ramadan 
uit van universalisme als een noodzakelijk 
maar gedevalueerd perspectief. Tevens 
vormt het essay een kritiek op het heden-
daagse discours, de gebruikte dialoog en de 
beperkingen daarvan wanneer het gaat over 
diversiteit in de dagelijkse praktijk.
Tot het najaar van 2009 was Ramadan onder 

meer gasthoogleraar Identiteit en burger-
schap aan de Erasmus Universiteit en inte-
gratieadviseur van de gemeente Rotterdam. 
Totdat hij aan de kant werd gezet. Aanlei-
ding was een tv-programma dat Ramadan 
presenteerde op Press TV, een zender die ge-
vestigd is in Londen, maar wordt gefinan-
cierd door de Iraanse overheid. Ramadan 
presenteerde er het programma ‘Islam & 
Life’.
Tegenstanders van het ontslag organiseerden 
vervolgens begin september van dat jaar nog 
een debat over academische vrijheid versus 
academische verantwoordelijkheid, waar 
Schinkel ook aan deelnam. GE (foto: RvdH)

 Willem Schinkel in gesprek met Tariq Rama-
dan: 30 januari om 19.00 uur in het Auditori-
um van Witte de With.

Tariq Ramadan in zijn ‘Rotterdamse periode’



Hester Mourik is verantwoor-
delijk voor het klaarstomen van 
de deelnemers aan het National 
Model United Nations 2012, ’s 
werelds grootste simulatie van 
de Verenigde Naties. Ruim vijfdui-
zend studenten doen mee aan dit 
congres in New York. Onze eigen 
sociale faculteitsvereniging 
Cedo Nulli vormt de Nederland-
se delegatie.

Hoe worden de studenten voor-
bereid? “Door een strenge sollicitatie 
en een intensief trainingsprogramma. We 
zetten vooral in op skills en gedrevenheid. 
Daarnaast geven we speech- en lobby-
workshops en bootsen we zoveel moge-
lijk praktijksituaties na. Wat ik ook erg 
belangrijk vind is de groepsvorming: een 
hechte club zorgt voor meer motivatie.”

Vorig jaar vertegenwoordigden 
jullie Papoea-Nieuw-Guinea. 
Welk land wordt het dit jaar?
“We hebben er twee! Israël en Duitsland. 
Beide landen vormen een grote uitdaging. 
Israël heeft natuurlijk op internationaal 
vlak een controversiële reputatie. Daarom 
willen we vooraf in kaart brengen wie 
onze grootste vijanden zijn, zo kunnen we 
snel handelen en de tijd optimaal gebrui-
ken om onze standpunten erdoorheen te 
krijgen.”

En hoe pak je Duitlsand aan?
“Dat ligt nóg iets ingewikkelder, omdat 
we met Duitsland in de VN Veiligheids-
raad zitten. Hierin mogen maar vijftien 
universiteiten wereldwijd plaatsnemen. 
Om goed uit de verf te komen, gaan we 
ons verdiepen in internationaal recht, 
maar het blijft spannend.”

Wanneer begint het grote avon-
tuur?
“De delegatie stapt eind maart in het 
vliegtuig. Dan gaan we eerst met zijn 
allen naar Washington en dan vlug door 
naar New York waar van 3 t/m 7 april het 
congres gehouden wordt. Uiteraard raden 
we ook iedereen van de sociale faculteit 
aan om zich deze herfst aan te melden voor 
NMUN 2013.” EvE

Een vreemde taal leren op de 
universiteit kan al met een 
klassikale cursus. Wie geen 
zin heeft in vaste lestijden, 
of liever thuis of in de trein 
studeert, kan nu ook een on-
line taalcursus doen. 

Wie de licentie voor een cursus 
Spaans, Duits, Engels, Neder-
lands, Italiaans of Frans koopt 
mag een jaar lang allerlei uit-
spraak-, grammatica-, en voca-
bulaire-oefeningen doen. Of je 
nu elke dag, of elke maand een 
paar uur studeert maakt niet 

uit. Er is geen docent die dead-
lines stelt en er zijn geen mede-
studenten. Een belangrijk ver-
schil met de reguliere cursussen 
is dat er geen certificaat of di-
ploma aan vast zit. De online 
cursus is dus geen vervanging, 
benadrukt Marjon Menten van 
het Erasmus Taal- en Trai-
ningscentrum. Wie een heel 
nieuwe taal wil leren, raadt ze 
aan klassikaal te beginnen. Het 
online-pakket heeft minder ni-
veauverschillen dan de normale 
cursussen. 
Bij de online-taalcursus kun je 

kiezen voor een zakelijke of in-
formele invalshoek van de op-
drachten en kun je je eigen inter-
face-taal kiezen (waaronder Ne-
derlands, Hongaars en Japans) 
De prijs is tachtig euro lager 
dan die van de klassikale vari-
ant. Die kost gemiddeld een 
paar honderd euro. 
Je kunt op drie momenten per 
jaar een licentie bestellen. De 
eerstvolgende mogelijkheid is in 
april. Via de website van het 
Taal- en Trainingscentrum kun 
je het programma ‘Tell me 
More’ zeven dagen proberen. LJ

Nieuw: leer een taal online
CURSUS
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Een van mijn goede voornemens 
is om de schoonmakers wat 
vaker persoonlijk te bedanken
Aldus voorzitter van het College van Bestuur Pauline van der Meer Mohr in 
haar nieuwjaarstoespraak. De schoonmakers gaan toch in staking.

DE QUOTE

studenten drinken te weinig
Biercafé Cambrinus staat te koop. Het is te rustig 
in de eens zo populaire studentenkroeg.

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Hoe happy zijn homo’s?
Zijn homo’s gelukkig in het ‘tolerante’ Nederland? 
Dat was het thema van het symposium van 
studentenvereniging RSG op 9 januari.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Verpletter met je stijl
Met kleding kun je veel uitstralen, ook de verkeerde 
dingen. Stylingadviseur Karin van Paassen 
adviseerde eerstejaars rechtenstudenten. Op EM 
Online de tips.
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 

> 2012, het jaar van het 
grote bouwen

Ze waren vanuit alle hoeken 
en gaten van de wereld weer 
terug op de basis: de dappe-
re werknemers van de Eras-
mus Universiteit. Uitgerust, 
uitgevlogen, uitgeskied, 
maar nog lang niet uitgege-
ten en -gedronken, waren ze 
vol goede voornemens en 
goede moed richting campus 
getrokken, al dan niet tot de 
middel wadend in het water.  
Want een nieuw jaar, mag 
dan een nieuw begin zijn, 
maar dat viel nog niet mee 
aangezien winters geen win-
ters meer zijn in Nederland. 
Nee, de winter van 2012 lijkt 
meer op een uit de hand ge-
lopen herfst waarin wind en 
water vrij spel hebben en ijs- 
en sneeuwpret vooralsnog 
geheel ontbreken. 
Gelukkig was er wel de ver-
trouwde nieuwjaarsborrel. 
Hoewel … vertrouwd? 
Het personeel moest ditmaal 
ondergronds; het diende af 
te dalen maar de krochten 
van de universiteit, omdat er 
door de talloze verbouwin-

gen amper ietwat sfeervolle 
locaties voorhanden zijn. 
Dus dienden de honderden 
dapperen in het schemer van 
de kelder onder de Aula de 
champagne te nuttigen met 
– het mag gezegd worden – 
absoluut niet onappetijtelij-
ke hapjes van de veelge-
plaagde cateraar Albron; 
met name de mini-lamskote-
letjes en de bonte diversiteit 
aan vishapjes waren een no-
vum voor een dergelijke ge-
legenheid, maar zullen 
waarschijnlijk te laat zijn 
uitgeserveerd om het oordeel 
in het klanttevredenheidson-
derzoek nog te kunnen op-
krikken.
Enfin, beroepsgrappenma-
ker en soms ook Secretaris 
van de Universiteit, Ton van 
der Pijl, stelde de goege-
meente, alvorens voorzitter 
van het College van Bestuur 
te introduceren, gerust: de 
universiteit had niet te ma-
ken gehad met stormschade 
aan bomen. Al was het maar 
omdat er helemaal geen bo-
men meer zijn.
Terwijl het bittergarnituur in 
een aangenaam tempo werd 

verspreid, werd het legioen 
toegesproken door zijn char-
mante veldmaarschalk, die 
allereerst zei zich voor te ne-
men de schoonmakers vaker 
persoonlijk te bedanken voor 
het onmisbare en soms on-
dankbare werk dat zij doen. 
Komend jaar wordt het jaar 
van het grote bouwen, ver-
telde Van der Meer Mohr. 
De volgende nieuwjaarsbor-
rel kan dan wellicht in de 
ondergrondse parkeergarage 
worden gehouden, die dan 
net volgens de planning uit 
– of liever gezegd in –
de grond zal zijn gestampt. 
Ook zal de campus tegen die 
tijd verrijkt zijn met een stu-
dentenpaviljoen en de sta-
ketsels van een International 
House. Ook kunnen wij dan 
weer gewoon door de Colle-
gezalenhal banjeren, en pas-
sant de loopbrug op om de 
oversteek naar de biblio-
theek te wagen, en ‘aange-
naam toeven’ op het Acade-
mieplein, terwijl de eerste-
jaars geneeskunde per sep-
tember gebruik kunnen ma-
ken van ‘een fraaie onder-
wijslocatie’ in de vorm van 
het nieuwe onderwijsge-
bouw.
Kortom, alles is oppietoppie 
– zelfs de financiële situatie 
van de universiteit is okay – 
als straks de festiviteiten 
van het eeuwfeest losbar-
sten. Vanzelfsprekend gaat 
er in 2012 nog veel meer ge-
beuren. Werknemers krijgen 

te maken met de implemen-
tatie van het project BV 
2013, studenten met het ver-
der bouwen aan het Rotter-
damse onderwijsmodel, 
waarbij – hoe is het mogelijk 
– zal worden ingezet op 
kwaliteit waarbij ze vanaf 
dag één aan de slag moeten 
en zullen worden uitge-
daagd. 
Ook komend jaar: de voor-
bereiding van een nieuw 
strategisch plan, met daarin 
natuurlijk prominent opge-
nomen de samenwerking 
dan wel alliantie dan wel fu-
sie met Leiden en Delft. 
Liefst presenteert het trio 
een gezamenlijk bedenksel, 
in te dienen bij OCenW.
“Het ziet er dus naar uit dat 
wij allen, wetenschappers en 
ondersteuners, met opge-
stroopte mouwen het nieuwe 
jaar ingaan”, besloot onze 
voorzitter met een voorkeur 
voor het Maasstedelijk cli-
ché. Om, alvorens ieder 
weer richting tap ging, er 
een citaat van Erasmus aan 
toe te voegen. “Er zijn men-
sen die in een droomwereld 
leven, en mensen die de wer-
kelijkheid onder ogen zien. 
En er zijn mensen die het een 
in het ander weten om te zet-
ten.” Afgezien van de vraag 
wie nu precies wiens dromen 
gaat omzetten, hopen wij 
vooral dat op 22 december 
2012 de wereld gewoon nog 
bestaat, en dat er tegen die 
tijd sneeuw ligt. GE

	VAN	DER	SCHOT	

EDDN	

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

Winter op Woudestein
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Uitkijken dit nieuwe jaar!
Wie mijn columns regelmatig leest, weet dat ik nogal 
een liefhebber ben van vlees! Kroketten, worsten, sa-
teetjes met pindasaus – ik eet alles. Zolang het maar 
dood en gefrituurd is. En nou niet met zijn allen be-
ginnen te roepen dat ik een asociale multihond ben. 
Onderzoek heeft dat nog allerminst aangetoond.
We dachten eerst even dat vleeseters egoïsten waren. 
Dat is, met het intellectueel verscheiden van Vonk en 
Stapel, dan wellicht niet waar. Maar vleeseters zijn 
misschien nog wel racisten. En fascisten! Da’s logisch. 
Waarschijnlijk, als je er wat langer over nadenkt, zijn 
ze ook onhygiënischer. Ze roken meer, bewegen min-
der, gooien vaker prulletjes zo maar op de grond. Ze 
kijken meer televisie en zijn minder intelligent. Ze 
worden ook eerder kaal. En ze zijn, over het algemeen 
natuurlijk, erg nare menschen. Maar, dit moet natuur-
lijk allemaal nog wel even bewezen worden…
Eén ding is inmiddels wél bewezen. Vleeseters zijn cri-
minelen. Hoe ik dat weet? In 2007 was ik op congres 
in New York, en ik zag daar een parallelsessie op het 
programma staan met de illustere naam Animals and 
Society. Kijk, dat zijn dan van die lekker obscure sessies 
die ik niet graag aan me voorbij laat gaan. De laatste 
dag van het congres, op zondagmorgen, om 8.30 uur, 
meldde ik mij in een muffig achterafzaaltje om eens 
nader kennis te maken met onderzoek naar zielige 
diertjes en nare mensen. Ik werd hartelijk verwelkomd 
– ‘Welcome to the club!’ – en kreeg subiet een mooie 
Animals and Society-button opgespeld en een recent 
nummer van het gelijknamige kwaliteitsblad (ISI-
rated, SIC!) in de hand gedrukt. Het was een doldwaze 
sessie met papers over Human-Cattle Interaction, over 
Conversations between Cats and Dogs in an Animal 
Shelter, en over Meat Consumption and Crime. Uit de 
eerste twee papers bleek dat communicatie tussen 
non-human animals and human animals lastig maar 
niet onmogelijk was. Gelukkig maar! Uit het laatste 
paper bleek dat in Amerikaanse counties met veel 
vleesconsumptie er een piepklein beetje meer crimi-
naliteit was – dat was vooral te wijten aan het feit dat 
vrouwen er meer verkracht werden dan in andere 
counties. Het verschil was uitermate klein, maar het 
was wél net statistisch significant. Hoe dit te verkla-
ren viel? “Tsja, als je non-human animals als meat ziet, 
dan zie je female human animals ook vaker als meat”, 
aldus de onderzoeker. Zo zie je maar, de schetenwap 
onthult alles!

Dus, vrouwen aan de EUR: mochten jullie in dit nieu-
we jaar Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de 
FSW, over de campus zien lopen, kijk dan een klein, 
maar statistisch significant beetje voor hem uit. De 
kans is groot dat hij net een paar kroketten met mayo 
erin getrokken heeft! Zijn signalement? Fascistoïde 
crimineel met een kale bats en een Animals and 
Society-button op zijn jas!

Peter Achterberg is cultuursocioloog aan de FSW.

PETER	ACHTERBERG
BRIEF

Beoordeel mij op mij en niet op mijn 
geslacht of netwerk
Enkele weken geleden heb ik een open brief (EM #06) gestuurd naar deze rubriek in 
reactie op het artikel ‘Komt het omdat ik een vrouw ben?’ Ik had niet verwacht dat 
mijn brief zoveel teweeg zou brengen, en gezien de deels op de persoon gerichte re-
acties gepubliceerd in het afgelopen magazine, wil ik de punten die ik probeerde te 
maken herhalen en, waar mogelijk, verder toelichten.

Laat ik duidelijk zijn, ik vind het percentage vrouwelijke hoogleraren schromelijk 
laag en zou dit graag omhoog zien gaan, daarnaast ontken ik de bevindingen in het 
proefschrift van Van den Brink niet. Hierin stelt zij dat hoogleraarsbenoemingen 
vaak omgeven zijn door onbewuste processen die de beslissingen van de commissie 
beïnvloeden. Waar het mij om gaat is het beeld van de vrouw als slachtoffer, iemand 
die zich per definitie in de zwakkere rol bevindt, en het voorstel om hier iets aan te 
doen door middel van quota, gegeven in het bewuste artikel. 
Ik realiseer mij dat mijn opmerking dat vrouwen wellicht minder werkijver tonen, in 
het verkeerde keelgat is geschoten bij velen, zeker omdat het originele artikel be-
schrijft dat vrouwelijke academici nauwelijks vaker in deeltijd werken dan mannelij-
ke academici. Maar is het aantal contract-uren reflectief voor het aantal uren wat 
men besteedt aan onderzoek? Onderzoek (Kidder, D. L. 2002) laat zien dat vrouwen, 
in lijn met genderstereotypen, vaker helpen: gedrag buiten het formele takenpakket 
om. Goed voor de organisaties, maar slecht voor de helpers zelf. Bij hetzelfde aantal 
uren heeft een niet-helper nou eenmaal meer tijd voor de eigen taken dan een hel-
per. Of dit meegenomen moet worden in de beoordeling van de werknemer, is een 
andere vraag.

Zoals enkele geïnterviewden in het artikel stellen, wil ook ik graag beoordeeld wor-
den op wie ik ben en wat ik heb gedaan in plaats van mijn vrouw-zijn of wie ik toe-
vallig ken. Ik pleit daarom voor harde prestatie-eisen in een open proces. Echter, har-
de eisen zijn in mijn ogen slechts een middel op weg naar een hoger doel: transpa-
rante beslissingsprocessen. Een van te voren vastgesteld aantal publicaties in een 
van te voren vastgesteld niveau van tijdschriften in combinatie met een eis van pu-
blieke waardering (citaties) zou wat mij betreft leidend moeten zijn in benoemingen, 
al kan ik mij voorstellen dat er ook andere factoren mee zouden moeten spelen. 
Transparantie is volgens mij dé manier om impliciete processen tegen te gaan. 
Daarnaast geeft het een doel waarop zowel mannen als vrouwen zich kunnen rich-
ten. In mijn eigen vakgroep bijvoorbeeld, hebben vorig jaar twee UD’s, beiden gepro-
moveerd in 2007, vervroegd promotie gemaakt tot UHD vanwege het voldoen aan 
de vooraf gestelde eisen – het betrof hier een man en een vrouw.

Promotie op basis van prestaties kan enkel wanneer er een gelijk speelveld bestaat 
voor mannen en vrouwen. De hoogste promotiedruk valt in ons vakgebied veelal ge-
lijktijdig met de wens om een gezin te stichten. Ik vind dat een termijn van vier 
maanden, waarvan drie na de geboorte, simpelweg te kort is om als vrouw weer vol-
uit mee te draaien.

Kortom, ik roep wederom op om mensen, mannen en vrouwen, te beoordelen op 
hun geleverde prestaties en niet op hun geslacht of hun sociale netwerk. Mijn eigen 
raad opvolgend kunt u mij voor verder commentaar vinden schrijvend aan papers 
voor journals van bepaald niveau opdat ik publieke waardering mag verwerven.

Met vriendelijke groet,
Maartje E. Schouten
PhD Candidate Organization and Personnel Management bij de Rotterdam School 
of Management
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Gezocht: 
bobo’s in spe
Afgestudeerden willen een toffe eerste 
baan. Bedrijven zoeken het schaap met de 
vijf, of het liefst zes poten. Op de Erasmus 
Recruitment Days in februari kunnen beide 
partijen volop aan elkaar snuffelen. Maar 
levert het eigenlijk iets op? En is er geen 
overkill aan campusrecruitment?
tekst Lindemarie Jongste illustratie Unit20

Top 10 favoriete werkge-
vers 2011 onder jonge 
hoogopgeleiden:

1  Rabobank
2  Philips
3  Shell
4  Unilever
5  ING
6  KLM
7  Heineken
8  Google 
9  Achmea
10  Koninklijke Ahold

Bron: Intermediair Imago Onderzoek 2011
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I
n spijkerbroek en schoenen met stalen neuzen 
loopt Robert Prins door de loodsen van The 
Greenery in Barendrecht. Op de werkvloer 
probeert de managementtrainee het distribu-
tieproces van versproducten – groenten, fruit 

en paddenstoelen – te verbeteren. Hij heeft het er 
naar zijn zin. “Dit bedrijf is praktisch ingesteld, net 
als ik, dus dat is een goede match gebleken.” 
Twee jaar geleden bezocht Prins een presentatie van 
The Greenery op de Erasmus Recruitment Days 
(ERD) en hij hield contact. Hij rolde door de solli-
citatieprocedure heen en kon meteen aan de slag na 
zijn afstuderen in september 2010. Prins noemt het 
een voordeel dat hij tijdens de ERD al wist dat de 
logistieke tak hem interesseert. “Daardoor kon ik 
tijdens het evenement gericht zoeken naar bedrijven 
waar ik misschien een kans had.” Kortom, de tip 
van Prins: bereid je voor en ga niet in het wilde weg 
naar presentaties of borrels.

Bedrijfscultuur  Ruim tweeduizend 
studenten schrijven zich gemiddeld in voor het eve-
nement, vooral om uit te vinden wat bedrijven doen, 
hoe de sfeer er is en wat hun baankansen zijn. Dit 
jaar staan de dagen voor het eerst open voor EUR-
studenten van alle faculteiten, al blijft de ERD 
vooral populair bij bedrijfskunde- en economiestu-
denten. Ook voor Engelstalige studenten is er de ko-
mende editie volop keus: bij zevenentwintig van de 
bijna honderd bedrijven is de voertaal Engels. Daar 
is Sam Hashmi, eerstejaars IBA uit Pakistan, wel 
blij mee. Hij is van plan zich alvast te oriënteren. 
“Ze kunnen me maar vast kennen, ook al ben ik een 
‘freshman’”, lacht de krullenbol. “Ik wil dolgraag 
naar de inhousedag bij Google.”
Marlies Rouwendal is masterstudent Accounting 
& control en studeerde vorig jaar al af op Finance. 
Ze zoekt een baan en hoopt uitgenodigd te worden 
voor interviews met financiële instellingen, zoals 
banken en wellicht het ministerie van Financiën. “In 
zo’n gesprek merk je meteen of het klikt, en het is 
fijn dat het geen echte sollicitatiegesprekken zijn.” 
Rouwendal wil ook graag de diners bezoeken, om-
dat die informeel zijn en je daardoor een goed beeld 
krijgt van de bedrijfscultuur. “Juist die cultuur is 
moeilijk uit te leggen; daarom is het beter om het te 
ondergaan.” 

Waar is het MKB?  Google, Rabobank, 
ING, het ministerie van Financiën… het zijn de 
grote bedrijven en organisaties die aanwezig zijn 
op de Erasmus Recruitment Days. Het midden- en 
kleinbedrijf laat het afweten. Volgens Marjolijn de 
Haas, Editor-in-Chief & Commissioner of IT, ne-
men deze bedrijven weinig starters aan, waardoor 
het voor hen niet rendabel is om aan zo’n groot eve-
nement mee te doen. Bovendien vinden studenten 
het uiteindelijk vooral tof om kennis te maken met 
die grote namen. “Waarom zou je aan de slag gaan 
bij een kleiner bedrijf als je ook contact hebt met de 
grote namen?”, stelt masterstudent Accounting & 
control Twien Chen. 
Worden studenten echter niet verblind door al die 
grote namen – met hun ruime budgetten voor re-
cruitment en promotie – die al jaren prominent aan-
wezig zijn bij de ERD? Krijgen ze niet onterecht het 
beeld dat je alleen dáár je ultieme droombaan kunt 
vinden? Een idee dat wordt versterkt door soortge-
lijke recruitmentevenementen op de campus (Make 
a Move Carrièreweek, EFR-Business week en de 
STAR Management Week) waar vaak dezelfde na-
men opduiken. Terwijl er ook studenten zijn die zich 
juist prettig voelen bij kleinere bedrijven en zouden 
verzuipen bij de ‘reuzen’. Danielle van Eeuwijk van 
werving- en selectiebureau YER weet dat starters 
zich bij kleinere bedrijven vaak sneller ontwik-
kelen en meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. 
“Anders dan bij een traineeship ligt de koers bij een 
kleine organisatie minder vast, waardoor er ruimte 
is voor een eigen invulling.”                                     >>

Minicursus handen 
schudden
Een slap zweethandje of een zo’n ferme 
handdruk dat je vingerkootjes knakken. 
Met iemand de hand schudden kun je 
een hoop fout doen, en daarop kun je 
(onbewust) afgerekend worden. De 
etiquette:
 
> Wie het initiatief neemt om handen te 
schudden, mag zijn of haar naam het 
eerste zeggen
 
> Luister goed naar de naam, en herhaal 
die nog eens. Schroom niet nogmaals 
naar de naam te vragen als je het niet 
goed hebt verstaan.
 
> Stel jezelf dan voor: noem je naam luid 
en duidelijk zonder te haasten. Kijk je 
gesprekspartner aan. Hij of zij zal zich 
belangrijk voelen, terwijl jij de situatie 
onder controle hebt. 
 
> Schud tijdens het voorstellen niet meer 
dan twee keer de handen. Laat dan los. 
 
> Vermijd een klamme hand door je 
drankje in je linkerhand te houden. Ben je 
nerveus? Dep je hand dan subtiel met 
een zakdoekje droog. 
 
> Tegenwoordig hoeft een man niet meer 
te wachten tot een vrouw het initiatief 
neemt om kennis te maken, want in het 
zakelijk leven zijn beide seksen gelijk.
 
> Eindig de kennismaking met “Goede-
middag mevrouw Eijk” of iets vergelijk-
baars en niet met ‘Hi’. Spreek altijd met 
twee woorden. 

Bron: Image Consultancy, uit het boek van de 
Erasmus Recruitment Days

‘Waarom zou je aan 
de slag gaan bij een 
kleiner bedrijf als je 
ook contact hebt met 
de grote namen?’
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Naamsbekendheid of inhoud  
Belangrijkste reden voor bedrijven om zich op de 
Erasmus Recruitment Days te presenteren is het 
binnenhalen van de beste studenten. En voor wie 
niet bekend is bij het grote publiek, speelt ook het 
kweken van naamsbekendheid een belangrijke rol. 
De wereldwijde leverancier voor de bouw, HILTI, 
zet hier bijvoorbeeld groots op in. Het bedrijf nam 
een uitgebreid pakket af, inclusief bierproeverij om 
goodwill te kweken – en hun naam staat zelfs op 
de tas vol goodies die studenten krijgen na inschrij-
ving.
Voor naamsbekendheid hoeft Deloitte (een reus op 
het gebied van accountancy en advies) niet mee 
te doen, maar wel om te laten zien hoe het bedrijf 
werkt. “Borrels of presentaties zijn daar minder 
geschikt voor, dus gaan we voor inhoudelijke work-
shops”, zegt event-coördinator Jeroen Huizer. Met 
een ‘real life casus’ gaan de vooraf geselecteerde 
studenten aan de slag. En terwijl zij zo goed mo-
gelijk hun best doen, letten de recruiters in de zaal 
op hoe zij zich presenteren, pitchen en werken in 

teamverband. “We zoeken het schaap met de vijf, of 
liefst zes poten”, grapt Huizer. Wie is opgevallen, 
kan een paar dagen na de workshop een telefoontje 
verwachten van het bedrijf. “Al is het niet zo dat we 
met contracten in onze tas naar Rotterdam komen 
om talenten meteen een baan aan te bieden. Door 
contact te houden hoop ik dat ze nog eens naar ons 
kantoor komen voor een inhouse-dag, omdat ze dan 
pas echt de bedrijfscultuur leren kennen.”

Wildgroei  Gezien de bedragen die bedrij-
ven bereid zijn uit te geven aan recruitment, en 
gezien de grote belangstelling van studenten, lijken 
deze happenings voor beide partijen uitermate 
nuttig. Hoeveel euro er in totaal omgaat binnen de 
ERD, daar willen de commissie en de afzonderlijke 
bedrijven echter niets over kwijt. 
Aan de andere kant maakt het grote aanbod aan 
recruitmentevenementen de keuze voor bedrijven 
ook lastiger: waar willen ze wel, en waar niet bij 
zijn? Ankie Kreuwels van chemiebedrijf DSM 
onderschrijft dit, maar wil de ERD absoluut niet 
overslaan. “De Erasmus Universiteit heeft een 
sterk internationale inslag. Daarom is het voor een 
internationaal bedrijf als DSM interessant om hier 
aanwezig te zijn.” Buiten de ERD om heeft DSM 
ook contracten met studievereniging STAR over 
evenementen waarbij ze meer de diepte in kunnen 
gaan met studenten. Volgens Kreuwels is dat de 
ideale manier om je specifiek op een bepaalde groep 

studenten te richten. “Als business-student denk je 
niet gauw aan werken bij DSM, terwijl we bijvoor-
beeld ook goede marketingmensen nodig hebben.”
Is er dan wel sprake van een verliezer bij de overda-
dige campusrecruitment? Misschien de werving- en 
selectiebureaus? Nee, stelt Danielle van Eeuwijk 
van YER, omdat werving- en selectiebureaus een 
andere insteek hebben. “Bij YER Campus Recruit-
ment staan de talenten zelf centraal, waardoor we 
een goed beeld hebben van hun capaciteiten en 
ambities.” Terwijl bedrijven volgens Van Eeuwijk 
vooral kijken naar wat de toppers het bedrijf kun-
nen opleveren. Bovendien merkt ze dat bedrijven 
bij recruitmentactiviteiten alleen hun positieve kant 
laten zien. Een werving- en selectiebureau kent als 
neutrale intermediair ook de minder leuke kanten 
en kan studenten daar vast op voorbereiden. “YER 
werft de tien procent beste studenten en biedt hen al 
vanaf hun derde studiejaar een intensief coachings-
traject als voorbereiding op de arbeidsmarkt.” 

‘We komen niet naar 
Rotterdam met con-
tracten in onze tas’

BOUWVAKKER VAN DE MAAND

‘Er hoeft maar één steen los 
te liggen’

“Ik houd op de bouwplaats in de gaten of 
alles goed gaat. Of er geen gevaarlijke si-
tuaties ontstaan, of het transport wel op 
de goede plek aankomt. En als de univer-
siteit een paar pallets verplaatst willen 
hebben, doen we dat ook even. Maar vei-
ligheid is het belangrijkste. 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er 
hoeft maar één steen los te liggen. Je 
schopt er tegenaan en dat ding komt een 
paar verdiepingen lager op iemands 
hoofd terecht. Daarom hebben we langs 
elke afgrond, elk balkon, schotten ge-
plaatst. De trappen zijn bekleed met 
hout. Iedereen draagt een helm en 
schoenen met stalen zolen. En we heb-
ben een ‘veiligheidsmedewerker van de 

maand’, die de boel extra in de gaten 
houdt. Zijn foto hangt in de keet.
We proberen de overlast tot een mini-
mum te beperken. Niemand komt hier 
voor zijn plezier, het blijft een ziekenhuis. 
Dus toen de parkeergarage moest wor-
den afgesloten vanwege lekkage, hebben 
we geholpen met pompen. Een universi-
teit renoveren is wat anders dan een flat-
je bouwen. Ze noemen ons werk in de 
wereld niet voor niets typisch Hollandse 
bouw: uniek, veilig en gezond.”
GM (foto: RvdH)

De campus is een bouwput. Ook op het 
Erasmus MC. Wie werken daar, wat 
doen ze en wat vinden ze van de univer-
siteit?

Wie: Mehmet Zeki Sabuncu (1970, Eles,kirt – Tur-
kije) woont met zijn vrouw en drie kinderen in 
Den Haag.
Bedrijf: J.P. van Eesteren
Project: De renovatie van het onderwijscentrum 
van het Erasmus MC ( juni 2010 – augustus 2012)
Functie: Als assistent-hoofduitvoerder verant-
woordelijk voor het bouwtoezicht en de veiligheid 
op de bouwplaats.
Werkdag: 6.00 – 16.00 uur
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European universities games 2014
De buit is binnen. Wat nu?!

Rotterdam heeft het grootste Europese sportevenement voor 
studenten in de wacht gesleept. Mooie score, maar hoe gaan we 
dat organiseren? EM vroeg het aan Menso de Maar, directeur van 
Erasmus Sport.  tekst Esther van den Elzen

U kunt nog spieken bij de Spaanse collega’s in 
Cordoba, zij organiseren dit jaar het sportevene-
ment. Waar gaat u op letten?  “Natuurlijk op alle 
organisatorische zaken: hoe zijn de sporten gere-
geld, het slapen, het vervoer, de catering. Wat werkt 
goed, wat minder? Maar ik let vooral op de sfeer en 
hoe studenten die ervaren. In Rotterdam willen we 
een optimale ambiance creëren. De EUGames zijn 
namelijk ook de afsluiting van de eeuwviering van 
de Erasmus Universiteit. Deze moet onvergetelijk 
worden voor alle Rotterdamse studenten en buiten-
landse gasten.”

Hoe onvergetelijk wordt het eigenlijk in de zomer-
maand juli, wanneer de campus verlaten is en stu-
denten liggen te bakken op het strand?  “Het is de 
bedoeling dat studenten hun zomervakantie in het 

buitenland twee weken uitstellen. Met een sterk to-
taalprogramma moet dat lukken. We verwachten in 
samenwerking met North Sea Jazz en Erasmus Cul-
tuur een programma met wereldartiesten samen te 
kunnen stellen. Elke avond zijn er optredens in het 
studentenpaviljoen. In juli 2014 zijn ook de finales 
van het WK-voetbal in Brazilië. Op een sportevene-
ment mag dat natuurlijk niet ontbreken, dus laten 
we de wedstrijden zien op grote schermen.”

Er komen vierduizend deelnemers en duizend of-
ficials. Het plan is om slaapplekken te maken in 
oude kantoorgebouwen. Dit blijkt lastig, omdat 
het fiscaal aantrekkelijker is om een pand leeg te 
laten staan. Hoe staat het ervoor?  “Er is tot nu 
toe één pand dat zal worden omgebouwd, namelijk 
City Living op de Oostzeedijk. Dat proces was al 

eerder in gang gezet, los van de EUGames in 2014. 
We gaan daar met de gemeente en woningbedrij-
ven verder over praten, maar het wordt inderdaad 
lastig. Onder andere door de fiscale regelingen. 
Daarnaast zijn er vier ministeries bij dit soort 
vraagstukken betrokken, waardoor de besluitvor-
ming erg traag verloopt. Bovendien zijn woningbe-
drijven nogal terughoudend. Gelukkig zijn we niet 
(volledig) afhankelijk van deze ontwikkelingen, 
omdat we met tijdelijke huisvesting al heel goed uit 
de voeten kunnen. Appartementencomplex Cité is 
daar een voorbeeld van.”

Tijdens de EUGames komen tien sporten voorbij. 
Waar zal het meeste over worden gepraat?  “Fut-
sal, zaalvoetbal, is de laatste jaren razend populair. 
Ongetwijfeld is daar veel belangstelling voor. 
Datzelfde geldt voor basketbal. Het niveau is erg 
hoog en dat zorgt voor een spectaculaire finale. 
De blikvanger wordt naar verwachting het roeien. 
We willen dat groots gaan opzetten om zoveel mo-
gelijk roeiers naar Rotterdam te trekken. Met de 
nieuwe Willem-Alexander Baan zullen veel roeiers 
benieuwd zijn naar de faciliteiten. Bovendien is het 
WK-roeien een maand later in Amsterdam. Het zou 
kunnen dat de EUGames2014 goed passen in de 
voorbereiding van een aantal roeiteams.” 

De EUGames 2014 worden 
gehouden van 4 tot en met 13 
juli 2014 

Tien sporten:
> basketbal
> voetbal 
> futsal (zaalvoetbal)
> handbal
> volleybal
> badminton
> tennis
> tafeltennis
> golf
> roeien

Zes locaties:
> Sportcentrum EUR
> Topsportcentrum bij De Kuip
> Excelsior-stadion
> Willem-Alexander Baan
> Tennispark Victoria
> Golfpark Rotterdam (in Overschie)

Blijdschap bij de Rotterdamse delegatie op de EUSA 
wanneer ze horen dat ze de European Universities 
Games 2014 mogen organiseren.

> Menso de Maar (1970) is directeur Erasmus Sport. Hij haalde in 1997 zijn 
diploma bedrijfseconomie aan de EUR. Vijf jaar eerder richtte hij –samen met 
een paar andere liefhebbers- de studentenvoetbalvereniging Antibarbari op. 
Nu speelt hij om de week met de oude garde van Antibarbari 7 tegen 7 bij 
Excelsior. Zijn credo: ‘Mens sana in corpore sano’, een gezonde geest in een 
gezond lichaam. (foto: LW)
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‘Ik wilde de diepte in’
Suzanne van Veen promoveert bij prof. dr. 
Wijnand van de Ven op risicovereveningsmodel-
len in de zorgverzekeringsmarkt. Geeft daarnaast 
twee keer per week statistiekonderwijs.

Onderzoek naar wat? “Risicoverevening betekent 
dat zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor 
voorspelbare winsten en verliezen. Verzekeraars 
zijn verplicht om iedereen aan te nemen voor de-
zelfde premie. Maar er zijn groepen die duurder 
zijn; ouderen bijvoorbeeld, of chronisch zieken. 
Jongeren hebben daarentegen bijna geen zorgkos-
ten. Risicoverevening zorgt ervoor dat deze win-
sten en verliezen op een eerlijke manier tegen el-
kaar weggestreept worden. Het model dat daar in 
Nederland voor gebruikt wordt, is internationaal 
toonaangevend. Maar het kan beter. En ik zoek uit 
hoe.”

Waarom? “Na mijn afstuderen heb ik een half jaar 
voor een consultancybedrijf gewerkt. Dat was een 
heel goede werkgever, maar ik had het gevoel dat 

ik overal net iets te weinig vanaf wist. Bovendien 
zit je bij het geven van advies altijd vast aan een 
tijdslimiet en heb je je te voegen naar wat de klant 
wil. Vaak dacht ik: waarom onderzoeken we dit 
niet, of dit? Ik wilde de diepte in.”

Hoe bevalt het? “Ik houd van rekenen en daar kan 
ik me nu naar hartenlust op storten. In mijn nabije 
omgeving is niemand gepromoveerd, dus hadden 
ze geen flauw idee wat het inhield. Men denkt al 
gauw dat je jezelf vier jaar lang in een klein kamer-
tje opsluit. Maar dat gevoel heb ik niet. Als je 
openstaat voor samenwerking, heb je ontzettend 
vaak contact met collega’s. Vanaf dit jaar ben ik 
voorzitter van EPAR, de Erasmus PhD Association 
Rotterdam. Daar proberen we promovendi bij el-
kaar te brengen. En ik leer heel veel van de studen-
ten aan wie ik onderwijs geef. Die brengen me op 
ideeën voor mijn eigen onderzoek.”

Wat levert het op? “Als je uit het bedrijfsleven 
komt, is het financieel gezien een stapje terug. 
Maar dat maakte voor mijn overweging niet uit. 
Daarnaast heb ik ook mijn fiets aan de wilgen 
moeten hangen. Tijdens mijn studie had ik een 

contract als wielrenner. Dat heb ik altijd goed kun-
nen combineren, maar op hoog niveau kan dat op 
een gegeven moment niet meer. Ik heb een keuze 
moeten maken: fietsen of promoveren. Het is dat 
laatste geworden.”

‘Je moet wel een 
lange adem hebben’
Shiko Ben-Menahem promoveert bij prof. dr. 
Henk Volberda en prof. dr. Frans van den Bosch op 
proactiviteit en snelheid van strategische 
vernieuwing. Begeleidt masterscripties en geeft 
de masterelective Corporate Venturing.

Onderzoek naar wat? “Er zijn bedrijven die altijd 
alles als eerste in de markt zetten, de first movers. 
Ik onderzoek hoe dat komt. Welke eigenschappen 
hebben zij in huis? Hoe stellen ze hun teams sa-
men? En hoe beïnvloedt dat de concurrentieposi-
tie?”

Waarom? “Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. 
In december 2009, toen ik met de afronding van 

Een scriptie 
maar dan vier 
jaar lang
Voor hen geen dure maatpakken en sales 
meetings in Londen of Zürich. Een portret van 
drie veelbelovende studenten die na hun 
studie niet voor het bedrijfsleven kozen, maar 
voor een promotietraject.   

tekst Geert Maarse  fotografie Ronald van den Heerik

Suzanne van Veen (24) - Instituut Beleid & Manage-
ment Gezondheidszorg
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mijn strategiemaster bezig was, ben ik een 
researchmaster gaan volgen. Het was een snapshot 
decision. Ik zag het niet zitten om het bedrijfsleven 
in te gaan. Het leek me leuk om meer met onder-
zoek bezig te zijn. En toen kon ik door in een drieja-
rig promotietraject.”

Hoe bevalt het? “De sfeer op een universiteit vind 
ik heel fijn. Je blijft jezelf ontwikkelen, je blijft le-
ren. Je hebt ontzettend veel stimulerende, intelli-
gente mensen om je heen. Natuurlijk kun je je in je 
kamertje op een database storten, maar mijn erva-
ring is dat het een heel sociale bezigheid is. We 
gaan veel naar congressen. En als je onderzoek 
doet, moet je niet te ver van je onderzoeksobject 
staan; je doet veel interviews bij bedrijven. Je moet 
wel een lange adem hebben. Voor veel mensen zal 
het een schrikbeeld zijn: vier jaar lang werken aan 
een scriptie. Daar ligt de uitdaging: niet in de intel-
ligentie, maar in het doorzettingsvermogen.”

Wat levert het op? “Ik heb heel veel vrijheid. Als 
consultant verdien je stukken meer, maar daar 
moet je soms wel zeventig, tachtig uur voor wer-
ken. Waar ik terechtkom weet ik niet. Ik kan straks 
twee dingen doen: zorgen dat ik ergens een aanstel-
ling krijg als onderzoeker of aan de slag gaan in de 
consultancy. De McKinsey’s en Boston Consultan-
cy Groups van deze wereld zeggen dat ze actief op 
zoek zijn naar promovendi. In de wetenschap zal ik 
mijn heil ergens anders moeten zoeken. Mijn vak-
groep neemt geen eigen promovendi aan. Ze willen 
mensen van buiten, de beste, en het idee is dat je 
als promovendus de wijde wereld in moet. Whar-
ton zou mooi zijn, of London Business School, al 
twijfel ik of ik de papieren heb voor zo’n topschool. 
Waar ik terechtkom, hangt af van het aantal artike-
len dat ik gepubliceerd krijg.”

‘Het is een droom-
baan’
Lies De Strooper promoveert bij prof. dr. Arjo 
Klamer op ‘bubbles’ in de kunstmarkt van de 
twintigste eeuw. Haar tijd wordt nu echter bijna 
volledig in beslag genomen door lesgeven, van 
werkgroepen tot hoorcolleges.

Onderzoek naar wat? “De definitie van een bubble 
is dat de prijs los is gekomen van de intrinsieke 
waarde van een product. Dat is bij kunst in princi-
pe altijd zo. Kijk naar het werk van Damian Hirst. 
Ik richt mij op de cijfers van een van de grootste 
veilinghuizen ter wereld: Christie’s.”

Waarom? “Het promoveren was in eerste instantie 
een middel. Ik wilde het wetenschappelijk onder-
wijs in en bijna elke universiteit vraagt van mede-
werkers dat zij gepromoveerd zijn. Maar nu is het 
een doel op zich geworden. Ik kan niet wachten tot 
ik in Londen de archieven weer in kan.”

Hoe bevalt het? “Het is een droombaan. Ik ben dit 
jaar volledig met onderwijs bezig, wat heel leuk en 
leerzaam is. Daarnaast is er dat heerlijke archief-
onderzoek straks, in een hol onder de grond, met 
mensen die zo uit Fawlty Towers lijken te zijn weg-
gelopen. Het is zwaar, ook omdat ik zelf geen Alge-
mene Cultuurwetenschappen in Rotterdam gestu-
deerd heb. Ik ken de vakken niet, dus het vereist 
veel lees- en organisatiewerk. Het lesgeven is een 
voltijdsbaan; het onderzoek dat ik doe, doe ik in 
mijn vrije tijd. Je moet het echt willen en bereid 
zijn om het buiten je normale uren te doen. Geluk-
kig heb ik een jaar extra. Mijn vader heeft ook al-
tijd in het onderzoek gezeten, zij het in de iets ‘nut-
tigere’ hoek – de studie naar Alzheimer – dus ik 
maakte me geen illusies over de werkdruk. Het is 
een keuze die je maakt. En ik vind het persoonlijk 
een heel leuke keuze.”

Wat levert het op? “Ik vind dat ik heel veel ver-
dien. Het is mijn eerste baan. Ik heb op 31 augus-
tus mijn bul gekregen en op 1 september had ik 
hier mijn eerste werkdag. Letterlijk. Maar ik weet 
dat de mogelijkheden beperkt zijn. Het is de cul-
tuur hè, dus we zitten sowieso niet in de sector 
waar de grote salarissen voor het oprapen liggen.” 

Wat verdient een promoven-
dus?
Een PhD-student start met een brutosalaris van 
€ 2042. Geen vetpot, maar ook niet rampzalig. 
Het verschil met overige starters wordt pas na 
een paar jaar zichtbaar. Een promovendus klimt 
aan een Nederlandse universiteit in vier jaar op 
naar € 2612, terwijl het salaris van academici in 
het bedrijfsleven gemiddeld twee keer zo snel 
stijgt.

Shiko Ben-Menahem (27) - Rotterdam School of Ma-
nagement

Lies De Strooper (23) - Erasmus School of History, Cultu-
re and Communication



W
est-Kruiskade in Rotterdam. Het 
straatnaambordje hangt scheef. 
Criminoloog Tom de Leeuw - 28 
jaar, bruin haar, netjes-sportieve 
kleding - loopt met ferme pas 

langs de appartementen met schotelantennes, de 
etalage met glitterjurken en het Surinaamse bejaar-
dentehuis. Een jongen in een zwarte auto groet hem. 
De Leeuw kent deze wijk, het Oude Westen, op z’n 
duimpje. Hij komt er vaak om informatie voor zijn 
proefschrift te verzamelen.
Data verzamelen is een serieus en belangrijk on-
derdeel van wetenschappelijk onderzoek. Aan het 
schrijven van een artikel of proefschrift gaan vaak 
maanden of zelfs jaren van informatie verzamelen 
vooraf. Een aantal maanden geleden werd bekend 
dat sociaal-psycholoog Diederik Stapel uit Tilburg 
deze fase liever oversloeg. Hij zoog de data uit zijn 
duim, en deelde deze zelfs met zijn promovendi. 
Natuurlijk gaat het er normaal gesproken heel 
anders aan toe. Data verzamelen kost bloed, zweet 
en tranen.

Afkicken “Ik kom voor de detox-afdeling”, 
zegt de 27-jarige psycholoog Reshmi Marhe tegen 
de receptioniste in de Bouman-verslavingskliniek 
in Rotterdam Zuid. Haar uiterlijk verraadt haar 
Surinaams-Hindoestaanse komaf. Ze is bekend 
hier, een paar keer per week komt ze op de kliniek. 
“Jouw metingen waren goed hoor”, zegt ze tegen 
een man in sportkleding in het voorbijgaan op de 
gang. “Succes met je onderzoek verder!”, roept hij 
haar na. Op het witte ‘opnamebord’ in de mede-
werkerskamer, staan de namen van de patiënten, 
hun drugs, en andere bijzonderheden. Hier kan ze 
zien wie ze kan vragen om deel te nemen aan haar 
onderzoek. Al vier jaar lang is Marhe bezig met ge-
gevens verzamelen voor haar promotieonderzoek: 
eerst over heroïneverslaafden, daarna cocaïnever-
slaafden.
Criminoloog Tom de Leeuw bezoekt al drie jaar 
regelmatig het Oude Westen voor zijn proefschrift. 
Hier en in een andere ‘probleemwijk’ in Antwerpen, 
onderzoekt hij wat de buurtproblematiek is volgens 
de bewoners en wat de effecten van de veiligheids-

maatregelen van de overheid zijn. De belangen van 
de bewoners zijn vaak niet dezelfde als die van de 
lokale bestuurders en de organisaties die voor hen 
werken, heeft De Leeuw gemerkt.
Hij heeft ruim honderd interviews gehouden met 
bewoners, jongeren, beleidsmakers en professio-
nals: politieagenten, mensen van Stadstoezicht, de 
woningbouwcorporatie, het jongerenwerk en de 
deelgemeente. Hij spreekt informeel met bewoners 
op straat, bij hen thuis, op bewonersavonden en 
buurtfeestjes. Hij is aanwezig bij overleggen van 
politie en Stadstoezicht, gaat mee met drugsacties, 
huisbezoeken en surveillanceacties. 
Het onderzoek van Reshmi Marhe bestaat vooral 
uit metingen en testen. In het psychologielab op 
Woudestein meet ze via EEG de hersenactiviteit van 
patiënten en registreert ze met een eye-tracker hun 
oogbewegingen. Dit duurt anderhalf uur, net als 
de fMRI-meting, later in de week in het Erasmus 
MC. Deze hersenscan toont de hersenactiviteit 
van dieper gelegen breingebieden. De deelnemers 
voeren verschillende reactietijd-taken uit waarbij 
Marhe kijkt naar hun impulsiviteit, hun controle 
over het gedrag en hun aandacht voor drugsgere-
lateerde foto’s ten opzichte van neutrale foto’s. Na 
een maand controleert Marhe of de patiënten de 
behandeling hebben afgemaakt en na drie maanden 
of ze clean zijn of zijn teruggevallen. Dat doet ze bij 
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Criminoloog Tom de Leeuw kent het Oude Westen in Rot-
terdam op z’n duimpje.

Hoe verzamelen wetenschappers hun data? Erasmus Magazine 
volgt een psycholoog en een criminoloog tijdens hun veldwerk. 
tekst Thessa Lageman fotografie Levien Willemse

Wetenschappers 
in de wijk
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Zijn betrokkenheid maakt het onderzoek subjectief, geeft Tom de Leeuw toe. Maar hij ziet dat juist als zijn kracht.

50 drugsverslaafden en 35 niet-verslaafden: de con-
trolegroep. Met het onderzoek hoopt ze meer inzicht 
te krijgen in factoren die een rol spelen bij terugval 
in drugsgebruik, iets wat gebeurt bij vijftig procent 
van de verslaafden die proberen af te kicken. 

Begripvol “Hoe gaat het?”, vraagt Tom de 
Leeuw aan een groepje jongeren op straat. Hij geeft 
ze een hand. “Je ziet het”, zegt een jongen - eind 
twintig, zwart kort haar, merkkleding - met een 
knik naar het langzaam langsrijdende politiebusje. 
“We worden in de gaten gehouden.” Het is koud 
buiten, maar de meesten van hen wonen krap en 
ontmoeten elkaar dus op straat. In het buurthuis is 
het rustig sinds Jongerenwerk Rotterdam verplicht 
werd informatie met de politie te delen. Sommige 
jongeren hebben een hele reeks boetes verzameld, 
vooral voor samenscholing en blowen op straat.
“Dit is het meest hypocriete land dat er is”, zegt 
de jongen die van begin af aan het hoogste woord 
voert. “Wij moslims krijgen sowieso overal de 
schuld van.” Zijn vrienden luisteren grijnzend. 
“Nadat Wilders vrijgesproken is, heb ik het hele-
maal gehad met dit land. Ik vertrek mooi naar Ma-

rokko.” Even later vertrouwt hij De Leeuw toe: “Ik 
zit nu even in een dip.” Die knikt begripvol.
De jongens, het passerende meisje met kind in 
de buggy, de agenten - ze weten allemaal van De 

Leeuws onderzoek. Hij maakt zelden mee dat 
mensen hem niet te woord willen staan, maar om 
het vertrouwen te winnen heeft hij veel tijd moeten 
investeren.
Zijn betrokkenheid maakt het onderzoek subjectief, 
geeft De Leeuw toe. Maar hij ziet dat juist als zijn 
kracht. Té betrokken is hij niet, vindt hij, omdat hij 
alle partijen spreekt en volgt. Hij wil de discussie 

in de wijk graag van zoveel mogelijk kanten belich-
ten, maar tegelijkertijd ‘de vergeten stemmen’ van 
buurtbewoners hoorbaar maken. De Leeuw ana-
lyseert de uitspraken van de buurtbewoners in het 

licht van de context waarin zij ze doen. Hij probeert 
ze te begrijpen door ze te koppelen aan theorieën als 
labelling.
In de Rotterdamse Veiligheidsindex, een meetin-
strument voor veiligheid op basis van aangiften, 
meldingen en gerapporteerde onveiligheidsgevoe-
lens, scoort het Oude Westen steeds erg laag. Maar 
het grootste deel van de bewoners en professionals 
herkent zich daar niet in, zo merkt De Leeuw. Hij 
acht de index daarom nauwelijks bruikbaar als 
kompas voor het veiligheidsbeleid. Een kwalitatieve 
analyse zoals hij die nu uitvoert, biedt meer moge-
lijkheden om veiligheid te begrijpen en succesvol te 
beïnvloeden.

Niet aan beginnen Psycholoog Reshmi 
Marhe loopt door het doolhof van gangen in de 
Boumankliniek, op zoek naar de nieuwe patiënt in 
kamer 1.96. Uit een van de kamers komt gabber-
muziek. Ze klopt op zijn deur. Geen reactie. Meneer 
Kampen blijkt in een van de gemeenschappelijke 
kamers te zitten: donker haar, blauw-witte sportkle-
ding, 44 jaar, maar hij oogt jonger. Zijn hand voelt 
koud. Marhe en de patiënt gaan tegenover elkaar 
op de oranje banken zitten. Marhe legt uit wat 
haar onderzoek inhoudt. Deelname is vrijwillig en 
anoniem, hij krijgt geen uitslag van de resultaten. 
“Maar het levert wel nuttige resultaten op voor de 
wetenschap en de toekomst”, zegt ze. De man luis-
tert aandachtig en neemt een slokje van zijn thee. 
Hij wil best mee doen. “Ik zit hier toch”, zegt hij 
met Rotterdams accent. Pas dan vertelt Marhe over 
de zestig euro die proefpersonen krijgen.              >>

Met de fMRI op de afdeling Radiologie van het Eras-
mus MC bekijkt Reshmi Marhe de hersenactiviteit van 
diepergelegen breingebieden.



“Negen van de tien keer hebben ze al toegestemd 
voordat ik over de beloning begin”, vertelt ze later.
Ze vuurt een rij vragen op hem af. “Wanneer heb 
je voor het laatst coke gebruikt? Heb je een Neder-
lands paspoort? Met welke hand schrijf je? Ben je in 
de afgelopen zes weken geopereerd? Heb je een ge-
hoorapparaat? Piercings, tatoeages? Heb je veel tijd 
nodig om te scoren? En veel tijd om bij te komen van 
de gevolgen?” Ja, soms voelt hij zich twee dagen 

suf, of meer. Hij voegt eraan toe: “Ik ga die coke pas 
gebruiken als ik het nodige bier op heb. Dan krijg 
ik normvervaging.” 
Reshmi Marhe is inmiddels gewend aan de heftige 
verhalen, vertelt ze in de auto terug naar de univer-
siteit. Zelf heeft ze nooit drugs gebruikt. Soms ver-
tellen de patiënten haar uitgebreid over de effecten 
van de drugs die ze gebruiken. “Je voelt je gewel-
dig, zeggen ze allemaal, maar direct erna: begin er 
nooit aan, want je gaat eraan kapot.”     
 
Make-over Terug naar het Oude Westen. 
Er hangt een doordringende zweetlucht in de Thai-
boksschool: een zaal vol boksende jongens en een 
paar meisjes – vooral van Marokkaanse afkomst. 
“Een van de meest succesvolle projecten in de 
buurt”, vertelt De Leeuw. Het idee kwam van on-
dernemers uit de buurt om overlast van jongeren te 
voorkomen. Naast de bokslessen legt docent Kha-
lid de kinderen ook uit waarom ze hun huiswerk 

moeten maken en bemiddelt hij tussen de ouders 
en de politie.Uit het pand van Aktiegroep het Oude 
Westen, de bewoningsvereniging, komen twee 
mannen. Een van hen - grijs haar, dikke buik, leren 
jas en pet - slaat De Leeuw op zijn schouder: “We 
moeten weer eens samen gaan eten! Jammer dat die 
Kaapverdische tent weg is.” Afgelopen maanden 
zijn verschillende cafés en restaurants gesloten na 
vermoedens dat er drugs gedeald werden. “Opval-

lend genoeg allemaal ‘allochtonencafés’”, zegt De 
Leeuw. Nu zitten er hippe koffiebars en het kantoor 
van het samenwerkingsverband dat de West-Kruis-
kade moet opknappen. De bewonersvereniging 
heeft net vergaderd over de laatste plannen van de 
deelgemeente. Nee, ze zitten niet te wachten op de 
make-over van de wijk: alle oude panden tegen de 
vlakte en in plaats daarvan luxe woningen en win-
kels. De meeste bewoners hebben weinig geld en 
vrezen dat ze dan moeten vertrekken. 

Hersengolven “Het lijkt wel een elektri-
sche stoel”, zegt drugsverslaafde Kampen lachend 
tegen onderzoeker Reshmi Marhe. “Het zijn je 
hersenen die elektrische impulsen afgeven, niet de 
elektroden”, antwoordt zij. Hij zit met een rood-gele 
badmuts op zijn hoofd voor een computerscherm 
in een klein hokje met witte muren, blauwe vloer-
bedekking en tl-verlichting: het psychologielab. 
Marhe en een van haar stagiairs spuiten naar 

ontsmettingsmiddel ruikende gel in de gaatjes van 
de muts zodat de elektroden de elektriciteit goed 
kunnen geleiden.
“Kijk, zo ziet je hersensignaal eruit.” Marhe wijst 
naar de gekleurde lijnen op het scherm. Kampen 
gaapt. Een van de lijntjes maakt een lus. Ze doet 
de deur van het hok dicht en kijkt met de stagiaire 
naar de hersengolven van haar proefpersoon. Op 
het scherm verschijnen reeksen van vijf letters: h’s 
en s-en. Als er een h in het midden zit, moet hij zo 
snel mogelijk op de rechterknop drukken; bij een s 
op de linkerknop. “Het maken van alle EEG-, fMRI- 
en eyetracker-taken was pittig”, fluistert Marhe. 
“Dat alleen al kostte me twee maanden.” 
Na nog enkele tests kunnen de draadjes losgemaakt 
worden. Maar eerst wil Kampen op de foto. Grijn-
zend: “Leuk voor m’n kleinkinderen.”
Kampen was Marhes laatste verslaafde proefper-
soon. Hierna volgen nog een paar mensen van de 
controlegroep en dan zit deze fase van haar onder-
zoek er eindelijk op. Dat duurde lang, ook omdat ze 
veel vertraging opliep doordat de kliniek verhuisde 
en de fMRI-scanner vier maanden stuk was. Ze 
zucht. “Ik weet niet hoe lang ik dit nog getrokken 
zou hebben.” In september moet het proefschrift 
helemaal klaar zijn. “Help! Nog maar acht maan-
den.” Ook Tom de Leeuw is nu bijna klaar met het 
verzamelen van zijn data. Over een jaar moet alles 
geanalyseerd en opgeschreven zijn. En ook hij heeft 
soms het gevoel gehad dat het hem te veel werd.
Marhe en De Leeuw kunnen zich moeilijk voorstel-
len dat ze de datasets kant-en-klaar aangeleverd 
hadden gekregen, zoals bij de affaire-Stapel het 
geval was. De Leeuw: “Bij een proefschrift moet 
je laten zien dat je zelfstandig alle stappen van het 
onderzoeksproces kunt doorlopen. De dataverzame-
ling is daarin even belangrijk als de analyse.” 

De naam de heer Kampen is om privacyredenen ge-
fingeerd.

'Ze is intussen gewend aan de heftige verhalen 
van de drugsverslaafden'
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Psycholoog Reshmi Marhe maakt een proefpersoon van de controlegroep klaar voor de EEG in het Erasmus 
Behavioral Lab van de EUR.
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De meeste onderzoeken naar Turkse en 
Marokkaanse jongeren van de tweede 
generatie richten zich op schooluitval, 
oververtegenwoordiging in het lager 
beroepsonderwijs of de slechte positie op de 
arbeidsmarkt. Ruim een kwart van deze 
tweedegeneratieallochtonen is echter 
hoogopgeleid, merkte socioloog Maurice Crul 
in een grootschalig onderzoek in Rotterdam 
en Amsterdam. Voor hen is nog altijd 
nauwelijks aandacht onder onderzoekers. 

Daarom heeft Crul met een team weten-
schappers van de EUR en de Vrije Universiteit 
in Amsterdam een onderzoek gedaan naar 
deze hoogopgeleide groep. Het onderzoek, zo 
stelt de socioloog, legt de routes bloot 
waarlangs mensen succesvol zijn geworden 
en welke factoren volgens henzelf hebben 
bijgedragen aan een succesvolle carrière. Dit 
zijn volgens Crul belangrijke aanknopings-
punten voor het maken van beleid.
Het onderzoek van Maurice Crul komt niets 
te vroeg, als het aan Lily Sprangers, directeur 
van het Turkije Instituut in Den Haag, ligt. 
“De beeldvorming van de niet zo kansrijke 
immigrant, die op een laag sociaalecono-

misch niveau zou blijven steken, is uiterst 
hardnekkig”, reageert ze. “De overgrote 
meerderheid van de hier wonende Neder-
landse Turken draait al lang op alle niveaus in 
de samenleving mee, iets dat volledig langs 
de waarneming van het grote publiek gaat. 
Dit onderzoek kan daar mooi verandering in 
brengen.” 
Er zijn ook andere geluiden. Volgens promo-
vendus Zihni Özdil van de School of History, 
Communication and Culture zou onderwijs 

net als criminaliteit niet als graadmeter voor 
integratie genomen moeten worden, zoals 
vaak in beleid en onderzoek gebeurt. 
“Waarom zou iemand niet kunnen integreren 
als laagopgeleide voetbalhooligan of 
stratenmaker?” vindt hij. Daarnaast zegt de 
onderzoeker – zelf van Turkse afkomst - kun-
nen er kanttekeningen worden geplaatst bij 
de aanname dat ‘een groot deel van de 
tweede generatie allochtone jongeren 
inmiddels hoogopgeleid is’. “Zo hebben 
Turken van alle niet-westerse allochtonen het 
laagste slagingspercentage op de middelbare 
school en het laagste instroompercentage in 
het hoger onderwijs.” TL

‘De beeldvorming van de niet zo kansrijke 
immigrant, is uiterst hardnekkig’

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

DE BEWERING

De bewering: Over hoogopgeleide, jonge tweedegeneratieallochtonen 
is nog weinig bekend. 
Onderzoeker: Socioloog Maurice Crul

Deel vogelgriep-
onderzoek blijft 
geheim
De National Science Advisory Board for 
Biosecurity in de VS heeft geadviseerd be-
paalde gedetailleerde informatie van het 
vogelgrieponderzoek van virologen van 
het Erasmus MC geheim te houden. De 
onderzoekers hebben hun bedenkingen bij 
dit advies, maar zullen het respecteren en 
beperkt over het onderzoek publiceren. De 
Rotterdammers ontdekten afgelopen no-
vember dat, en op welke manier, het 
H5N1-virus zou kunnen veranderen in een 
variant die bedreigend is voor de volksge-
zondheid. De informatie kan gebruikt 
worden om een pandemie te voorkomen of 
om vaccins en medicijnen te ontwikkelen. 
De vrees bestaat echter dat de gegevens 
ook gebruikt kunnen worden om biologi-
sche wapens te ontwikkelen. TL

Rotterdamse 
economen 
aan top
In de Economentop 40 van 2011 staan 
veertien economen van de EUR. In de jaar-
lijkse top van de Economische Statistische 
Berichten, vakblad over economie en be-
leid, staat de EUR op de eerste plaats van 
de Nederlandse economiefaculteiten. De 
Amsterdamse econoom Richard Tol staat 
op nummer 1. Net als in 2010 staat David 
de Cremer op nummer 2 en decaan Philip 
Hans Franses op nummer 3. TL

Essays filosofie-
studenten 
gepubliceerd
De eerste editie van het Erasmus Student 
Journal of Philosophy is online versche-
nen. In het peer-reviewed blad zullen 
voortaan halfjaarlijks de beste essays van 
studenten van de Faculteit der Wijsbegeer-
te worden gepubliceerd. De redactie, be-
staande uit studenten, wil studenten uitda-
gen te publiceren, ze stimuleren om onder-
ling ideeën uit te wisselen en hoopt zo het 
beste werk van de studenten bij een breder 
publiek onder de aandacht te brengen. TL
www.eur.nl/fw/esjp
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De 41e editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) staat voor de deur. Tien dagen lang 
film en feestjes. Maar waar moet je naartoe? Een korte uitleg en een veilige selectie uit het overdon-

derende aanbod.  tekst Geert Maarse

Shame (VS)
Psychologisch drama
Indringend en visueel overdonderend. De tweede 
speelfilm van de Britse regisseur en kunstenaar Ste-
ve McQueen (Hunger) beschrijft het leven van de 
charismatische New Yorker Brandon, wiens vrije 
tijd volledig in het teken staat van zijn seksversla-
ving. Er zijn veroveringen op hippe feestjes, liefde-
loze vrijpartijen en prostituees. Maar er is vooral 
veel onmacht. Prachtige rol van Michael Fassben-
der (Inglourious Basterds, Fish Tank). Carey Mulli-
gan (Drive) speelt zijn even getroebleerde zus.  

Les Géants (Belgie)
Kwajongens, avontuur
De derde speelfilm van de Belg Bouli Lanners 
(Ultranova, Eldorado). Drie verdwaalde jongens 
brengen een onvergetelijke zomer door in de Belgi-
sche bossen. Waar op het eerste gezicht niets te be-
leven is, blijkt elke stilstaande auto of lege jachthut 
een avontuur op te kunnen leveren. Lanners veran-
dert de doodgewone Ardennen in een uitgestrekt, 
sprookjesachtig landschap.  

Een lust voor het oog

H
et zijn zware tijden voor de culturele sector. Op subsidies vanuit de 
overheid hoeven musea en festivals nauwelijks meer te rekenen en 
ook de private sector – voorheen nooit te beroerd om een paar ton 
uit te delen in ruil voor gratis VIP-kaarten en een prominente plek 
in de folder – geeft steeds vaker geen gehoor. Adverteren of spon-

soren? Bedrijven hebben wel iets beters te doen. Zorgen dat de eigen tent blijft 
draaien bijvoorbeeld.
Het IFFR ontspringt de dans niet. Kropen de entreeprijzen de afgelopen jaren 
al richting de tien euro, dit jaar moet een bezoeker elf euro neerleggen voor een 
film. Daar komt bij dat de Tijgerpas, die voorheen een fikse korting opleverde, 
na jaren van trouwe dienst van het toneel verdwijnt. Wel kunnen bezoekers dit 
jaar korting krijgen met een CJP of collegekaart; worden er geen transactiekos-
ten meer in rekening gebracht en is elk tiende ticket in een boeking gratis. Ook 
een noviteit: kaarten voor niet uitverkochte voorstellingen gaan via de last mi-
nute shop voor de helft van de prijs weg.
Zware tijden of niet, het IFFR is nog altijd het interessantste filmfestival van 
Nederland. Met honderden speelfilms, documentaires en verzamelprogram-
ma’s van over de hele wereld biedt Rotterdam van 25 januari tot 5 februari een 
ongekende blik op de wereld, en vooral op de ontwikkeling van de cinema. Het 
is alleen wel even zoeken. Want waar moet je heen?

Slechts een fractie van de eigenzinnige auteursfilms die op het programma 
staan, zal uiteindelijk de bioscoop halen. In sommige gevallen is dat terecht, 
want de ervaring leert dat lang niet elke door filmfondsen gehonoreerde aan-
vraag een meesterwerk oplevert (en het is de distributeurs niet kwalijk te ne-
men dat ze de Zuid-Koreaanse horror en Oost-Europese roadmovies, waar 
slechts een handjevol die hards op zit te wachten, links laten liggen). Maar het 
IFFR heeft ook voor de liefhebber van minder obscure films genoeg te bieden.
Erasmus Magazine maakte een relatief veilige selectie (zie besprekingen). 
Mocht u zelf op zoek willen, dan biedt de programmabijlage van de Volkskrant, 
die op donderdag 19 januari verschijnt, nog de meeste aanknopingspunten. 
Kijk echter wel uit voor films die een existentiële zoektocht of verstild essay be-
loven. En als u geen purist of filmcriticus bent doet u er goed aan om alles wat 
als meditatief, avant-gardistisch en gevoelig omschreven wordt te mijden. 
Voor de avonturiers: gokken kan natuurlijk ook. Alleen zo kom je immers de 
echte verrassingen op het spoor. En als het vies tegenvalt: gewoon weglopen. 
Iedereen doet het, ook als de regisseur in de zaal zit. Het is zonde van die elf eu-
ro, maar hoe heilzaam anderhalf uur verveling ook mag zijn, aan de bar is het 
altijd gezelliger.

▲ ►
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A Dangerous Method 
(Engeland/Duitsland)
Waargebeurd, serieus
De relatie tussen Sigmund Freud en Carl Jung 
vormt de leidraad voor een verhaal over het ont-
staan van de psychoanalyse. De vraag: moeten 
driften beteugeld worden, of laat je ze de vrije loop. 
Engelstalig en een tikje statisch, maar dat is geheel 
in de stijl van regisseur David Cronenberg, die met 
deze film terug lijkt te blikken op de ingehouden 
woede in zijn eerdere films (A History of Violence, 
Eastern Promises). Met Michael Fassbender als 
Jung, Viggo Mortensen als Freud en Keira Knight-
ley als de masochistische psychoanalytica Sabina 
Spielrein. 

Ace Attorney (Japan)
Over de top
Een rechtbankfilm zoals alleen Japanners die kun-
nen maken, over de nabije toekomst, waarin snel-
recht de norm is. Een rechtszaak duurt maximaal 
drie dagen en is een slopend gevecht tussen de aan-
klagers en de verdediging. Overdreven geacteerd, 
maar uniek in de Nederlandse bioscopen. Geba-
seerd op het gelijknamige computerspel en geregis-
seerd door Takashi Miike (Ichi the Killer, 13 Assas-
sins). 

Hugo (VS, Frankrijk)
Magie, 3D
Avonturenfilm van Martin Scorsese over een wees-
jongetje dat in het vooroorlogse Parijs een station 
bewoont en erachter komt dat er een mysterieus 
verband bestaat tussen het overlijden van zijn va-
der, zijn humeurige buurman, de eigenaar van de 
speelgoedwinkel en het hartvormige slot waar hij 
geen sleutel van heeft. Een ode aan de verbeelding, 
geholpen door de formidabele 3D-effecten.
 

Play (Zweden)
Pesten, realistisch
Na Involuntary (in 2009 op het IFFR) komt Ruben 
Östlund weer met een speelfilm over groepsdruk. 
Iedereen die ooit gepest is (of heeft), herkent iets in 
de manier waarop een groep jongens hun slachtof-
fers in een hoek drijven. Traag en afstandelijk in 
beeld gebracht, maar beklemmend in zijn eenvoud. 
Gebaseerd op een aantal waargebeurde incidenten.

Le Havre (Frankrijk)
Nostalgie, kleurrijk
Warmbloedig, droogkomisch sprookje over een uit-
gerangeerde schrijver die zich ontfermt over een 
jonge Afrikaanse vluchteling. Verwacht geen soci-
aalrealisme of moralistisch melodrama. De film van 
de Finse regisseur Aki Kaurismäki (The Man Wit-
hout a Past) is optimistisch en origineel. Tijdloos.

►
►

►

►

►
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Kaarten winnen?
Het International Film Festival Rotterdam 
vindt plaats van 25 januari tot en met 5 
februari. Erasmus Magazine geeft twee keer 
twee kaarten weg voor de slotfilm (The 
Hunter) en het aansluitende slotfeest in De 
Doelen op zaterdag 4 februari. 

> Kans maken? Stuur voor 26 januari een mail 
(met naam en telefoonnummer) naar redactie@
em.eur.nl.
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Waarom is Open, van de 
vele restaurantjes die Rot-
terdam telt, zo bijzonder? 
“De sfeer is altijd heel re-
laxed. Iedereen voelt zich 
er thuis, het is lekker toe-
gankelijk voor iedereen. 
Komt ook door de vriende-
lijke bediening. Er komen 
stelletjes ‘s middags een 
broodje eten, maar ook al-
lerlei soorten jonge men-
sen zie je er ‘s avonds een 
pastaatje naar binnen 
werken.” 

Open zit weggestopt in 
een klein straatje, hoe heb 
je het ontdekt? “Per toeval. 
Hongerig na een shopses-
sie zag ik het bordje op de 
hoek van de straat dat ver-
wees naar Open. Het be-
gon met een lunch, nu 

kom ik vaak terug voor een 
avondhap.”
Wat kun je er eten? “De 
kaart bestaat eigenlijk 
maar uit twee soorten 
hoofdgerechten: pasta en 
salade. Juist daarom is al-
les zo lekker, ze concentre-
ren zich op dat waar ze 
goed in zijn. Verder ben ik 
fan omdat je er goed ve-
getarisch kunt eten. “

En alles biologisch, vind je 
dat belangrijk? Ik probeer 
zoveel mogelijk biologisch 
te eten, maar het lukt niet 
altijd. Dan is het fijn om te 
weten dat alles wat je bij 
Open krijgt, biologisch is 
MCB 

> Meer info op www.open-
restaurant.eu

MIJN STIJL

‘Ik shop makkelijk 
de hele dag’
Wat draag je, waar komt het vandaan en 
wat heeft het gekost?  “De jas is van The 
Sting (€ 120,-), de schoenen heb ik in Hon-
garije gekocht (€ 60,-), de broek is van Le-
vi’s en heb ik in de Verenigde Staten ge-
kocht en was vrij goedkoop ($ 30,-), de 
pet komt ook uit de States en was een 
cadeau. Die kostte ongeveer $ 30, 35.”

Veel van je outfit komt uit het buiten-
land, shop je daar veel?  “Als ik in het bui-
tenland ben, dan loop ik wel een winkel 
binnen en koop ik wat. Maar ik ga niet 
speciaal op reis om te shoppen.”

Vind je het leuk om te winkelen?  “Ik vind 
het heel leuk om te shoppen. Het is voor 
mij geen enkele moeite om de hele dag 
te shoppen. Wat dat betreft ben ik heel 

makkelijk. Maar ik denk wel regelmatig: 
had ik maar meer geld te besteden.”

Hoeveel geld besteed je dan aan kleding?
“Ik denk gemiddeld 150 euro per maand.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?  “Ik wil 
geen label op mezelf plakken. Ik ben na-
tuurlijk wel een individu (lacht).”
MCB (foto: RvdH)

In elk nummer nemen we de outfit 
van een EUR-student onder de loep. 
Dit keer de stijl van Martijn Deijl (21) 
student Sociologie.

Ze concentreren 
zich op dat waar ze 
goed in zijnEM vraagt een EUR-medewerker of 

-student om een uitgaanstip. 
Nina de Bruijn is bezig aan het laatste 
jaar van haar master Media en Journa-
listiek en tipt Open. Een restaurantje 
verstopt in de Rotterdamse binnenstad.

DE AANRADER



SOS: Dorian Gray Complex
Maandelijks ‘Students On 
Stage’-optreden met de band 
Dorian Gray Complex.
Woensdag 25 januari van 17.00 
tot 18.00 uur
Café In de Smitse, Woudestein

Gedichtendag
Ieder jaar is het op de laatste 
donderdag van januari 
Gedichtendag. Studium Ge-
nerale en Erasmus Cultuur 
organiseren onverwachte 
activiteiten op onverwachte 
plaatsen. Vandaag presente-

ren we de nieuwe campusdichter. Plaats je eigen 
gedicht op onze speciale gedichtendagpagina: 
www.eur.nl/sgec/gedichtendag
Donderdag 26 januari, de hele dag, Woudestein

Vooruit naar vroeger
Maandelijks wetenschapscafé 
met prof.dr. Jan Rotmans, 
hoogleraar Transitiemanage-
ment. Hij ontving onlangs de 
Groene Pluim, de prijs voor de 
meest duurzame overheids-
medewerker of wetenschap-
per.
Maandag 30 januari van 19.30 

tot 21.00 uur, Dik T, Hoogstraat 110, Rotterdam.

Cursussen en voorstellingen
Het is januari en dus weer tijd 
om je in te schrijven voor onze 
cursussen en voorstellingen. 
Neem een kijkje in ons aan-
bod op www.eur.nl/sgec

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

Bird is een jazzpodium, grandcafé, discotheek én een Siciliaans restau-
rant. Net open, maar het loopt als een trein. En dat is terecht…

Bird
Raampoortstraat 26

Rotterdam

Biertje €2,20
Sfeer 8

Sjanskansen 7
Studentikoosheid 7

Een echte horrorwinter hebben we nog niet gehad. 
Maar die kan natuurlijk nog komen. Bovendien is het 

toch vaak te fris om zonder handschoenen rond te lo-
pen. Nadeel is dat je met handschoenen aan niet je mobiel-

tje kunt beantwoorden of gebruiken. Prijzenknaller Primark 
heeft daarom een handige handschoen bedacht, waar op de 

duim, wijsvinger en middelvinger een speciale stof zit ingeweven 
waarmee je wél je touchscreen kunt bedienen. Handig! En goed-
koop: twee euro per paar. MCB

UIT/GAAN
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Handige handschoenen
GESPOT OP DE CAMPUS

Typisch Rotterdams

Je merkt het aan alles. Aan de entree, die voor een toevallige passant nauwe-
lijks te herkennen is. Aan de vrijdagmiddagborrel, die ondanks de zwoele 
soulplaten van de enthousiaste dj niet echt van de grond komt. En aan het bar-
personeel, dat een beetje voorzichtig glazen spoelt en elkaar achter de kassa 
voortdurend in de weg staat. Ze zijn hier pas een paar maanden bezig. 
Het is geen makkelijke locatie: weggestopt achter het spoor, het ligt niet in de 
loop en pal naast een winderig tunneltje dat ’s avonds baadt in een ongezellig 
TL-schijnsel. Maar het is een nieuw bruisend centrum. Mede dankzij de Mini 
Mall, een verzameling eigenzinnige middenstandszaakjes en galerietjes, barst 
het er van de jonge creatievelingen. En tijdens de vrijdagmiddagborrel mag de 
boel dan nog niet helemaal op stelten gezet worden, op de feestjes en concer-
ten later op de avond (er is een nachtvergunning) is het zo gierend druk dat er 
geen twijfel bestaat over de aantrekkingskracht van Bird.
Het is een strakke zaak, bestaande uit twee ‘bogen’ in het Hofpleinviaduct. De 
linkerboog is ingericht als café, de rechter is het restaurantgedeelte. Die laatste 
is de blikvanger. In de open keuken hangen hammen, liggen stapels brood, en 
de koks zijn zo serieus aan het werk dat het niet anders kan of het worden 
prachtige gerechten. De tafels staan in een rechtlijnige, schoolklas-achtige op-
stelling en de ruimte is zacht verlicht. De muur hangt vol met platen van James 
Brown, alleen maar James Brown. Het is van een enorme eenvoud, maar alles is 
vakkundig op elkaar afgestemd.
De ooit toonaangevende Rotterdamse uitgaansscene leek de afgelopen jaren 
op sterven na dood. Now&Wow dicht, Las Palmas weg, WATT failliet. Maar na 
zeven magere jaren lijkt het tij te keren. Bird past in hetzelfde rijtje als Perron 
en Heidegger; relatief kleine podia waar spannende dingen gebeuren. En niet 
allemaal op hetzelfde plein, maar verspreid over de stad, in winderige achteraf-
straatjes, tussen bouwputten en met graffiti bespoten garageboxen. Zoals het 
hoort in Rotterdam. GM
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Yannis Bacharias, pas afgestu-
deerd masterstudent sociologie 
aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam heeft de Unilever Re-
searchprijs 2011 gekregen voor 
zijn uitmuntende onderzoeks-
prestaties. De prijs bestaat uit 
een beeld en een cheque van 
2500 euro.

Prof.dr. Jan Peter Balkenende 
hoogleraar Governance, Institu-
tions and Internationalisation 
aan de Erasmus School of Law 
en de Erasmus School of Econo-
mics heeft in november jl. van 
de Hongaarse Károli Gáspár 
Universiteit de Karoli Erepen-
ning gekregen.

Prof.mr. Willem H. van Boom 
(1969), hoogleraar Privaatrecht 
aan de Erasmus School of Law, 
is met ingang van maart 2012 
benoemd tot deeltijd-hoogle-
raar aan de rechtenfaculteit van 
de Durham University (Enge-
land). Van Boom continueert 
zijn Rotterdamse aanstelling in 
deeltijd, zodat hij beide profes-
soraten gelijktijdig bekleedt.

Prof.dr. Henri Beunders en drs. 
Martijn Kleppe van de Erasmus 
School of History, Culture and 
Communication (Geschiedenis) 
hebben een subsidie van 111.497 
euro ontvangen voor het onder-
zoeksproject ‘PoliMedia - Inter-
linking multimedia for the ana-
lysis of media coverage of poli-
tical debates’. De subsidie is 
toegekend door CLARIN-NL, de 
Common Language Resource 
and Technology Infrastructure. 

Dr. Maurice Crul, afkomstig van 
de Universiteit van Amsterdam, 
is vanaf 1 december 2011 voor 
0,8 fte verbonden aan de Facul-
teit der Sociale Wetenschappen 
van de EUR, waar hij leiding 
gaat geven aan een team van 
onderzoekers in het onder-
zoekscentrum voor Citizenship, 
Migration and the City (CIMIC). 

Dick Pakkert is benoemd tot di-
recteur van het nieuwe studen-
tenpaviljoen van de EUR, dat 
thans gebouwd gaat worden op 
Woudestein en medio 2013 
klaar moet zijn. Pakkert blijft 
daarnaast directeur van poppo-
dium Rotown en café-restau-
rant De Unie in Rotterdam. 

Prof.dr.ir. Jan Rotmans, van de 
Faculteit Sociale Wetenschap-
pen (Drift) aan de EUR, heeft de 
Groene Pluim 2011 ontvangen. 
De prijs voor de duurzaamste 
en groenste Rotterdamse we-
tenschapper van het jaar werd 
overhandigd tijdens de Groene 
Conferentie van het Rotterdams 
Milieucentrum. Rotmans was 
onder meer medeoprichter van 

de duurzaamheidsorganisatie 
Urgenda en initiatiefnemer van 
het drijvende paviljoen in de 
Rijnhaven.

Prof.dr. Onno Steenbeek is per 1 
februari 2012 benoemd tot 
praktijkhoogleraar Risicobeheer 
van Pensioenfondsen binnen de 
Sectie Finance van de Erasmus 
School of Economics (ESE). 
Steenbeek blijft daarnaast voor 
vier dagen per week als direc-
teur ALM verbonden aan APG 
Algemene Pensioengroep.

Dr. Sandra van Thiel van de Fa-
culteit Sociale Wetenschappen 
(Bestuurskunde) is benoemd tot 
onderzoekscoördinator van het 
parlementaire onderzoek door 
de Eerste Kamer. Dit is een part-
time benoeming tot september 
2012. Vanaf 1 januari 2012 com-
bineert zij dit met een aanstel-
ling als hoogleraar Bestuurs-
kunde aan de Radboud Univer-
siteit Nijmegen.

Mr. M.A. Verbrugh van de Eras-
mus School of Law is per 1 de-
cember 2011 benoemd tot oplei-
dingsdirecteur Masteropleidin-
gen ESLShare (uitgezonderd de 
masters Fiscaal recht en Crimi-
nologie) aan dezelfde faculteit.

KENNISGEVING 
VAN OVERLIJDEN

H. van Eck, voormalig medewer-
ker van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, is op 31 december 
2011 overleden. De heer Van Eck 
was van 1 augustus 1976 tot 1 
juli 2006 werkzaam als mede-
werker administratieve proces-
sen bij de Interne Accountants-
dienst.

Prof. dr. Peter Hoefnagels, oud-
decaan van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de EUR 
is op 24 november overleden. 
Prof. dr. Hoefnagels was in 
dienst van de faculteit van 1 
september 1967 tot 1 november 
1992 als hoogleraar Criminolo-
gie, Kinderrecht en Penitentiair 
recht. Van 1 juni 1975 tot 1 juni 
1976 was hij decaan van de Fa-
culteit der Rechtsgeleerdheid 
van de EUR.

Professor emeritus mr. A.E. de 
Moor is op 2 december jl. over-
leden. De Moor is tot zijn emeri-
taat in 1995 werkzaam geweest 
binnen de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, laatstelijk als hoog-
leraar Belastingrecht, in het bij-
zonder de omzetbelasting bij de 
Faculteit der Eonomische We-
tenschappen.
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German students: 
blessing or curse?
German students studying in the Netherlands 
cost the Dutch government a lot of money. But 
what do all these Germans add to Dutch socie-
ty?

At this moment, 85 first-year German bachelor stu-
dents are studying at EUR, and 79 new students from 
Germany have already applied for the academic year 
of 2012-2013. The total amount of Germans studying 
in the Netherlands adds up to 24 thousand. Especial-
ly Dutch universities close to the German border edu-
cate a large amount of German students. Some of the-
se universities try to draw as many students from 
Germany as possible out of self-preservation, as they 
don’t attract a sufficient amount of Dutch students. 
The total amount of German students in the Nether-
lands is still rising by approximately 14 percent each 
year. Should the Dutch be worried? 
According to the Dutch government, they should. In-
ternational students cost the Dutch government 
about 100 million Euros annually. 46% of these stu-
dents come from Germany, making them the largest 
group of international students by far. Most of these 
students leave the country as soon as they are done 
with their studies. Halbe Zijlstra, a Dutch govern-
ment official at the Ministry of Education, wants the 
German government pay for at least a part of these 
high costs. Germany refuses to do so.
So what are the benefits of having Germans in Dutch 
universities? Kyra Weerts, a Dutch student at Wage-
ningen University, close to the German border, states: 
“In general, German students are more active in class 
and ask a lot of questions. So I do believe they are 
more motivated than we are.” Halbe Zijlstra also sees 
benefits for the Dutch trade and economy. German 
students who have studied at an English programme 
in the Netherlands generally end up in international-
ly oriented professions, in which they also continue to 
use their Dutch connections. 
What do the Germans think of this stereotypical 
hard-working image? Regine Herzberg, second-year 
IBCoM student from Germany, believes that in gene-
ral, Germans are very motivated. However, she 
thinks this could be a matter of age difference: “We 
start at university at the age of 19 to 20, whereas Dut-
ch students are mostly 17 or 18 years old. Their en-
thusiasm and motivation for studying might come a 
little later.” Dr. Philipp Koellinger, Assistant Profes-
sor at the Erasmus School of Economics, thinks the 
‘German’ stereotype can be applied to most interna-
tional students. He says that usually, a higher 
amount of international students in a class improves 
the overall quality of the course: “I think this is pri-
marily a result of a self-selection process, as it are 
usually the best people of every cohort of students 
that seeks to gain international experience.” IS

New: take an online language course
It is already possible to learn a foreign language with a regular classroom course at the 
university. For those who don’t see a point in fixed meeting times, or simply prefer the flexi-
bility of studying at home or on the train, there now is the possibility to do an online lan-
guage course.

Buying the license for a course in Spanish, Ger-
man, English, Dutch, Italian, or French gives 
you access to all sorts of pronunciation, gram-
mar, and vocabulary exercises for a full year. 
Whether you study every day, once a month, or 
a couple of hours per year is entirely up to you.
An important difference with the regular cour-
ses is that you do not receive a certificate or di-
ploma. An online course is therefore not a sub-
stitute, as is emphasized by Marjon Menten of 
the Erasmus Language and Training Centre. 
“The online package has slightly less differen-
ces in difficulty levels, hence they are better cus-
tomized.” If the objective is to learn a new lan-
guage from scratch, she would advise to begin 
with a regular course.

The online courses have the advantage that you 
can choose between a business-like or informal 
take on your assignments, you can set the lan-
guage of the user interface as you wish (for in-
stance Dutch, Hungarian or Japanese), and the 
cost of eighty euros is significantly cheaper 
than the couple of hundred euros (depending 
on the language) you pay for regular classes. 
Menten explains: “The online courses are de-
signed to help people improve their language 
skills, without starting a real course.” There are 
three moments per year to purchase a license. 
The first upcoming possibility is in April. The 
free 7-day trial ‘Tell me More’ is available on 
the website of the Language and Training Cen-
tre. LJ

Dick Pakkert to become director student pavilion
Dick Pakkert will be director of the student pavilion, due to be completed in 2013. His task: 
transform the architectural highlight into a vibrant centre.

The student pavilion, being built by contractor Lockhorst, is meant to be a meeting spot for stu-
dents, staff and outsiders where they can eat, drink, and hang out while enjoying performances, de-
bates, or lectures. Pakkert explains that this vision requires more than just building a beautiful pa-
vilion: “In particular, the interior design has to create a pleasant vibe.” As co-owner of pop podium 
Rotown and owner of café-restaurant De Unie, Pakkert knows how to align design, catering, and 
programming. In the coming months Pakkert will form a vision for filling the spaces in the pavili-
on. The next step will be furnishing and programming. He explicitly states that he will seek colla-
boration with students and associations to create an attractive program. He is also considering ha-
ving amateur bands perform in the pavilion. Pakkert will be working on the pavilion two days per 
week. Initially he declined the offer. After a conversation with the university he was however enthu-
sed. The new student pavilion, being built by contractor Lockhorst. LJ

The new student pavilion, being built by contractor Lockhorst.
(artist impression Powerhouse Company & DeZwarteHond)
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Dutch universities provide internationals with a 
large variety of English programmes. According 
to Nuffic this leads to segregation between 
international students and Dutch society. Sander 
van den Eijnden, director of Nuffic, says the Dutch 
should try harder to make international students 
feel more at home, in order to make them stay 
in the country and contribute to the knowledge 
economy.

Internationals are expensive 
The number of international students within 
the Netherlands is larger than the amount of 

Dutch students going abroad, costing the Dutch 
government approximately 100 million Euros each 
year. This large amount has lead to discussions 
in the Dutch parliament, where members have 
questioned whether the Netherlands should still 
subsidize these international students. Nuffic 
stresses the importance of maintaining this 
large amount of international students at Dutch 
universities, as they have a positive influence on 
the level of education. International students in 
the Netherlands have both, costs and benefits 
for Dutch society, leaving the parliament with a 
difficult decision to make. 

Fraternity stereotyping  Dutch 
fraternities and sororities have very few to no 
international members at all. Lisette Schröder 
of the Laurentius board says that they only had 
a few international members in the past, who 
weren’t very active or enthusiastic at all: “Although 
internationals are always welcome, our student 
association only exists of Dutch people, which 
makes it difficult to attract new international 
students. Student associations like we know them 
in the Netherlands simply do not exist abroad, so 
internationals don’t really know what to expect.”
Joost Buck, president of RSC (Rotterdamsch 
Studenten Corps), agrees with the fact that 
international students are not used to Dutch 
student associations, and that stereotypical 
images of fraternity guys and sorority girls 
might be a barrier for them to join. However, he 
says international students are always welcome: 
“Every year at least one international student 
joins our association. We always address them 
in English and they get more explanation at the 
first years’ introduction.” He also notes that a 
major advantage of joining a fraternity is that 
internationals learn to speak Dutch very quickly.

Mixing the Dutch with 
internationals  ESN Rotterdam 
organizes various activities and parties for 
international students, and aims to foster more 
integration between Dutch and international 
students. Bart Hagendoorn, treasurer of ESN, 
says this remains an important challenge: “Our 
parties attract both international and Dutch 
students, but they don’t really get to know each 
other there.” ESN organizes other activities such as 
sport clinics and jam sessions in order to connect 
Dutch and international students. He also thinks 
the internationals have a community of their 
own, which makes integration less likely: “We 
want to organize more activities that attract both 
Dutch and international students, to create more 
connections between both groups.”

Exceptions to the rule  However, 
there are international students who do make 
an effort to integrate into Dutch society. Denisa 
Caldova, a second-year IBCoM student from the 
Czech Republic, has already taken a beginners 
class in Dutch and is now even starting off with 
the intermediate level course. Gabrielle Couzin, 
a French master student at RSM, took the 
same beginners class as Denisa. She has lived 
in Slovakia and Hungary without knowing the 
language, which made her feel like a foreigner 
who shouldn’t stay in the country for too long: 
“I thought I might like learning Dutch, maybe 
even progress fast enough to make it my third 
language.” Both Denisa and Gabrielle are not sure 
about their future plans yet, but don’t exclude the 
option of staying in the Netherlands a little longer.
Belen Güven, a first-year IBA student, also plans 
to learn Dutch and maybe even stay in the country 
to start his own business. However, he finds it 
difficult to connect to Dutch students, as he feels 
most of them have a group of their own and very 
few really become friends with internationals. 

Integration issues
According to Nuffic – a Dutch organization for international cooperation in higher education – 
most international students in the Netherlands have no ties with the country whatsoever, and 
leave as soon as they’ve finished their studies.     text Iris Segers photography Levien Willemse

19 January 2012 | 30



3 september 2009 | 0319 January 2012 | 31EM INTERNATIONAL 

International Film Festival 
Rotterdam – IFFR
This is the most exciting event of the 
year for all the lovers of cinematic 
art. Nearly every major cinema in 
Rotterdam will participate in the 
41st edition of the International 
Film Festival Rotterdam. Starting 
on the 25th of January – and lasting 
until the 5th of February – you can 
select your most favourite films 
throughout the festival with the 
help of the programme guide. This 
pre-selection of movies is a necessary 

evil since the festival programme is 
distributed across different cinemas 
and topic-wise the movies cover 
everything from tragic love stories 
to detailed documentaries. Based on 
experience, it is suggested to create 
a personal schedule on the website 
of the IFFR. There are also debates 
and workshops, which are free of 
charge. A special workshop is the 
Home Movie Factory, where they 
teach beginners how to make a movie 
from scratch with your own creative 
touch. Use this great opportunity to 
visit one of the most spectacular and 
most famous film festivals, bringing 
masterpieces from all over the world 
to your doorstep.
www.iffr.nl

Empty your Pocket
Every morning you pack your bags 
and head out the door to explore a 
new day. You might have planned 
your day in advance, but still there 
may be some unpredictable moments 
that you never saw coming. In any 
case, you always take certain very 
important belongings with you 
in your pockets. The Dutch artist 
George Maas was wondering what 
other people consider important 

enough to carry around all day. So 
he went out and simply asked people 
to empty their pockets, proceeding 
to document the person and the 
content of the pockets. He did not 
select a specific group, but tried to 
get a representative sample of society. 
Everyone, from the butcher next 
door to the first Dutch astronaut 
Wubbo Ockels, should be included. 
The content of your pockets often 
tells more about you as a person than 
the clothes you wear, because these 
items represent something necessary 
and private at the same time. The 
Central Library at Blaak will host 
the exhibition Empty your Pocket 
until the end of January and the 
entrance is for free. So check what 
you are carrying in your pockets and 
compare it with others at the Centrale 
Bibliotheek Rotterdam. 
www.emptyyourpocket.com

Rotterdam Chinese New Year
The 31st of December was a great 
celebration of the coming new year 
for most of us. In other cultures 
the date differs. One of these is 
the Chinese, in which New Year is 
officially on the 23rd of January. Here 
in Rotterdam the Chinese New Year 
celebration has become a tradition 
over the past years. It will be held on 
the 25th of January in the ‘China-
Town’ of Rotterdam, close to the 
West-Kruiskade. The event welcomes 
everyone to come and join the festive 
celebrations with Dragon and Lion 
dances, Kung-Fu performances, 
traditional Chinese dances, and as 
the highlight beautiful fireworks. 
Bring your friends, whether they 
are Chinese or not, and experience a 
cultural highlight of Rotterdam.
www.chinafestival.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

What do you study?
Master Strategic Management, gra-
duating in 2012.

How were your holidays? How did 
you celebrate?
For New Years I had a house party 
with a bunch of friends. We toasted 
on the balcony. I also celebrated 
Christmas with friends, we had a 
whole turkey and everything.

What was your most memorable 
moment in 2011?
My brother’s wedding in Indonesia. It 
lasted for two weeks, including three 
traditional events. I got to put on five 
different outfits.

Should mandatory attendance on 
the 2nd of January be criminali-
zed?
Yes, that is just cruel.

What are you passionate about, 
I mean what are you absolutely 
crazy about?  

Travelling and water sports, mainly 
diving.

What is your greatest ambition?
To be fully independent. I’ll achieve 
that by starting my own company. I 
have experience and contacts in the 
health care industry, so that’s what 
I’m looking at. 

Do you have a job on the side?
I teach a lot of courses at the univer-
sity and I do work for my parents’ 
company, looking for suppliers for 
hospital equipment.

Who is your favourite DJ?
DJ Guetta. I saw him in Columbus, 
Ohio, and he was amazing.

Do you do sports/hobbies?
I played at BAROS (basketball), now I 
just go the gym.

Pumps or sneakers?
Pumps, definitely.

Asia or Europe?
I have a job offer in Indonesia, but Eu-
rope wins, hands down. US is not bad 
either.

Rotterdam or Amsterdam?
I prefer Rotterdam, mostly because of 
my social network here.

Clubbing or pub crawl?
Clubbing, usually to Beurs, St. Tropez 
or VIP room.

Favourite drink?
Porn Star Martini, I swear to God it’s a 
legit drink.

Beach resort or city trips? 
Beaches, so I can dive, surf and do jet 
skiing.

Last but not least, fast food or 
home cooked?
Cooking. I prepare a lot of Indonesian 
food myself, nice and spicy.

(text Hannes Peters)

Name: 
Putri Yuriza

Nationality: 
Indonesian

Age: 23

GOING 
DUTCH



Bruce Willes 
Amerikaanse acteur 

Professor Willem Verbeke, 
Erasmus School of Economics

DUBBELGANGERS

Met de gratis champagne wordt 
er op de, voor sommigen eerste, 
avond in Nederland geproost.

Op de loungebanken kan er worden bijgepraat terwijl 
het kampvuur iedereen warmhoudt. Hier Putri Yuriza, 
Mike Noback, Ruoxi Cui en Sasha Huijbers. De jongens 
zijn volgens eigen zeggen meegenomen door de mokkels. 
Gelukkig is het goede gezelschap al het halve werk. 

Brynjar Freyr Halldórsson uit Ijsland is een beetje 
teleurgesteld in de grootte van de bierglazen in 
Nederland. Hij vroeg om een extra groot glas, maar 
kreeg dit magere exemplaar. Gelukkig smaakt het 
bier er niet minder om. 

Het bestuur geniet zelf mee van 
het feestje. Hier Fionn Cummins, 
Morghan Filhol en Andreas 
Werner, drie van de acht bestuurs-
leden van de ISR.   

Deze uitwisselingsstudenten zijn allemaal net 
aangekomen vanuit, onder andere, Italië, Spanje, 
Brazilië, Turkije en Griekenland. Waarom ze naar 
Nederland zijn gekomen? Niet vanwege het ge-
doogbeleid, beweren ze.

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? International Students Rotterdam (ISR)

Wat? Monday International Social Drink – Happy New Year

Waar? Club Saint Tropez, Rotterdam

Leuk? Rond half 12 gaan het feestje en de voetjes los. Zowel in het binnengedeelte 
als buiten op de loungebanken is het gezellig druk. De sfeer is goed en het publiek 
erg gemixt. Naast net aangekomen uitwisselingsstudenten zijn er ook Nederlandse 
en bachelor- en masterstudenten. Ook het bestuur lijkt zich goed te vermaken, want 
voor hen betekent dit de zoveelste geslaagde social drink. 

Doel behaald? Er zijn wat minpuntjes: zo proeft de echte kenner dat de gratis 
champagne eigenlijk geen champagne is. Gelukkig maakt het uitzicht op het ver-
lichte stadhuis veel goed. Vooral voor de uitwisselingsstudenten is dit een bijzonder 
gezicht. Daarnaast is iedereen het erover eens dat het de perfecte plek is om nieuwe 
mensen te leren kennen. En laat dat nu net één van de doelstellingen van ISR zijn. 
JvdV

Elfahmi

Zinloos
Terwijl zich in het onderwijslandschap sluipenderwijs een maca-
ber schouwspel voltrekt, waarbij het door voorvaderen minuti-
eus opgebouwd onderwijsbestel gratuit binnenstebuiten wordt 
gekeerd, en studeren gereduceerd wordt tot een bezigheidsthe-
rapie, bekokstooft het door het getij bewogen Zuid-Hollandse 
triviatum een ontuchtig masterplan dat veel weg heeft van een 
grimmig hormoongedreven sprookje met een voorspelbaar slot. 
Nu rest de prangende vraag: wie werpt zich op als de antagonist 
in deze lucide nachtmerrie? Oftewel: wie heeft genoeg ruggen-
graat om als een luis in de pels het onheil te keren richting een 
glorende toekomst? Wie laat het versluierde renaissancelicht 
weer hoopvol fonkelen? Wie hoedt ons voor al die verkalkte kre-
ten die telkens weer rond worden gebazuind? Want we geven in 
dit land klaarblijkelijk geen donder meer om wie en wat dan 
ook. Geen hond of kraai trekt vrijwillig het boetekleed aan. Het 
collectieve intellect stuurt de gebalsemde bekken aan op het 
orakelen van doemgedachten. Het hersenvocht dat bij elkaar 
wordt geperst overstijgt al het perverse op zulk een wijze dat el-
ders vermoed wordt dat we kampen met een mentale hongers-
nood. We leven immers in een land waar fair trade en het veror-
beren van biogeproduceerde kweek zijn getorpedeerd tot een 
vorm van zelfkastijding. Maar ach, wat moet je in een tijd waar 
de intrinsieke waarde ganselijk devalueert en oedipaal graaien 
in de staatskas blijkbaar alleen voorbehouden is aan mannen 
met das, die louter oog schijnen te hebben voor in belastingter-
men uitgedrukte waarden. Wat hen niet zint, verdrukken ze ge-
wetenloos naar de uiterste marges. Welnu, vanwaar deze gecol-
lecteerde woordenbrij en aan elkaar gerijgde pensées? Waarom 
een puntloos relaas dat welhaast riekt naar epistemisch pessi-
misme? Mijne heren en vrouwen: gewoon om duidelijk te ma-
ken dat er een zinloos jaar is ingeluid. Wat mij betreft wordt er 
snel een punt gezet achter die zinloosheid. 

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent 
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