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Geert Maarse, redacteur
Wie Bart Straatman wel dacht dat-ie 
was. Voor een profiel van ons derde col-
legelid struinde ik – zoals het een zure 
journalist betaamt – zijn omgeving af, 
op zoek naar vuiligheid. Maar waar ik 
ook vroeg: niets dan lof.  > p 10

Gert van der Ende, 
eindredacteur
Ook mijn helden worden ouder, zo 
bleek wel uit een gesprek dat ik voor 
deze editie met oud-collegelid Kees 
van Rooijen had. De arme jongen 
heeft moeite met de midlifefase. 
Gelukkig is hij gezegend met een 
flinke dosis humor en zelfspot.  > p 16

José Luijpen, 
redactieassistent
Ook ik heb me voor dit nummer heer-
lijk kunnen onderwerpen aan het wan-
hopige en schaamteloze redactiemotto 
Beter goed gejat, dan slecht bedacht. 
Jatten is – zeg maar – echt mijn ding: 
links en rechts gapte ik uw taalfouten 
om hier mijn ‘ergernissen’ te gelde te 
maken.  > p 30

Lindemarie Jongste, 
webredacteur
De zomervakantie gebruiken voor het 
verbouwen van mijn huis is geen goed 
idee volgens promovendus Jeroen 
Nawijn. Ontspannen doe je alleen als 
je weggaat uit je vertrouwde omge-
ving, dus ik overweeg toch nog een 
weekje Griekenland te boeken. > p 18

Thessa Lageman, 
wetenschapsredacteur
Toen ik de duistere, naar bier ruikende 
RSC-sociëteit verliet, was ik eigenlijk 
wel verrast over de vanzelfsprekend-
heid waarmee de president mannen en 
vrouwen als gelijk beschouwt.  > p 20

Merel van Berkel, stagiair
Mijn collega’s keken in eerste instantie 
wel wat vreemd op toen ze zagen 
dat mijn kantoorkamer was veranderd 
in een mystieke ontvangstruimte vol 
wierook. Ik had het echter nodig voor 
mijn contact met het bovenaardse. 
Inmiddels zijn deze omgezet in de 
spannende zomerhoroscoop.  > p 35

Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur 
Dit zomernummer is het best gejatte nummer ooit, en tegelijkertijd een 
heel persoonlijke EM geworden. Onze favoriete rubrieken uit kranten en 
tijdschriften hebben we ‘academisch’ ingevuld. Het was als de laatste 
gymles van het schooljaar: alle leuke toestellen de zaal in en apenkooien!
Een fijne vakantie en tot in augustus. 

Gejat uit

Hollands 
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Blingbling 
Deze foto is gemaakt in 2005 in een klein 
dorp in het midden van Wales. We zijn in 
een grote schuur waar een veemarkt ge-
houden wordt, paarden en pony’s wisse-
len er bij opbod van eigenaar. De man-
nen rechts op het hek kijken naar een are-
na, waar de dieren ronddraven om op 
waarde geschat te worden. De vrouw is, 
aan haar vest te zien, een paardenliefheb-
ber. Maar dan...
De Welsh staan niet bepaald bekend om 
hun modieuze wijze van kleden, uiterlijk 
vertoon is niet hun ding, om het zo maar 
even te zeggen. En blingbling associeer je 
niet onmiddellijk met het Welshe platte-
land. Het door B.G. ( Baby Gangsta ) in 
1999 in het rapnummer ‘Blingbling’ ge-
ijkte begrip, is een onomatopee voor het 
geluid dat de metalen sieraden maken als 
ze tegen elkaar tikken. 
Het gaat wat ver om te veronderstellen 
dat deze dame op stap is met jongere 
minnaars, of dat ze twee bodyguards 
heeft, dus nemen we aan dat het haar 
zoons zijn. Veel gelijkenis tonen ze niet, 
de vrouw haalt duidelijk haar neus op 
voor het plebs dat haar omringt, de zoon 
rechts probeert stoerheid met verleide-
lijkheid te mengen op een manier die in 
de verte doet denken aan Errol Flynn, de 
linkerzoon heeft de wat schaapachtige 
uitdrukking die je in deze streek vaker  
tegenkomt.
De verbintenis wordt duidelijk door de 
extravagante sieraden die ze omhebben, 
een vergissing is niet mogelijk. Niemand 
anders in deze stal komt maar in de buurt 
van een gelijkenis.
Om dit tafereel te verklaren hebben we de 
‘verrekijk’ nodig; de verrekijk van wijlen 
volksschrijver Reve, wel te verstaan. 
Deze moeder en zoons stokten tijdens een 
avond zappen bij MTV, en keken hun 
ogen uit bij de clips van LL Cool J, Snoop 
Dog en Notorious B.I.G. ‘Dat willen wij 
ook, hè ma?’, moet de jongste geroepen 
hebben. Het cyclopenoog van de moder-
ne tijd is gericht op de rapscene in de VS, 
en aan de andere kant van de wereld 
komt de boodschap aan. Dit is hot. Het 
heeft even geduurd voordat de collectie 
compleet was – niet elke dorpswinkel in 
Wales doet in blingbling – maar dan 
word je wel gezien.   (tekst en foto: RvdH)
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Het was even slikken, die 
maandag in februari. Na-
tuurlijk wisten we dat 

Woudestein op de schop ging en dat 
we daar last van zouden krijgen. 
Maar toen de helft van de driehon-
derd bomen in één weekend met de 
grond gelijk gemaakt waren, konden 
we er ineens niet meer onderuit. Geen 
bloesem dit voorjaar, geen krokussen 
in het gras. De verbouwing was be-
gonnen. 
Het afgelopen collegejaar stond in 
het teken van de nieuwe start: de 
campusontwikkelingen, de nieuwe 
cateraar die zijn opwachting maakte; 
we werden er door verrast en we we-
ten nog niet helemaal wat het ko-
mend jaar zal opleveren. 
Vooruit: de kans dat Albron ook in 
het nieuwe seizoen nog vrolijk met 
kannen koude koffie rond zal blijven 
rijden is aanzienlijk. Maar met be-
trekking tot het overige dat gestart 
werd – of het nu om de campusver-
bouwing, de bezuinigingen of de in-
troductie van probleemgestuurd on-
derwijs gaat – zijn we nu, tegen de 
zomer, nog altijd in blijde verwach-
ting van wat komen gaat. 

Langstudeerregeling
Het belangrijkste nieuws van het af-
gelopen jaar was zonder twijfel de 
langstudeerregeling en de aanver-
wante bezuinigingen op onderwijs en 
onderzoek van staatssecretaris Hal-
be Zijlstra. Studenten die meer dan 
een jaar langer over hun bachelor of 
master doen, gaan vanaf september 
2012 drieduizend euro extra college-
geld betalen. Even slikken, vooral als 
je weet dat buurlanden als België en 
Duitsland voor een jaar studie nog 
steeds niet meer dan duizend euro 
vragen. 
Echt geprotesteerd werd er niet. Op 
de EUR ontstond – heel erg seventies 
– een heuse teach-in, en op het Malie-
veld liep het niet echt vol. Of het 
hielp? De boete voor universiteiten en 
hogescholen is van tafel, maar dat 
was volgens ingewijden politiek wis-
selgeld. En dat staatssecretaris Zijl-
stra de langstudeerboete uiteindelijk 
een jaar uitstelde, was geheel de ver-
dienste van dwarsliggend SGP-ka-
merlid (en hoogleraar aan de EUR!) 
Elbert Dijkgraaf.

Rendementen
De student werd afgelopen jaar wer-

kelijk van alle kanten in het nauw ge-
dreven. Naast de langstudeerboete 
gaat voor de masterfase een leenstel-
sel gelden en is een wet uit het vorige 
kabinet doorgevoerd die de kosten 
voor een tweede studie opdrijft tot 
soms wel tien, vijftienduizend euro. 
Daar hebben we overigens weinig 
protest tegen gezien.
Ondertussen stak onze eigen rector 
magnificus de hand uit naar trage 
studenten. Dat zit namelijk zo: wat 
rendementen betreft doet Rotterdam 
het al jaren een stuk minder dan an-
dere universiteiten. Minder dan de 
helft van de studenten haalt zijn op-
leiding in vier jaar, wat zowel voor de 
student als de instelling aardig in de 
papieren loopt. 
Dus kwam rector Henk Schmidt dit 
voorjaar met het voorstel om het bin-
dend studieadvies vanaf 2012 op te 
schroeven naar 60 credits. Alle pun-
ten halen in je eerste jaar dus, en an-
ders wegwezen. Weg met dat uitstel-
gedrag. De eindeloze herkansings-
mogelijkheden worden grotendeels 
geschrapt, er kan alleen nog gecom-
penseerd worden met hoge cijfers.
Opmerkelijk genoeg zorgden de plan-
nen voor weinig commotie. Schmidt 

‘Economie is gewoon een heel 
 moeilijke studie.’
Economendecaan Philip Hans Franses over waarom economen de huidige crisis niet hebben kunnen voorspellen. 
[EM #4, 30 september 2010]

‘Ik heb niet staan schreeuwen, 
 als je dat bedoelt.’
Arjo Klamer, hoogleraar Economie van kunst en cultuur, is kritisch over het protest tegen de bezuinigingen op cultuur door het 
huidige kabinet. [EM #8, 2 december 2010]

‘Toeristen zien over het algemeen alleen   
 de mooie kanten van het land.’
Sylvia Bergh, docent aan het Institute of Social Studies, over de opstand in de Arabische wereld. [EM #12, 10 februari 2011]
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Het jaar van de plannen
Kaalslag of niet, dat is de vraag. Wie een blik werpt op het voorbije 
academisch jaar, ziet dat de EUR veel heeft opengebroken, maar nog 
weinig heeft opgeleverd. Eerst het zuur, dan het zoet.

Elbert Dijkgraaf, Tweede 
Kamerlid voor de SGP én 
hoogleraar aan de EUR, zorg-
de er voor dat de invoering van 
de langstudeerboete een jaar 
is uitgesteld.

Dordrecht, verloor ondanks 
de gretigheid waarmee de stad 
zich profileerde, de strijd om 
de vestiging van het Erasmus 
University College. Rotter-
dam haalde de buit binnen.

Universiteitsraad, waar de 
universitaire medezeggen-
schap zich het laatste decenni-
um kenmerkt door polderen, 
gooiden zowel studenten als 
medewerkers dit jaar de kont 
tegen de krib; ze eisten meer 
studieplekken, minder colle-
gegeld voor tweede studies en 
gratis parkeren.

Verliezer

Dwarsligger

winnaar analYse

letterlijk

Gejat uit

Elsevier



wapperde een paar keer met de ‘Nomi-
naal is normaal’-notitie en had binnen 
no time de hele universiteit achter zich. 
Een knap staaltje bestuurlijk werk, 
want de betreffende notitie is feitelijk 
niets meer dan een richtinggevend do-
cument.

Tree Shack
Het was een jaar van tegenstellingen. 
Zo maakte men van elke universitaire 
gelegenheid gebruik om het begrip 
duurzaamheid in te brengen, maar 
toen we eindelijk een Tree Shack kre-
gen (gemaakt van de gekapte bomen), 
bleken vooral campuskonijnen daar 
aandacht voor te hebben. 
De universiteitsbibliotheek bleef tot 
middernacht open, maar toen wisten 
we ineens niet meer waar de ingang 
gebleven was. 
En een maand voordat de universiteit 
en de gemeente Rotterdam in decem-
ber een intensievere samenwerking be-
zegelden, werd plots bekend dat het 
University College, het aanstaande 
pronkstuk van de EUR, misschien wel 
in Dordrecht zou neerstrijken. (Het 
werd overigens toch Rotterdam.)

Los zand
Enige durf kon het College van Be-
stuur niet ontzegd worden. Vooral 
nieuweling Bart Straatman liet zich 
het afgelopen jaar van zijn meest am-
bitieuze kant zien. Buiten gingen de 
graafmachines onder zijn auspiciën 
aan de slag, binnen ging de infrastruc-
tuur op de schop in het kader van  
‘Bedrijfsvoering 2013’. 
Het idee was: de ondersteunende 
diensten van de universiteit 
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Geoff Norman De vriende-
lijke Canadees kreeg in novem-
ber een eredoctoraat van deze 
universiteit omgehangen voor  
het bedenken en vormgeven van 
Probleem Gestuurd Onderwijs, 
de onderwijsvorm die inmid-
dels bij psychologie, sociologie 
en straks bij rechten wordt ge-
hanteerd.

George Yip De decaan van de 
Rotterdam School of Manage-
ment, Erasmus University (het 
was zijn idee de naam voluit te 
schrijven) maakt zijn termijn 
van vier jaar niet vol en vertrekt 
eind juni. Heimwee en moeilijk 
overbrugbare cultuurverschil-
len speelden een rol. De me-
ningen over zijn prestaties zijn 
verdeeld.

Jan Peter Balkenende 
De oud-premier werd binnen-
gehaald door de juridische- en 
economische faculteit als hoog-
leraar Governance, Institutions 
& Internationalisation. Hij ver-
heugt zich vooral op het contact 
met studenten, onderzoek zal 
hij weinig doen.

Maarten Kroeze & Suzan 
Stoter Het dynamische be-
stuursduo van de rechtenfa-
culteit (sinds dit jaar Erasmus 
School of Law) luidt de nood-
klok: te weinig rechtenstuden-
ten halen bijtijds de eindstreep. 
Dit kost de faculteit handenvol 
geld en dat is nu bijna op. Vanaf 
komend collegejaar moeten de 
juristen in spé aan de bak: wer-
ken of wegwezen.

Joop van den Ende De Ne-
derlandse entertainmentgoeroe 
krijgt in mei een maatschappe-
lijk eredoctoraat van de univer-
siteit voor zijn goede werk als 
cultureel ondernemer. Van den 
Ende mag de Mandeville Lezing 
2011 uitspreken en neemt als 
gehoor een hele horde BN’ers 
mee.

Het jaar Van…

In februari ging de zaag in het groen op Woudestein. 180 bomen werden omgehaald, 30 bleven staan en negentig kregen een 
andere plek op het terrein. Van de gekapte bomen maakte de club rond GreenEUR een heuse Tree Shack. Begin mei gingen ook 
de ‘eieren van Petri’ eraan; wegens rotting konden ze niet worden verplaatst.  (foto’s: RvdH en LW)

>>
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hangen als los zand aan elkaar, en dat 
komt het onderzoek en onderwijs niet 
ten goede. Onder meer een serie ont-
bijtsessies met medewerkers leverde 
de ingrediënten op voor dit project en 
haar zes focusgroepen. Het belang-
rijkste doel is, zoals dat in beleidsjar-
gon heet, ‘meedoen in de academi-
sche champions league’. 
Ook dat zijn nog maar woorden, de 
daden volgen de komende jaren.
Niet alle plannen werden even goed 
ontvangen. Het mobiliteitsplan bij-
voorbeeld, leidde tot een flink partij-
tje armworstelen met de universiteits-
raad. Het rapport, boordevol maatre-
gelen om het gebruik van openbaar 
vervoer en de elektrische fiets te sti-
muleren, bleef hangen op een para-
graaf over betaald parkeren. Dat par-
keren zat medewerkers en studenten 
überhaupt al niet lekker, want door al 
die werkzaamheden op de campus 
moest je toch al om half zes je bed uit 
om met je auto nog een onaangetaste 
parkeerplaats te kunnen vinden. 

Fusie
En dan is er nog de opbloeiende lief-
desrelatie met Delft en Leiden. Het 
mag met Dordrecht dan misgelopen 
zijn, de EUR wil niettemin de regio 
in. Als het afgelopen jaar ons op we-

tenschappelijk gebied íets geleerd 
heeft, is het wel dat samenwerking 
onvermijdelijk is. Inhoudelijk, maar 
vooral op financieel gebied. Geld bin-
nenhalen voor onderzoek is topsport 
geworden, en wie dat alleen doet 
pleegt de facto academische zelf-
moord. 
We moeten Europa in, liefst schouder 
aan schouder. Het beeld is aanlokke-
lijk: een fusie zou de drie provinciale 
bolwerken in één klap veranderen in 
een internationaal topinstituut. Maar 
de aanvankelijke verliefdheid heeft 
vooralsnog niet geleid tot een boter-
briefje voor het ménage à trois.
Een jaar vol plannen dus. Maar alle 
slogans en glimmende maquettes ten 
spijt, het is toch vooral wachten ge-
blazen. We moeten nog steeds een 
halve kilometer door de loopgraven 
tijgeren om tussen de middag bij ons 
broodje kroket te geraken. En dan 
maar hopen dat het goed zit met die 
lunch. Dat we een volwaardige portie 
andijviestamp op ons bordje gekwakt 
krijgen. Dat de soep warm is. En dat 
die stiekemerds van Albron de melk 
niet weer in net te kleine bekertjes 
serveren. Het leven aan een universi-
teit gaat niet over rozen. Maar geluk-
kig wordt er aan verbetering gewerkt. 
En hard ook. 

Gelijkkrijgerij
Het laatste nummer van dit jaar.  De ander-

half jaar columnschrijverij is voorbijgevlo-
gen. Welgeteld wordt dit de 23ste column van 
mijn hand. Tijd om de balans op te maken. Een 
testament van een columnschrijvert zo je wilt. 
Wat levert het op om al die maanden ‘opinië-
rend’ bezig te zijn? 
Natuurlijk, elke column is een succesverhaal. 
Sommige zijn zelfs ronduit briljant. Want 
ik heb me daar toch een paar ultieme knal-
lers geschreven. Godallejezus! Mijn oeuvre 
overziend kan ik eigenlijk maar één conclusie 
trekken: het is altijd waar wat ik schrijf. Ik draai 
er niet omheen. Ik vermijd moeilijke woorden 
waar ik kan – dit in tegenstelling tot dat we-
kelijkse pseudo-intellectuele ge-allea-jacta-est 
op de achterflap van dit prachtblad. En mijn 
mening is volstrekt redelijk. Of ik het nu heb 
over Europees aanbestedingsbeleid, dyslexie, 
Haagse beleidsporno, Wesley Sneijder, ‘Islam & 
Life’, mijn dochters Lente en Pippi, andermans 
kinderen, dorpjes in Italië, Koos Moerenhout, 
Benny Neijman, drie Franse circusdirecteu-
ren, biologische groenten (met vlekken), 
Tapasworsten, meerkoeten of DOPOS DOPOS 
DOPOS, één ding staat als een paal boven 
water: je kunt het er gewoon niet mee oneens 
zijn!
Maar het maakt gewoon geen donder uit of ik 
gelijk heb. Je kunt wel constateren dat als de 
ene helft van de EUR besluit dat internationale 
output het allerbelangrijkste is dat er is, de an-
dere helft dan snel wat hoogleraren aanstelt 
zonder internationale publicaties. Je kunt het 
wel opmerkelijk vinden dat de ene helft van de 
EUR jarenlange campagnes voert om de cam-
pus te greenen, en dat de andere helft dan lek-
ker even snel de campus platwalst. En je kunt 
wel droogjes vaststellen dat sommigen van 
deze instelling kennelijk hebben besloten aan 
jongeren serieuze eisen te stellen voor vaste 
aanstellingen, en dat weer anderen besluiten 
deze eisen vooral niet toe te passen op de rest 
van het personeel. 
Maar wat heeft het eigenlijk allemaal voor 
zin? Mensen doen gewoon maar wat. En van 
zo’n Achterberg hoef je je natuurlijk helemaal 
niets aan te trekken. Eén reactie maar: ‘Peter, 
je hebt helemaal gelijk, we stoppen met deze 
flauwekul’, en ik zou dik tevreden zijn geweest. 
Eén ingezonden briefje naar EM waaruit blijkt 
hoezeer men mij bewondert om mijn door-
wrochte mening? Is dat te veel gevraagd? 
Gelijk hebben is één ding, maar het krijgen 
is een tweede. Al die moeite voor niets…Nou, 
als het zo moet, dan bekijken jullie het maar. 
Stelletje ondankbare….

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, 
schrijft geen columns meer voor EM!

Column

Feit

JAAROVERZICHT
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Hij veranderde de cam-
pus in een bouwput, 
zette de bedrijfsvoering 
op zijn kop en kondigde 
plannen aan voor be-
taald parkeren. Houdt 
Bart Straatman, het 
derde lid van het Col-
lege van Bestuur, nog 
vrienden over?

tekst Geert Maarse  
fotografie Michelle Muus

Bart wie?
Bart Straatman (54) vormt samen met 
rector magnificus Henk Schmidt en 
voorzitter Pauline van der Meer Mohr 
het College van Bestuur van de Eras-
mus Universiteit. Hij studeerde econo-
mie in Tilburg, heeft twee kinderen en 
woont in het Lloydkwartier. Terwijl 
Van der Meer Mohr als grote baas het 
externe gezicht is van de universiteit, 
en de rector over het onderwijs en on-
derzoek gaat, is Straatman verant-
woordelijk voor, ja…eigenlijk al het 
andere. Van het masterplan voor de 
campus en de interne inhaalslag ‘Be-
drijfsvoering 2013’ tot de aanbesteding 
van Albron en het mobiliteitsbeleid. 

Je moet er maar zin in 
hebben.
En dat heeft hij. Het is niet bepaald 
een pretpakket, want iedereen heeft 
wat te zeuren als het gaat over ICT, 
het kappen van bomen of de prijs van 
een broodje kaas. Maar Straatman is 
dol op verandermanagement. Voor-
dat hij in 2009 naar Rotterdam 
kwam zat hij vijf jaar in het bestuur 
van de Eindhovense Lumens Groep, 
een welzijnsorganisatie die bij zijn 
aantreden middenin een fusie zat. 
Gepokt en gemazeld in de wereld van 
de consultancy – eerst als partner bij 
Bakkenist, later bij Deloitte – was hij 
daar binnengehaald om de reorgani-
satieplannen te toetsen. Maar hij 
bleef langer, omdat hij zich wel kon 
vinden in de hoge ambities van het 
bedrijf.

Klinkt als een trouwe lobbes…
Ja, dat is hij misschien wel. Maar wel 
een die zijn nek uitsteekt. Bij de Lu-
mens Groep zette hij het mes in HRM, 
huisvesting, financiën en ICT, en toen 
hij Noord-Brabant verliet stond er een 
solide, financieel transparante organi-
satie. Af en toe eens flink de beurs 
trekken doet hij ook trouwens. Colle-
ga’s vertaalden zijn initialen niet voor 
niets als Big Spender.

En dat trucje doet hij nu nog 
een keer?
Bingo. Dat is de bedoeling in ieder ge-

val. Hij zet de boel aardig op z’n kop, 
letterlijk en figuurlijk. Helemaal in 
vergelijking met het vorige College 
van Bestuur, dat meer van de zachte 
aanpak was.

Levert het wat op?
Daar lijkt het wel op. Het is nog even 
afwachten hoe de campus eruitziet 
als de loopgraven over een paar jaar 
definitief zijn gedicht en het groen 
zijn plek heeft gevonden, maar de ar-
tist impressions van het nieuwe Wou-
destein, inclusief state of the art-stu-
dentenpaviljoen, zien er prachtig uit. 
En wat betreft ‘Bedrijfsvoering 2013’, 
de grondige hervorming van de on-
dersteunende diensten, lijkt iedereen 
het erover eens dat het de goede kant 
op gaat. We kunnen eindelijk gewoon 
overal inloggen bijvoorbeeld. Nu 
maar hopen dat die efficiëntieslag 
uiteindelijk geen ordinaire reorgani-
satie is.

Wat vindt Bart Straatman van 
zichzelf?
“De term afrekencultuur staat mij 
niet aan. Wel moet duidelijk zijn dat 
afspraak afspraak is, en dat we elkaar 
erop aanspreken als iemand zich niet 
aan de afspraken houdt.”
 
Wat vinden wij van Bart 
Straatman?
“Wij willen best een keer met Bart een 
afspraakje maken.”

En wat vinden 
jullie van Bart 
Straatman?
Dinie van der Linden, alge-
meen directeur van de Lumens 
Groep:
“Bart is zo iemand waar je met plezier 
een stapje extra voor doet. Hij is ana-
lytisch, schakelt snel, maar heeft ook 
humor en het vermogen om andere 
mensen te enthousiasmeren. Hij vindt 
het leuk om bestuurlijk bezig te zijn, 
maar moet ook de mogelijkheid heb-
ben om dingen te veranderen. Het is 
geen vergadertijger: hij wil knopen 
doorhakken, ook als het gaat om im-
populaire maatregelen.”

Marc Schauten, universitair do-
cent aan de ESE en een van de 
felste tegenstanders van het 
mobiliteitsplan in de Universi-
teitsraad:
“Ik waardeer het dat hij meters wil 
maken. Niet alleen praten, maar din-
gen realiseren. Het probleem is alleen 
dat hij in zijn dadendrang niet altijd 
de juiste argumenten naar voren 
brengt om mensen van zijn plannen te 
overtuigen. In de discussie over het 
betaald parkeren heeft hij het over 
rankings. Terwijl de core business van 
de universiteit toch onderwijs en on-
derzoek is, niet auto’s onder de grond 
moffelen. Als het aan hem ligt, gaan 

Wie denkt 
Bart Straatman wel 
dat hij is?

Gejat uit

Nieuwe Revu
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medewerkers straks vijfhonderd euro 
per jaar voor hun parkeerplaats beta-
len. Hij zegt dat de autogebruikers 
momenteel gesubsidieerd worden 
door de niet-autogebruikers. Onzin 
natuurlijk. Het is toch ook niet zo dat 
de lage inkomens de grootverdieners 
subsidiëren?”

Pauline van der Meer Mohr, 
voorzitter van het College van 
Bestuur van de Erasmus Uni-
versiteit:
“Bart is de collega die iedereen zich 
wenst. Hij doet wat hij belooft, hij 
gaat geen lastige zaken uit de weg en 
hij is ook nog erg geestig en gezellig. 
Als het nodig is, kan hij compromis-
loos zijn, en daarmee voorkomen dat 
we ons laten verleiden tot het bezig 
zijn met zaken van secundair belang. 
Hij is een uitdagende en tegelijkertijd 

begripvolle leidinggevende en stevige 
onderhandelingspartner, die steeds 
het belang van de universiteit voor 
ogen heeft. Bart is iemand wie je zijn 
succes graag gunt, omdat hij zelf zo 
genereus is.”

Rens van Rijn, student econo-
mie en rechten en lid van de 
Universiteitsraad:
“Het is een gezellige man, die gewoon 
een biertje meedrinkt. Het gebrek aan 
studieplekken wringt nog een beetje, 
maar het is de vraag of hem dat aan te 
rekenen is. Nee, ik ben niet zo kri-
tisch. Ik moet nog een jaar door in de 
raad hè…” 

Anton van Rossum, voorzitter 
van de Raad van Toezicht van 
de Erasmus Universiteit:
“De Raad van Toezicht waardeert zijn 

grote werkkracht, professionaliteit en 
betrokkenheid, waardoor de voor-
waarden zijn vervuld voor het realise-
ren van de broodnodige modernise-
ring.”

Ron Askamp, studievriend uit 
Tilburg (nu directeur bedrijfs-
voering bij de gemeente Gilze-
Rijen):
“Als student was hij vrij relaxt. Wel 
serieus, maar hij deed nooit overdre-
ven veel voor zijn studie. Dat relative-
ringsvermogen heeft hij nu nog 
steeds. Het is een mannenvriend-
schap, zoals wij die hebben. We gaan 
één keer per jaar zeilen, praten bij tij-
dens een etentje en vervolgens spre-
ken we elkaar weer een hele tijd niet. 
Maar we zijn wel getuige geweest op 
elkaars huwelijk, en als ik ergens mee 
zit, weet ik dat ik bij hem terechtkan. 

Hij is nuchter en betrokken. Of hij er-
gens niet goed in is? Tja. Sommige 
mensen blinken uit in het verkopen 
van hun verhaal. Maar voor Bart gaat 
het echt om de inhoud. Misschien dat 
hij zich soms iets beter zou kunnen 
profileren. Al heb ik persoonlijk altijd 
weinig op met mensen die daar veel 
mee bezig zijn.” 

Paul Doop, voormalig collega 
bij Deloitte en thans vicevoor-
zitter van het College van Be-
stuur van de UvA/HvA: 
“Bart en ik delen de passie voor de 
publieke zaak. Hij is een mensen-
mens, een natuurlijke leider. Hij 
houdt van contacten met collega’s en 
werkt graag in een team. Succes deelt 
hij met anderen. Hij is open over zijn 
vragen en problemen en heeft een he-
kel aan politieke spelletjes.”  
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V
lakbij de Kralingse 
Plas ligt ‘Huize Sunset 
Boulevard’, opgericht 
in 2007 en hiermee een 
van de jongste RVSV-

huizen. Het huis telt zes bewoon-
sters, op eentje na studeren ze alle-
maal aan de Erasmus Universiteit. 
EM mocht een kijkje binnen ne-
men en werd rondgeleid door Eve-
line Braber (student communicatie 
van de HES), Sabine Krüger (filo-
sofie) en Nathalie Roost (genees-
kunde). Samen met Nienke Wolf-
hagen (geneeskunde), Carlijn 
Dammers (kunstgeschiedenis) en 
Emma Willms (geneeskunde) wo-
nen zij hier. De woonkamer van 
Sunset Boulevard ziet eruit als een 
typische studentenwoonkamer. De 
muren hangen vol met grote pos-
ters en advertenties, op een wand 
is nog half de tekst ‘Van A tot Z 
met je lievelingsboek naar bed’ te 
lezen. “We houden een paar keer 
per jaar thema-avonden, dan gaan 
alle meubels naar buiten en wordt 
het huis versierd. Dit was het the-
ma van een van de laatste avon-
den”, vertelt Eveline. Op de gang 
ligt nog een aandenken van een 
andere thema-avond, een met tape 

tekst Britte Kastelein fotografie Ronald van den Heerik

HUIZE SUNSET BOULEVARD 
Kijken bij… 

op de vloer gemaakte hinkelbaan. 
“Toen was het thema ‘Sunset Jeu 
de Boulevard’.” 
Boven de schouw prijkt een bordje 
met de naam van het huis, ‘Sunset 
Blvd’. Nathalie: “De kroeg hier op 
de hoek heette Sunset Boulevard, 
daar is ons huis naar vernoemd. 
Het bordje hebben we van de 
kroegbaas gekregen.” Onder het 
bordje hangt een poster van Mari-
lyn Monroe, mét opgeplakte snor. 
“We zijn gek op snorren, overal 
gaat een snor op.” Het inmiddels 
haast onherkenbare Boeddhabeeld 
stond eerst bij Nienke op de ka-
mer. “Het is zo lelijk dat we het 
maar versieren met van alles en 
nog wat, elke maand ziet het er an-
ders uit.”
Doordat Huize Sunset Boulevard 
nog een jong huis is, is de hiërar-
chie volgens de meiden een stuk 
minder sterk dan in oudere RVSV-
huizen. “De eerstejaars heeft hier 
eigenlijk maar twee taken”, vertelt 
Eveline, “vuilnis buiten zetten en 
de post in onze postvakjes doen. 
Maar de eerstejaars van dit jaar 
rende altijd over de post heen als 
ze binnenkwam, dus nu moet ze 
nóg een jaar de post doen.”  >>

Gejat uit

Viva
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De 24 stropdassen die de bewoonsters de afgelopen 
jaren wisten te veroveren. 

Nathalie Roost, Sabine Krüger en Eveline Braber 
(v.l.n.r.) in de woonkamer.

Iedereen in Sunset Boulevard heeft haar eigen was-
middelfles, voorzien van duidelijke (bij)naam. 

Het bord met de huisnaam, Marilyn Monroe met 
snor en het vermomde Boeddhabeeld. 

De hinkelbaan op de gang is een overblijfsel van de 
thema-avond ‘Sunset Jeu de Boulevard’ 

De boxershort die Sabine wist te bemachtigen hangt 
er al zo lang dat niemand er nog aan durft te komen. 

‘Als we op vakantie zijn nemen we altijd een magneet 
mee terug, het liefst zo fout en lelijk mogelijk.’ 

Eens per maand worden schunnige teksten van de 
wc-muren weggehaald. Vandaar de lege plekken.

De kamer van Sabine. “Normaal is het wel netter 
hoor.” 
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Het opschuiven van kamers is er 
de afgelopen jaren een beetje bij 
ingeschoten. Nathalie: “Ik zit al 
vanaf het begin in de grootste en 
mooiste kamer. Maar dit is mijn 
laatste jaar, dus volgend jaar gaat 
Eveline erin en dan is het de be-
doeling dat er elk jaar weer een 
nieuwe eerstejaars bijkomt.” 
Het drie verdiepingen tellende 
huis is – op de kamer van Sabine 
na – opvallend schoon voor een 
studentenhuis. Sabine: “De keu-
ken op de woonverdieping is nog 
best nieuw, dus die proberen we 
wel netjes te houden. Elke dins-
dagavond hebben we huisavond 
en dan wordt er meteen schoonge-
maakt. De keuken op zolder ge-
bruiken we niet meer, te brandge-
vaarlijk.” De grote hoeveelheid 
wasmiddelflessen op een tafeltje 
in de keuken doet vermoeden dat 
de bewoonsters een heuse wastik 
hebben. Op elke fles staat echter 
een andere (bij)naam geschreven. 
“Iedereen hier heeft haar eigen 
wasmiddel”, legt Nathalie uit. “Ik 
durf die van mij er niet eens bij te 
zetten, die staat veilig op m’n ka-
mer. Wasmiddel is hartstikke 
duur, en de één wast veel meer 

dan de ander.” 
Op de gang prijkt een blauwe 
boxershort aan de muur. De hoe-
veelheid stof die zich op het kle-
dingstuk verzameld heeft verraadt 
dat deze al een tijdje wordt overge-
slagen tijdens de wekelijkse 
schoonmaak. Sabine: “Hij hangt 
er al jaren, niemand durft hem 
nog aan te raken. Ik heb hem mee-
genomen tijdens mijn eerste jaar. 
Op de sociëteit moet je dan man-
nen ‘strippen’, door bijvoorbeeld 
een stropdas zien te bemachtigen. 
Maar ik wist een boxershort mee 
naar huis te nemen…” 
De bemachtigde stropdassen han-
gen in de woonkamer als trofeeën 
op een rijtje naast elkaar. Ook de-
ze zijn door eerstejaars veroverd 
op de mannen op de sociëteit. 
“Eveline is een keer langs de kap-
stok met stropdassen gerend, en 
wist een hele rits mee te grissen”, 
vertelt Nathalie trots. Inmiddels is 
er al een tijdje geen nieuwe strop-
das meer bijgekomen. “Onze eer-
stejaars van dit moment is niet 
zo’n dassenpakker. Maar daar 
moet maar eens verandering in 
gaan komen, het is wel weer tijd 
voor een nieuwe.”  

INHOUD	KIJKEN	BIJ
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De Quick Mill, model 820 vergt veel onderhoud. Elke twee weken moet je hem met 
een muntstuk uit elkaar schroeven, om vervolgens ieder onderdeel in soda te laten 
weken. De speciale rubberen ringetjes moeten jaarlijks worden vervangen en zijn 
belachelijk duur. Het reservoir is na tien kopjes al leeg en moet handmatig worden 
bijgevuld. En tot groot ongenoegen van mijn vrouw mors ik altijd met de koffieschep. 
Maar dan is er wel koffie. En wat voor koffie!  Gert van der Ende

werken voor je koffie

FAVORITES
dingen waar we dol op zijn

Gejat uit

Linda
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VrageN,	gebaseerD	Op	De	
berOemDe	questionnaire 
VaN	marcel	prOUst

ZelFpOrtret

Wat is uw huidige gemoedstoestand?
Privé is er volstrekte onrust door de 
midlifefase; het vliegt me aan dat ik 
over tweeënhalf jaar tot de doelgroep 
van MAX behoor. Op het zakelijke 
vlak ben ik vooral strijdbaar door de 
uitdagingen die op het IHS afkomen – 
die zijn aanzienlijk.”

Wie zijn uw helden?
“Mensen die zichzelf wegcijferen om 
voor anderen het leven een beetje be-
ter te maken.”

Aan wie ergert u zich?
“Aan mensen die zich asociaal gedra-
gen. Mensen die totaal geen rekening 
houden met anderen, of dat nu in het 
verkeer is of op zakelijk gebied. Ik er-
ger me ook aan mensen voor wie het 
glas altijd half leeg lijkt te zijn.”

Lijkt u op uw vader?
“Ik geloof van niet. Hij is al 27 jaar 
geleden overleden toen ik nog in mijn 
puberteit zat. Ik weet wel dat hij meer 
belezen, erudiet en introvert was dan 
ik. Ik lijk meer op mijn moeder, al is 
ieder mens natuurlijk uniek.”

Wat is uw grootste angst?
“De angst dat mijn kinderen iets 
overkomt; ik denk dat iedereen met 
kinderen dat deep down inside heeft. 

Niet dat ik continu in die angst leef, 
of altijd overdreven bezorgd ben.”

Wat zijn uw dagdromen?
“Dat ik een groot musicus ben. Een 
goede zanger en gitarist die gevoelige 
ballades ten gehore brengt à la John 
Denver. Helaas ben ik nooit verder 
gekomen dat de blokfluit.”

Bidt u weleens?
“Nooit.”

Bent u aantrekkelijk?
“Laat ik zeggen dat ik tevreden ben 
met mezelf. Trouwens: the beauty is in 
the eye of the beholder, toch?”

Wat is uw droom van geluk?
“Sociale omgang hebben met mensen, 
met bier en bitterballen erbij.”

Heeft u ooit een mythische ervaring 
gehad?
“Nee.”

Bent u monogaam?
“Tot op heden wel, maar ik zit dus in 
die midlifefase…”

Waar schaamt u zich voor?
“Ik schaam me nooit voor mezelf; 
soms wel voor het gedrag van andere 
mensen.”

Wat is uw lievelingskleur?
“Oranje.”

Wanneer heeft u voor het laatst ge-
huild?
“Van verdriet toen mijn vader over-
leed. Van blijdschap toen mijn kinde-
ren werden geboren. Maar ik heb een 
paar jaar terug wel een traantje weg-
gepinkt toen ik met de kinderen naar 
ET keek op het moment dat ET ont-
waakt uit een bijna-doodervaring.”

Lijkt u op uw vrienden?
“Niet heel erg maar ons bindt wel een 
bepaalde vorm van humor, zelfspot en 
relativeringsvermogen.”

Wat is de belangrijkste trek in uw 
karakter?
“Empathie.”

Als u iets aan uzelf zou kunnen veran-
deren, wat zou dat zijn?
“Ik zou af en toe wel wat attenter 
kunnen zijn naar de wereld om mij 
heen. Wat vaker de telefoon pakken 
en beter contacten onderhouden. 
Ook zou ik graag een betere zang-
stem willen hebben. Laatst zong ik 
tijdens een karaoke-avond een lied 
van André Hazes, dat kwam niet 
echt aan.”

Wie is uw grootste liefde?
“Mijn vrouw Annemarie –  die leest 
namelijk deze EM.”

Wat is uw grootste ondeugd?
“Gebrek aan bescheidenheid.”

Hoe zou u willen sterven?
“Pijnloos en in stilte, vooral niet lang-
zaam.”

Van wie heeft u het meest geleerd?
“Niet van één persoon in het bijzon-
der. Ik denk dat ik iedere dag wel wat 
leer van bepaalde situaties of van de 
mensen die ik ontmoet. Vanzelfspre-
kend leer je dan uiteindelijk het mees-
te van degene met wie je het meest 
omgaat, en dat is dus mijn echtgeno-
te.”

Welke eigenschap waardeert u in een 
man?
“Een man moet humor hebben, to the 
point zijn, eerlijk zijn en relaxed.”

Welke eigenschap waardeert u in een 
vrouw?
“Dezelfde als die in een man, plus dat 
ze bij voorkeur charmant moet zijn, 
zelfstandig en toch zorgzaam.”

Wat zijn uw favoriete componisten?
“Vooral Mozart. En in populaire zin 

Kees van Rooijen (Eindhoven, 1964) was tot vorig jaar lid van het 
College van Bestuur. Sinds een jaar is hij directeur van het Institute 
for Housing and Urban Development Studies (IHS) van de EUR.
tekst Gert van der Ende  fotografie Ronald van den Heerik

Kees van Rooijen

Gejat uit

HP/De Tijd
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Een onderonsje tussen premier Rutte en minister van Fi-
nanciën De Jager tijdens de regeringsverklaring.

houd ik van hitparademuziek; ik ben 
absoluut een Radio 538-adept.”

Hoe ontspant u zich?
“Door veel te sporten – squash, fiet-
sen, wandelen – en te socialiseren. En 
als ik het echt niet meer weet, ga ik 
voor de tv liggen zappen.”

Wat is uw grootste prestatie?
“Dat ik drie kinderen wilde en heb 

gekregen – dankzij een tweeling – 
terwijl mijn vrouw er twee wilde.”

Welk leed heeft u anderen berokkend?
“Dat probeer ik zo min mogelijk te 
doen. Maar als iemand met een be-
stuurlijke baan ontkom je er niet aan; 
zo moet je bijvoorbeeld wel eens door 
een reorganisatie gedwongen afscheid 
nemen van bepaalde mensen.”

Wat is de beste plek om te wonen?
“Rotterdam. Ik woon zelf erg mooi in 
Hillegersberg, maar het is ook de hele 
stad. De manier waarop die zich ont-
wikkelt: fantastisch!”

Wat is uw lievelingsvogel?
“Het roodborstje.”

Hoe is ongeluk te vermijden?
“Soms kan dat door voorzichtig te 

zijn of te anticiperen. Maar je kunt 
niet voorkomen dat je soms op het 
verkeerde tijdstip op de verkeerde 
plek bent. Ik geloof wel dat positief 
denken kan helpen om ongeluk te ver-
mijden.”

Wat is uw devies?
“Het leven is één groot feest, dus pluk 
de dag.” 
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Tip 1: Vakantie lost stress niet op
Zucht jij na maanden noeste arbeid ook tegen je col-
lega’s of medestudenten dat je ‘echt toe bent aan va-
kantie’, omdat je zo gestrest bent? Bedenk dan dat 
op vakantie gaan geen permanente oplossing biedt, 
waarschuwt Jeroen Nawijn, die op de EUR promo-
veert op hoe vakantie kan bijdragen aan je geluks-
gevoel. Tuurlijk, als je die ongezellige werkkamer of 
kille collegebanken inruilt voor een strandbedje op 
Kreta word je best ontspannen. De zon maakt je 
vrolijk, je komt eindelijk toe aan die stapel boeken 
en lichamelijk kom je tot rust. Populair gezegd: je 
bent je batterij aan het opladen. Maar na drie we-
ken uit de werk- of studiesleur, zit je er in no time 
weer in zodra je in je oude ritme komt. Nawijn ont-
dekte dat het relaxte vakantiegevoel maar twee we-
ken blijft hangen. Wat hierbij meespeelt is dat je 
(het gevoel hebt dat je) achterstallig werk moet in-
halen. Daarna zitten mensen weer op hetzelfde ge-
luksgevoel als voor hun vakantie. “Wie echt van 
stress af wil, moet uitzoeken wat die spanning ver-
oorzaakt - bijvoorbeeld een te hoge werkdruk of 
spanningen binnen het gezin - en dat punt oplossen. 
Als iemand stress ervaart vanwege het gedrag van 
de partner, is een vakantie geen rustmoment, maar 
eerder een crime.”

Tip 2: Neem de tijd voor vakantievoor-
bereidingen
Het geluksgevoel mag dan na een vakantie snel ver-
dwijnen, veel mensen genieten wel van de voorpret. 
Al kan het uitkijken naar de reis vlak voor vertrek 
omslaan naar stress als de koffer nog moet worden 
ingepakt en de kat naar oma moet worden ge-
bracht. Een veelgehoorde tip is daarom: plan een of 
twee vrije dagen voor het vertrek, zodat je genoeg 
tijd hebt voor de laatste klusjes en je langzaam in de 
‘vakantiemood’ kunt komen. 

Tip 3: Ontspan! (op je eigen manier)
Ben jij het type dat alleen maar kan ontspannen 
door jezelf streng toe te spreken, zelfs op vakantie? 
Waarschijnlijk heb je dan moeite met verandering 
van structuur, volgens de promovendus. “Mensen 
die niet met vrije tijd om kunnen gaan, voelen zich 
slecht zodra het weekend of vakantie is.” Een oplos-
sing hiervoor is om op vakantie een structuur in te 
bouwen, of een (groeps)reis te boeken met een vol 
programma, zodat je je niet gaat vervelen. Maar 
wie echt moeite heeft om de structuur van het dage-
lijks leven los te laten, kan beter niet op vakantie 
gaan, vindt Nawijn. Met je werk bezig blijven tij-
dens vakantie kan ook een belemmering zijn om te 

ontspannen. Al zijn er vakantiegangers die juist 
ontspannen zijn als ze ‘s ochtends eerst een uurtje 
hun mail hebben gecheckt. “Dit is prima, zo lang 
iemand zich daar prettig bij voelt. Al kan dit gedrag 
bij partners wellicht voor irritatie zorgen”, grinnikt 
Nawijn. Het ligt voor de hand dat vooral hogerop-
geleiden en leidinggevenden hier last van hebben, 
maar onderzocht is dit niet.

Tip 4: Blijf niet thuis
Tot nu toe ging het over op vakantie gaan, maar 
heeft thuisblijven qua geluksgevoel hetzelfde effect 
als eropuit gaan? Nee, denkt Nawijn. “Alleen als je 
weggaat uit je vertrouwde omgeving, ook al is het 
maar een nachtje, kun je het vakantiegevoel erva-
ren.” Maar een vakantie kan ook onzekerheden en 
ongemakken met zich meebrengen. Halen we het 
vliegtuig? Spreekt de lokale bevolking wel Engels? 
Allemaal bronnen van stress. Nawijn beaamt dit, 
maar denkt dat de voordelen van op vakantie gaan 
zwaarder wegen dan de onzekerheden. Bovendien 
omzeilen veel mensen zulke onzekerheden door ie-
der jaar naar hetzelfde land, of zelfs dezelfde cam-
ping te gaan. Die herkenning maakt ook dat bij-
voorbeeld Nederlandse snackbars aan de Spaanse 
costa’s populair zijn. Door af en toe een frikadel of 
patatje pinda te eten, denken veel Nederlanders: hè 
lekker, net als thuis. 

Zo
ga je relaxed 
op vakantie
Tijdens vakantie zouden we ontspannen en gelukkig moeten zijn. 
Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie te maken krijgt met creepy 
insecten, klamme nachten zonder airco of een te dominante reis-
partner, was misschien liever thuisgebleven. Vier tips voor een 
ontspannen vakantie.                                                        tekst Lindemarie Jongste

Gejat uit

Psychologie

Magazine
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“Het is niet wat je denkt”, roep ik altijd snel als mensen met opgetrokken wenkbrau-
wen kijken naar mijn ‘Banana guard’ op de fruitschaal. Ik geef toe dat de kleur en vorm 
misschien anders doen vermoeden, maar dit paarse geval beschermt mijn dagelijkse 
banaantje heel goed tegen beurse plekken. Toch geniet ik stiekem van het shockeren-
de effect als ik de bananenhouder uit mijn tas tevoorschijn haal. Lindemarie Jongste

tegen beurse bananen

Gejat uit
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S
erieuze blik, kort geknipt haar. Zijn woor-
den kiest hij zorgvuldig. Het driedelige 
pak met das draagt hij altijd op de socië-
teit. Het RSC is een van de twee overge-
bleven ongemengde corpsverenigingen in 

Nederland. “Saai? Nee hoor, we hebben het heel ge-
zellig met elkaar. Een ongemengde cultuur is juist 
erg leuk.” 
Louwerenburg ziet zichzelf als geëmancipeerd. “Ab-
soluut. Nee, dat vind ik geen groot woord meer. Ik 
denk dat iedereen wel vrij geëmancipeerd is tegen-
woordig.” Gelijke rechten voor mannen en vrouwen 
ziet hij als een vanzelfsprekendheid, iets wat hij van 
huis uit meegekregen heeft. 
Hij werd geboren in Utrecht, groeide op in Ensche-
de en ging studeren in Rotterdam. In september 
gaat hij weer verder met zijn studie; zijn bachelor 
Fiscaal recht heeft hij bijna op zak. Daarna wil hij 
nog de master gaan doen en vervolgens hopelijk bij 
een groot accountantskantoor gaan werken. 

Waarom ben je president van het RSC geworden?
“Als president wordt je gevraagd door de andere le-
den. Ik had me dus niet verkiesbaar gesteld, maar 
mensen wisten wel dat ik het graag wilde gaan 
doen. Ik vind het jammer dat het jaar nu bijna voor-
bij is. Op het moment dat je weg moet – zo voelt dat 
echt – kun je alles en dan komt er weer een nieuwe 
jongen die onervaren is. Het ging me gemakkelijk 
af, hoewel het wel wennen was om zulke lange da-

gen te maken. Je runt eigenlijk een horecabedrijf 
met een miljoen euro omzet. Dat is nogal wat.”

Wil je na je studie ook op een leidinggevende po-
sitie terechtkomen? 
“Absoluut. Heel graag. Als je leiding geeft, sta je 
boven een groep mensen en kun je echt sturing ge-
ven. Ik denk dat het veel voldoening geeft omdat je 
veel kunt bereiken. Ik werk graag in een team, met 
mensen om mij heen. Nee, ik vind het niet moeilijk 
om alleen te zijn, maar ik geef er niet de voorkeur 
aan in mijn werk.”

Je ziet jezelf als geëmancipeerd, maar je woont 
wel in een huis met alleen mannen en bent lid 
van een vereniging met alleen mannelijke stu-
denten. Is dat geen tegenstelling?
“Nee, dat vind ik niet. Volgens mij is dat een hele 
andere kwestie. Ik vind het gewoon leuk om bij een 
ongemengde vereniging te zitten en omdat ik in een 
corpshuis woon, heb ik automatisch alleen manne-
lijke huisgenoten.”

Heeft het nadelen om bij een vereniging met al-
leen mannelijke leden te zitten?
“Nee. Als mannen onder elkaar zijn, heb je toch een 
andere beleving dan in gemengd gezelschap. Maar 
we zijn zeker niet conservatief daarin. De Rotter-
damsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging 
(RVSV) zit hier beneden in hetzelfde gebouw en we 

hebben elke donderdag een gemengde borrel. Het 
RSC is van oorsprong een mannenverenging. Bij 
andere corpora zijn de mannen- en vrouwenvereni-
gingen vaak uit financieel oogpunt gefuseerd, maar 
wij hoeven dat nog niet te doen. Dat willen we ook 
niet, want dan zou het een hele andere vereniging 
worden.” 

Hoezo?
“Er gaan dan allerlei tradities verloren. Het gaat om 
kleine dingen, maar het zou toch jammer zijn. Nu 
moeten leden van het RSC bijvoorbeeld met jasje en 
das naar de sociëteit. En ik denk niet dat de vrou-
wen zin hebben in het zaalvoetbaltoernooi dat we 
spelen. De interesses van mannen zijn anders. We 
bespreken ook andere dingen, maar het is meer een 
gevoel, dan iets wat gemakkelijk onder woorden te 
brengen is.

Hoe praten jullie op een sociëteitavond over 
vrouwen?
“Gewoon, normaal.”

Worden binnen het corps niet bepaalde, niet al-
tijd even respectvolle benamingen voor vrouwen 
gebruikt? Gleufdier, lekker wijf, enzovoort…
“Ik denk niet dat dat woorden zijn die specifiek bin-
nen het corps of bij studentenverenigingen gebruikt 
worden. Het hoort bij een bepaalde leeftijd en is 
studentikoos. Ik heb er niet zo veel moeite mee,    >> 

President van het Rotterdams Studenten Corps (RSC) Bart 
Louwerenburg (23) langs de feministische meetlat. 

tekst Thessa Lageman illustratie Ronald van den Heerik/Unit20

Ik denk niet in 
 stereotypen
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maar op een gegeven moment moet je daar ook mee 
ophouden. Echt volwassen is het niet. Eigenlijk ge-
bruik ik zulke woorden niet. Misschien heb ik het 
wel eens over chicks, maar dat bedoel ik niet deni-
grerend, meer ludiek.”

Zitten er eigenlijk ook homo’s bij het RSC?
“Dat is bij mij op dit moment niet bekend. Wel oud-
leden. Er zijn nooit problemen geweest op dat ge-
bied. Ze kunnen daar gewoon open in zijn. Er wordt 
heel normaal mee omgegaan.”

Hoe zou je het vinden als je beste vriend of je 
zoon homo blijkt te zijn?
“Daar zou ik echt geen probleem mee hebben.”

Zijn mannen en vrouwen volgens jou verschil-
lend?
“In zekere zin wel, maar de verschillen zijn steeds 
meer vervaagd nu vrouwen ook studeren en fulltime 
werken. Maar ik vind het lastig om mijn vinger 
erop te leggen. Misschien heb ik er ook te weinig in-
zicht in. Een verschil is misschien dat vrouwen er 
langer over doen om harde beslissingen te nemen. 
Dat mannen daar wat zakelijker in zijn. Vrouwen 
letten weer veel meer op details, terwijl mannen die 
soms over het hoofd zien bij grote projecten. Maar 
ik denk niet in stereotypen hoor; ik zie het heel indi-
vidueel. Je hebt gevoelige mannen en ook harde 
vrouwen.”

Zijn die verschillen die je ziet biologische bepaald 
of komen die door culturele en sociale factoren?
“Een combinatie, denk ik. De tijd en de plaats 
waarin je leeft maken natuurlijk veel uit. Het is een 
goede ontwikkeling dat steeds meer vrouwen full-
time gaan werken en de rolverdeling in Nederland 
nu niet meer zo strikt gescheiden is als vroeger. 
Vrouwen stellen nu ook compleet andere eisen aan 
mannen omdat vrouwen ook zelf kostwinners zijn. 
Ze zijn kritischer geworden.” 

Heb je een vriendin?
“Nee, op dit moment niet. Geen bewuste keuze of 
zo.”

Zou je je kunnen voorstellen dat jij en je toekom-
stige partner allebei vier dagen werken om zo het 
huishouden en de zorg voor eventuele kinderen 
eerlijk te verdelen?
“Nee, ik zou niet vier dagen in de week willen wer-
ken, maar ik heb dan ook bij mijn ouders gezien dat 
het prima te managen is om allebei fulltime te wer-
ken. En dat het niet ten koste van de opvoeding 
gaat. Maar ik zou mijn toekomstige vrouw niet in 
haar keuzes willen belemmeren. Als zij minder dan 
fulltime wil werken, heb ik daar geen moeite mee. 
Als je allebei werkt, maak je wel dezelfde soort din-
gen mee, zit je meer in hetzelfde ritme. Dat zou de 
relatie wel eens ten goede kunnen komen.”

Zou je haar daarom niet stimuleren om ook full-
time te werken? 
“Misschien, maar ik vind het nu nog moeilijk te 
zeggen. Ik ben er nog niet zo mee bezig.”

Wat vind je van het feit dat er nog zo weinig 
vrouwen op topposities zitten, in het bedrijfsle-
ven maar bijvoorbeeld ook op de universiteit?
“In principe zou het gelijk moeten zijn. Je moet ie-
mand op zijn of haar kwaliteiten beoordelen en niet 
op het geslacht. Maar als een man beter is, moet je 
die nemen. Nee, ik zie niets in vrouwenquota’s, in 
positieve discriminatie. Het moet een natuurlijk 
proces zijn. Niet zo cijfermatig. Ik denk dat langza-
merhand meer vrouwen gaan werken, ook fulltime. 
Maar het is hun eigen keuze. Jammer is het wel als 
vrouwen gestudeerd hebben en daarna thuis gaan 
zitten. Als ze er niet alles uit halen.”

Dus je ouders werken beiden. Hebben ze je ook 
geëmancipeerd opgevoed?
“Nee, niet uitdrukkelijk. Het ging eigenlijk heel na-
tuurlijk bij ons thuis. Mijn vader werkt als cardio-
loog en mijn moeder als huisarts. Ze waren vaak 
weg. Dat ging heel goed. Er was niet echt een taak-
verdeling. Mijn ouders koken, wassen en strijken 
allebei. Mijn moeder doet in ieder geval niet meer 
dan mijn vader in het huishouden. Wat dat betreft 
zijn mijn ouders mijn ideaalbeeld. Bij ons in het stu-
dentenhuis kookt de een liever dan de ander en een 
andere jongen doet liever de afwas. Dat gaat ook 
prima. Ik doe alles eigenlijk wel.”

Moest je vroeger thuis ook dingen doen in het 
huishouden?
“Mijn broertje, zusje en ik deden af en toe wel wat, 
maar we hadden ook een huishoudelijke hulp drie 
dagen in de week. Daarnaast was er een oppas die 
ons van school ophaalde. Dat was heel fijn. Mis-
schien dat ik dat later net zo ga doen.”

Is de emancipatie in Nederland voltooid?
“Voor het grootste deel wel, maar helemaal af is het 
nooit. Zolang niet iedereen accepteert dat vrouwen 
fulltime werken, is de emancipatie nog niet af.” 

De feministische meetlat uit Opzij
Tussen 1992 en 2008 interviewden Cisca 
Dresselhuys en Marja Vuijsje bekende Nederlandse 
mannen uit de politiek, wetenschap, cultuur en het 
bedrijfsleven voor maandblad Opzij. De meetlat is 
eigenlijk een thermometer; hij gaat namelijk ook 
onder nul, tot min tien zelfs, en is het een volstrekt 
subjectieve beoordeling. André Rouvoet scoorde 
een -3 en was daarmee de slechtst scorende meet-
latman, Kees van Kooten zat met een +7 bij de best-
scorende mannen.

‘Ik zou mijn 
toekomstige 
vrouw niet 
in haar keuzes 
willen belem-
meren’

Cijfer: 

+3

DE FEMINISTISCHE MEETLAT
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Mijn longboard – groot geworden in de groene, glooiende heuvels van Californië, maar 
nu ook in Europa aan een opmars bezig – verandert de stad in een speeltuin. Elke 
gladde asfaltweg wordt een piste, elke parkeergarage een funpark. Hij vervangt de 
fiets naar de universiteit en verleidt me ’s avonds voor een rondje in de avondzon. De 
hype breekt nu echt los, zei het meisje van de Scheveningse winkel waar ik hem kocht. 
Kan me niets schelen. Ik kan weer buitenspelen.  Geert Maarse

buitenspelen
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De afgelopen jaren hebben we samen aardig wat kilometers afgelegd. Vorige week 
diende hij nog als hoofdkussen op de Chinese muur, eerder dit jaar ging hij mee naar 
vrienden in Koeweit. Ik neem het liefst alleen handbagage mee op vakantie, dus dan 
zit ’ie aardig volgepropt. In Nederland is hij talloze keren meegesleept naar mijn 
vriend in Groningen. Ook na een jungletocht door Indonesië, couchsurfen in Iran en 
logeren in een hutje in Ghana kwam hij als nieuw weer thuis. Thessa Lageman

de wereld in één tas
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GERT VAN DER ENDE
EINDREDACTEUR EM

BRITTE KASTELEIN
STAGIAIR EM

IRIS WITHUIS
REDACTEUR LIFESTYLE EM

MODE
 JURY 

Tijdens het afscheidsfeest in de oude C-hal 
lieten EUR-studenten zich van hun mooiste 
kant zien.

het
panel

 GERT:  “Ik vraag me af waar hij zijn 
paard heeft neergezet. Hij lijkt op 
een sheriff die rechtstreeks uit een 
slechte western is gestapt. Alleen de 
ster, een hoed en een paar revolvers 
ontbreken nog. Hij heeft wel een ro-
buuste uitstraling.”
 BRITTE:  “Ik vind hem iets te ge-
styled. Zijn schoenen passen niet bij 
zijn kleding, ze zien er afgedragen 
uit. De rest heeft hij er op uitge-
zocht. Het is een beetje clownesk, al 
denk ik dat hij het zelf uitermate se-
rieus bedoelt.”
 IRIS:  “Hier is duidelijk over nage-
dacht. De stropdas is een leuk detail, 
maar de schoenen passen niet bij de 
rest van de outfit. Ook zijn haar mag 
wat meer in het gareel, strak naar 
achteren bijvoorbeeld, of gewoon 
lekker afknippen.”       >>

 ROBUUST 

Gejat uit

Grazia
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 GERT:  “Dit is een echte Jandino-
kloon. Hij is een exponent van de 
overdaad aan jongetjes van tegen-
woordig met sportschoenen, spijker-
broeken en ruitjesoverhemden. Hij 
heeft wel hele leuke, Lodewijk de 
XVI-achtige, pijpenkrulletjes.”
 BRITTE:  “Leuke outfit, maar lelijke 
schoenen. Hij had beter kunnen kie-
zen voor zwart of bruin, alles behalve 
wit. Hij ziet er verzorgd uit. De bril is 
erg standaard, een dik, zwart mon-
tuur, terwijl hij daar niet echt het ty-
pe voor is.”
 IRIS:  “Deze jongen is niet heel erg 
met mode bezig. Het lijkt of hij de 
eerste de beste winkel in is gestapt 
en daar iets uit de rekken heeft ge-
trokken. Dit geeft hem een tamelijk 
saaie, doorsnee look.”

 GERT:  “Deze meiden hebben zich 
saampjes en stiekem in hun totaal 
roze kinderkamer aangekleed. Nor-
maal dragen zij zedige kleren, maar 
vanavond hebben zij besloten om 
sexy naar een feest te gaan. De laar-
zen van het rechter meisje zijn tame-
lijk hopeloos.”
 BRITTE:  “Ze doen me denken aan 
van die Britse festivalmeisjes, die tij-
dens Glastonbury door een weiland 
banjeren. De laarsjes zijn leuk en ma-
ken de outfit wat stoerder. Ik vind ze 
wel grappig, zo met zijn tweeën. De 
rokjes zijn wel erg kort, misschien 
kunnen ze daar beter niet mee gaan 
zitten.”
 IRIS: “Ik krijg middelbareschoolfeest- 
déjà vu’s. De jurkjes zijn lief en de le-
ren jasjes geven de outfit iets pittigs. 
Ik denk wel dat ze sneaky de deur uit 
zijn geglipt, zodat papa de lengte 
van de rokjes niet kon checken.”

 DOORSNEE 

 MIDDELBARE SCHOOL 

MODE
 JURY 

 GERT:  “Wat een schattig meisje! Alles 
wat ze aanheeft is niet mooi: de jurk, 
de panty, de schoenen. De 2010-bo-
venkant matcht niet met de 1980-on-
derkant; zomer boven, winter onder. 
Maar omdat zíj het aanheeft, is het 
toch grappig.” 
 BRITTE:  “Ik vind dit een hele lelijke 
outfit. Het jurkje is nog wel grappig, 
maar de panty heeft een vieze, vlees-
achtige kleur. Ook het bh-bandje van 
doorzichtig plastic is lelijk. Maar ze is 
wel schattig.”
 IRIS: “Leuk jurkje, maar wat een ver-
schrikkelijke panty! Met de uitgroei in 
haar haar maakt ze een onverzorgde 
indruk.”

 SCHATTIG 
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 GERT:  “Gert: “Dit is wat je vroeger 
een bengeltje zou noemen. Ze heeft 
iets jongensachtigs. Deze look ver-
wacht je bij jongetjes die zich op vrij-
dagavond lopen te vervelen in de 
Koopgoot. En altijd weer die gym-
pies. Koop toch eens normale schoe-
nen!”
 BRITTE:  “Ik vind dit een vreemde 
keuze voor een feest. Volgens mij 
draagt ze dit altijd en heeft ze het de 
hele dag al aan gehad. Het hemd on-
der het spijkerjasje is raar. Ze doet 
me denken aan een meisje uit een 
Amerikaanse High Schoolfilm. De 
broek is onflatteus, ze krijgt er hele 
korte beentjes door.”
 IRIS: “Leuke outfit! Deze stoere, very 
casual look, past goed bij haar. Het 
had echter wel wat chiquer gekund 
door de Allstars voor de gelegenheid 
in te ruilen voor een paar mooie 
pumps. Ook had het jasje tijdens het 
feest achtergelaten mogen worden 
bij de garderobe.” 

 GERT:  “Tjaa… Ik zie te veel grote, le-
ge vlakken. Wat meer gadgets en de-
tails erbij zou wel geholpen hebben. 
De keuze voor dit shirtje is na een 
middag in de zon liggen niet zo han-
dig. Het blonde haar en de bleke 
huid, in combinatie met zwart, don-
kergrijs en wit maken deze outfit tot 
een kleurloos geheel.”
 BRITTE:  “Leuke top, maar in combi-
natie met het rokje is het heel vorm-
loos. De laarzen zijn niet mooi en 
passen niet bij het rokje. Ze had be-
ter kunnen kiezen voor een spijker-
broek met pumps.”
 IRIS:“Het rokje is te kort en de laars-
jes staan enigszins lomp onder het 
geheel. Een subtiel hakje was mooier 
geweest. Ook zou het net iets flat-
teuzer zijn wanneer ze voor iets meer 
lengte had gekozen.”

 GERT:  “Óf je doet je overhemd in je 
broek, óf eruit. Niet van allebei een 
beetje. Ik vind het overhemd wel heel 
space. Het is erg modern, maar tege-
lijkertijd superretro en flower power. 
Over het haar is nagedacht. Hij kan zo 
in een boysband.”
 BRITTE: “Leuk dat hij voor een opval-
lend overhemd heeft gekozen. De 
schoenen geven het iets nonchalants. 
De zolen zijn wel enorm!”
 IRIS: “Goede blouse! Alleen een beet-
je jammer van de afzakkende broek. 
Een mooie riem zou hier op zijn plaats 
zijn geweest.”

 VERY CASUAL 

 KLEURLOOS 

 FLOWERPOWER 
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Tony: “Televisie is voor mij ontspanning. 
Meestal ga ik rond half elf naar bed en dan 
kijk ik nog even naar Hart van Nederland. 
Maar dat gaat eigenlijk nergens over. Een 
brandje, iemand uit de bocht gevlogen, dat 
soort poppelegein. Dat is natuurlijk geen in-
houdelijk nieuws, maar voor het slapen 
gaan wel lekker.”
Lydia: “Of je kijkt naar Pauw & Witteman.”
Tony: “De ene keer ben ik gelijk weg, de an-
dere keer lig ik nog wel even wakker. Dan 
komt de herhaling van De Wereld Draait 
Door voorbij, Discovery Channel. Eigenlijk 
is er niets meer op tv na elf uur.”
Lydia: “Wat vaste prik is: Goede Tijden, 
Slechte Tijden. Soms heb ik er een boek bij 
op schoot, maar het staat altijd op. Op mijn 
werk heb ik ook altijd de tv aan, gewoon 
voor de beelden. Alleen als er iets bijzonders 
aan de hand is kijken we echt. Zoals laatst, 
met die bruiloft van William, vroegen men-
sen: heb je wel de tv aanstaan? Kwamen ze 
aangerend en moest ik mijn mond houden.”
Tony: “Er zijn geen dingen die ik moet zien. 
Ik kijk graag naar Klootwijk aan Zee en De 
Keuringsdienst van Waarde. Radar vind ik 
leuk, maar ik zap net zo makkelijk weg. Wat 
we wel altijd samen kijken is X-factor. Vaak 
gaan we even ergens wat eten op vrijdag, en 
als we dan terugkomen loopt het vaak tegen 
half negen. Ik vind muziek leuk. En het is 
tegenwoordig niet meer zo dat je eerst twaalf afleveringen 
met van die randdebielen hebt.”
Lydia: “Maar ook dat slaan we weleens over. Laatst hadden 
we een feest, misten we de finale.”
Tony: “Dat nemen we dan op. Wel een uitkomst hoor, zo’n 
harddiskrecorder. Spoel je de volgende dag gewoon even 
langs de hoogtepunten.”
Lydia: “Ik ben gek op Midsomer Murders. Elke woensdag, 
half tien, heerlijk. En ik kijk altijd naar CSI:NY. Maar dat 
vind jij weer niks.”

Tony: “New York, LA, Las Vegas, wat heb je 
daar allemaal van. Telkens hetzelfde, alleen 
in een andere stad. Dan ga ik de administra-
tie doen, of een beetje op mijn telefoon zitten 
rommelen. En toch met een half oog kijken 
hè.”
Lydia: “Je kijkt wel graag naar Help: Mijn 
Man is Klusser! En naar die Dog Whisperer. 
Hij is zo gaaf. Hij heeft ook een serie over 
chihuahua’s gemaakt.”
Tony: “Ik draai 24-uursdiensten op de ka-
zerne. Dan kijken we een beetje filmpjes, 
gekke series. En na een uitruk kan ik vaak 
niet in slaap komen. Zet ik de tv aan, zit ik 
een beetje te zappen.”
Lydia: “Er zijn wel dingen waar ik echt niet 
naar kan kijken. De Bachelor bijvoorbeeld. 
Wat een lapzwans die vent.”
Tony: “Dat heb ik met Derek Ogilvie. Die 
mediums, wat een onzin is dat zeg. Dat ze 
dan iemand opzoeken die dood is: belache-
lijk, dat geloof je toch niet? Er is nog nooit 
een moordzaak opgelost door een helder-
ziende.”
Lydia: “We kijken in de zomer wel een stuk 
minder dan ’s winters. We zitten altijd op de 
boot, als het lekker weer is ook doordeweeks. 
Ik heb heel snel genoeg van televisie. Dan 
pak ik een boek. Maar dat heb jij ook.”
Tony: “Films kijk ik bijna nooit af. Die re-
clame, dat is toch geen doen? Het kan me 

niet zo gauw boeien. Ja, een lachfilm, dat lukt wel.”
Lydia: “Dumb and Dumber heeft hij al 35 keer gezien. Ik 
houd meer van dingen als National Treasure en The Da 
Vinci Code. Maar die onderbroekenlol, nee dank je. Dat 
geldt ook voor Mr. Bean. En hoe noem jij nou dat Neder-
landse programma waar jij al die video’s van had?”
Tony: “Debiteuren Crediteuren.” 
Lydia: “Dat vind ik het ergste wat er is. Jeuk krijg ik er-
van. Hoe ze praten, echt verschrikkelijk. En jullie doen dat 
dan weer na.” 

Lydia Blom (Dordrecht, 1967) is eigenaar van campuskapsalon Hair-
design by Lydia. Tony van Santen (Rotterdam, 1969) is brandweer-

man en aannemer. Ze zijn twaalf jaar samen. Lydia heeft twee kinde-
ren: Laurel (16) en Brian (23). Chihuahua Kees is vijf maanden oud.

tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

LYDIA BLOM & 
TONY VAN SANTEN

LYDIA
Boek

Wilde Zwanen, Jung 
Chang

Krant
Algemeen Dagblad

Tijdschrift
Beau Monde

Land en stad
Nederland, New York

Onhebbelijkheid
Chaotisch

TONY
Boek

‘Ik lees niet. Ik kijk liever 
om me heen.’

Krant
Algemeen Dagblad

Tijdschrift
Waterkampioen

Land en stad
Italië, Rotterdam

Onhebbelijkheid
Droogkloot
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Fietsmand 
PRODUCT: HEMAND

PRIJS: € 19,00

TEKST: MEREL VAN BERKEL

Strengths Je hoeft geen technisch wonder te zijn 
om de Hemand te bevestigen op je fiets met je snel-
binders. Hier ligt zijn kracht: het ontwerp is simpel 
en doeltreffend. Daarnaast is hij gemakkelijk mee 
te nemen de winkel in, waardoor je altijd een eigen 
mandje hebt. En bij droog weer heb je geen (plastic) 
tasjes meer nodig. Zo kan je dus met relatief weinig 
moeite meewerken aan een beter milieu.

Weaknesses Wanneer je geen snelbinders hebt, 
of ze rekken niet voldoende, dan heb je niet veel aan 
de Hemand. Hij staat niet stevig genoeg op de fiets 
om scherpe bochten te overleven zonder bevestiging. 
Zo gemakkelijk als hij vastgemaakt kan worden, 
zo makkelijk kan hij er ook weer afgehaald worden. 
In tegenstelling tot fietstassen is de mand daardoor 
diefstalgevoeliger: je kunt hem niet een nachtje op je 
fiets laten zitten. 

Opportunities Het multifunctionele karakter van 
de Hemand maakt hem praktischer in gebruik dan 
fietstassen. Hij is stevig en redelijk groot, waardoor 
je ook zwaardere spullen kunt vervoeren. Toch zou-
den wieltjes, zoals je in veel supermarkten al onder 
de mandjes treft, een uitkomst zijn. Zeker wanneer 
je een paar flessen frisdrank wilt meenemen en niet 
gezegend bent met de kracht van een gewichtheffer.

Threats Vorige zomer werd de fietsmand die je op 
een rekje kon bevestigen voor op de fiets, helemaal 
hip. Behangen met slingers, nepbloemen, in allerlei 
kleuren: het kon niet gek genoeg. Sommige waren 
zelfs al voorzien van hengsels, waardoor hij als 
winkelmand gebruikt kon worden. De Hemand zal 
dus moeten opboksen tegen deze concurrent. Ook de 
prijs is niet bepaald studentvriendelijk.

Vaak hoor en zie ik mooi, leuk, 
nauwkeurig en verrassend 
taalgebruik, maar vaker nog 

is het fout, vaag, lelijk, slordig en on-
duidelijk. Leerlingen schijnen tegen-
woordig goed beslagen ten ijs van 
de lagere school te komen, maar 
daarna gaat het bergafwaarts met 
de taalkennis, en eenmaal op de 
universiteit lijkt die een dieptepunt 
te hebben bereikt. Dus worden er 
massaal taaltoetsen afgenomen om 
studenten toch nog een beetje klaar 
te stomen voor – bijvoorbeeld – een 
rechtenstudie. Maar ook weten-
schappers, communicatiemedewer-
kers, ambtenaren, en zelfs mijn col-
lega’s bezondigen zich herhaaldelijk 
aan hopeloos taalgebruik. Een im-
pressie.
Vaak heeft men het over aan, terwijl 
meestal op, van of bij wordt be-
doeld: ‘Studenten aan de RSM be-
dachten verschillende producten’ of 
‘Hij komt er goed vanaf aan de EUR’.  
Een ware plaag dreigt het gebruik 
van de woorden ‘meer’ en ‘meest’ te 
worden, wanneer de gewone ver-
grotende en overtreffende trap op 
zijn plaats zijn: ‘Zij is meer beroemd 
geworden dan haar moeder’ of ‘Zij is 
het meest handig’.
Onnodig Engels ìs al jaren een 
plaag. Vooral mannen, managers en 
communicatiemedewerkers die in-
druk willen maken strooien ermee: 
‘Het is tijd voor een lifestyle change’, 
‘The sky is the limit voor veel acade-
mici’, 

‘Wij proberen het te managen’ en 
‘Wij bieden technical assistance’. 
Dieptepunt zijn wat dit betreft de 
namen van de SSC’s op de EUR. 
Shared Service Center Human Re-
source & Finance? Wat is er mis met 
Afdeling Personeel en Organisatie???
Dan zijn er vanzelfsprekend de pro-
blemen rond enkelvoud en meer-
voud, zoals: ‘De media heeft de 
macht’ of ‘We spelen op grote po-
dia’s’. 
Of het oneigenlijk gebruik van werk-
woorden: bijvoorbeeld door missen 
te gebruiken als ontbreken wordt 
bedoeld  – ‘Er mist een foto op deze 
pagina’ – of aangeven als zeggen, 
vinden, opperen, opmerken of mel-
den wordt bedoeld. ‘Hij geeft aan 
dat het niet om bezuinigingen gaat’, 
‘Daarmee geef je eigenlijk aan dat 
zwarte scholen het zelf maar moe-
ten uitzoeken’ of ‘Hij geeft aan dat 
de daders vaak internationale stu-
denten zijn’.
Meest (!) hilarisch en wijd verspreid 
zijn uitdrukkingen, opgebouwd uit 
verkeerde combinaties: ‘Met een 
hart op de goede plek’, ‘Ik irriteer me 
aan’, ‘Mensen beseffen zich niet’, ‘Ik 
eet een lunch’, ‘Een verschil maken’ 
en ‘We begrijpen nu meer over de 
Nederlandse taal’. Ongetwijfeld 
hebben deze mensen het hart op de 
goede plek en ergeren ze zich ook 
aan foutief taalgebruik, maar ze be-
seffen niet, terwijl ze de lunch ge-
bruiken, dat ze vooralsnog weinig 
begrijpen van het Nederlands. 

‘Ik eet een lunch’
José Luijpen – Redactieassistent EM

Taalergernissen
Hoort of ziet u taalverschijnselen die u lelijk, 
verwerpelijk, leuk, nieuw of anderszins opmerkelijk 
vindt? Laat het ons dan weten. Liefst per e-mail 
(redactie@em.eur.nl). SWOT

Gejat uit

Onze Taal Gejat uit

Intermediair



Hij is de meest gefotografeerde figurant op mijn vakantiefoto’s. Deze sjaal heeft alle 
continenten gezien; alleen de Zuidpool (net) niet. En hij was onontbeerlijk: als sjaal, 
hoofddoek, zakdoek, hoofdkussen, blinddoek, oorbeschermer, mondkapje, picknick-
kleed, dekentje, zonnescherm, klamboe en als pareo (waar hij oorspronkelijk voor is 
bedoeld). Ik houd van deze sjaal, voel me door hem beschermd. Inmiddels is deze sjaal 
al drie keer vervangen door een ander model (elk seizoen in nieuwe kleuren bij de 
Bijenkorf € 19,95). Ik kan en wil niet meer zonder.  Wieneke Gunneweg

duizend-dingen-doekje
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Gejat uit

Linda

FAVORITES
dingen waar we dol op zijn
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Golf van genot

‘Zijn naam klonk als een lange zachte brom, een diep en aangenaam geluid’

Gejat uit

Volkskrant 

Magazine
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S
inds de middelbare school heb ik eigenlijk 
altijd vriendjes gehad. Zij zijn mijn pro-
jectjes. Ik wil ze veranderen en verbete-
ren. Het klinkt misschien wat zelfingeno-
men, maar ik ben een populair meisje. Ik 

ben gewend dat jongens naar mij toekomen. En 
doen ze dat niet, ook goed. Je zal mij niet snel achter 
iemand aan zien lopen.
In het tweede jaar van mijn studie – ik had braaf al 
mijn punten binnen – bemerkte ik een soort onrust 
in me. Eerst kon ik het niet plaatsen, maar al gauw 
kwam ik erachter dat ik weg moest. Op reis. Heer-
lijk woord trouwens, reizen. Ik had het net uitge-
maakt met mijn toenmalige vriendje – waarom ma-
ken jongens daar altijd zo’n drama van? Ik heb toch 
nooit gezegd dat het voor eeuwig zou zijn? – en was 
wel klaar voor wat nieuws. Niet dat ik naar iets 
specifieks op zoek ben gegaan, nee, van dat vage 
geouwehoer over ‘jezelf vinden’ daar doe ik niet aan 
mee. Gewoon weg, dat is alles. Kamer onderverhu-
ren, studie stopzetten en tas pakken. Alleen al het 
feit dat al mijn bezittingen in die ene rugzak pasten, 
die je overal mee naartoe kan nemen, gaf een heel 
lekker gevoel. Een echt plan heb ik niet gemaakt.
Inmiddels was ik ruim vier maanden onderweg toen 
ik hem tegenkwam. Thailand had ik wel zo’n beetje 
gezien en ik stond op het punt om naar Cambodja 
te vliegen. Hij reisde ook alleen, was er zelfs al va-
ker geweest. De manier waarop hij zich aan mij 
voorstelde kan ik me nog helder voor de geest ha-
len. Zijn naam klonk als een lange zachte brom, een 
diep en aangenaam geluid. Ja, hij zal een stuk ouder 
zijn geweest dan ik, maar zijn ogen hadden iets heel 
jeugdigs. Dit klinkt misschien wat cliché, maar zijn 
blik, de manier waarop hij mij aankeek, dat had ik 
nog nooit meegemaakt.
Liefde op het eerste gezicht, haha, ik geloof niet dat 
dat bestaat. Niet bij mij in ieder geval. Eerst zien, 
dan geloven. Geilheid bij de eerste oogopslag daar-
entegen... ’s Avond liepen we samen over het strand 
– hij had mij gemakkelijk overgehaald om nog een 
dagje te blijven. Het azuurblauwe water had de 
oranjerode gloed van de ondergaande zon aangeno-
men. Wit strand zover het oog rijkte. Er zijn weinig 
dingen zo fijn als met je blote voeten door het mulle 
zand slenteren. We hadden de hele middag gepraat 
over van alles, waar we heen gaan, waar we naar te-
ruggaan en wanneer. Nu zwegen we en liepen hand 
in hand. Vreemd eigenlijk, hoe deze man mij zonder 
duidelijke reden het gevoel gaf dat alles klopte. 
Vreemd voelde het allerminst, eerder vertrouwd. 

Ons doel – wat we allebei overduidelijk niet hadden 
– was opeens het samenzijn geworden. Wij. Hier. 
Nu. Het landschap glooide en de rotsen weken uit-
een. Voordat ik de stilte kon verbreken door iets te 
zeggen, raakten zijn lippen de mijne. We vreeën. 
Toen hij bij me naar binnenging, ging er een schok-
golf van genot door mijn hele lichaam. Het kreetje 
dat ik uitstootte werd meteen overstemd door het 
ruisen van de branding. Ik heb nooit moeite gehad 
met klaarkomen. Het gaat me eerlijk gezegd vrij ge-
makkelijk af. Dat eeuwige gezeur in vrouwenbla-
den over het orgasme snap ik niet helemaal. Nor-
maal was ik al zo’n beetje klaar geweest, maar hij 
hield me steeds tegen mijn hoogtepunt aan. Alsof 
hij mijn lichaam beter kende dan ik zelf, bespeelde 
hij me, en fluisterde in mijn oor – die stem! – ‘kom, 
ik wil samen’. Op dat moment verstrengelden onze 
lichamen zich. Hoelang het duurde weet ik niet – 
een minuut, twee, een uur? –, daarna was het weer 
stil en viel er niets anders te horen dan het deinen 
van de golven. 
De volgende ochtend stond ik vroeg op. Mijn spul-
len waren al ingepakt en binnen drie uur zou het 
vliegtuig vertrekken. Op een papiertje schreef ik: 
‘De nacht van mijn leven. Je hebt me geraakt. Liefs, 
E.’
Een jaar later kwam ik weer thuis. De onrust is weg 
en heb ik ook niet meer gevoeld. Mannen zijn er nog 
steeds. En overal. Tijdens het uitgaan, op Facebook 
en in de collegezaal. Ik heb mezelf voorgenomen 
voorlopig even geen relaties meer aan te gaan. Dat 
komt vanzelf wel weer, wanneer ik de juiste persoon 
tegen het lijf loop. Want ik wil niemand meer veran-
deren. Ik wil iemand bij wie ik mezelf kan zijn en 
waar ik blij van word. Die nacht was ik de controle 
kwijt, zo kwetsbaar ben ik nog nooit geweest. Ik 
had geen idee hoe fijn dat eigenlijk kan zijn. Jezelf 
overgeven en de ander volledig vertrouwen. Gek hè, 
dat iemand die altijd de leiding nam, niets liever wil 
dan geleid worden.  

Op verzoek van de geïnterviewde is de foto geanoni-
miseerd en de naam Elize gefingeerd.

tekst Tim Gouw
fotografie Mirjam van der Ham

Wekelijks interview over de raadselen van lust en liefde. 
Dit keer: Elize (22), studente Rechten.Golf van genot
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In de handtas
Katoenen zakdoek • kam • porte-
monnee • lucifers • boterhamzakje 
met bruine boterham met kaas en 
een stuk komkommer • mandarijn • 
banaan •drie ongewassen wortels • 
flesje water: We Tap Water • Zakje 
groene thee met citroen: Pickwick • 
telefoonlader • brillenkoker• tan-
denborstel • tandpasta: 
Nanosensitive HCA • leeg sigaretten-
pakje • pakje kauwgom: Xyligum 
fruit • nagelvijl • huidcrème: Weleda 
• lenzenvloeistof: Easy Vision  • lip-
penbalsem

Wat zegt dat 
volgens Iris?
Als taslezer zie je voorwerpen voor-
bij komen die veel prijsgeven over 
de persoonlijkheid en gewoonten 
van de eigenaar. In deze degelijke, 
praktische schoudertas vallen vooral 
de gezonde levensmiddelen op. 
Deze meneer – Hans, 53 jaar – is een 
bewust typje. De onbespoten wor-
tels komen rechtstreeks uit eigen 
groentetuin. Zijn bruine brood is bi-
ologisch, evenals de twee stuks fruit 
die hij elke dag trouw eet.
Door de week staat Hans – die al ja-
ren als socioloog is verbonden aan 
de Erasmus Universiteit – met veel 
plezier voor de klas. Vol enthousias-
me vertelt hij zijn studenten over de 
grondpatronen van het menselijk 
samenleven en de heersende stel-
sels van maatschappelijke ideeën. 
Hans is opgegroeid in Zeeland. Rond 
zijn achttiende vertrekt hij naar de 

grote stad om te studeren. Tijdens 
zijn studententijd ontmoet hij zijn 
vrouw, met wie hij al ruim dertig 
jaar gelukkig getrouwd is. De 
Zeeuwse zuinigheid die hij van huis 
uit heeft meegekregen is hij echter 
nooit verloren. Brood neemt hij ie-
dere dag mee van thuis, evenals zijn 
eigen theezakjes, en zijn waterfles 
vult hij bij onder de kraan. 
Hans wordt een dagje ouder en is 
licht neurotisch als het gaat om zijn 
uiterlijk. Voornamelijk om het on-
vermijdelijke verval daarvan. 
Toegeven zal hij het nooit, maar 
Hans is extreem ijdel. Tussen de col-
leges door kamt hij in opperste con-
centratie zijn haar in model en ver-
zorgt hij zijn lippen met balsem. 
Tweemaal daags smeert hij boven-
dien zijn gezicht in met een stevige 
huidcrème vol heilzame kruidenex-
tracten. 
Hans heeft daarnaast een vreemde, 

bijna obsessieve angst: hij is buiten-
gewoon bang dat zijn gebit ver-
kleurt. Om dit te voorkomen poetst 
hij ieder uur grondig zijn tanden 
met nanosensitieve tandpasta. Hans 
heeft ook een slechte gewoonte. 
Stiekem rookt hij graag een sigaret-
je. Zijn vrouw vindt dit niet zo tof en 
daarom probeert hij de rookgeur 
voor haar te verbloemen. Heel be-
wust, met suikervrije kauwgom van 
de gezondheidswinkel, vrij van as-
partaam.

En, klopt het?
Nee, Hans is Ingrid, en is 39 jaar oud. 
“Inderdaad ben ik wel opgegroeid in 
Zeeland en op mijn achttiende naar 
‘de grote stad’ vertrokken! En inder-
daad leef ik zo bewust mogelijk en 
eet bij voorkeur biologisch. Ik neem 
vaak eigen eten mee, want ik vind 
het EUR-kantinevoedsel minder lek-

ker en gezond, en inderdaad ook 
prijzig. Wel rookt deze dame 
(ahum!), weliswaar Natural 
American Spirit – tabak zonder che-
mische toevoegingen en pesticiden. 
Tandenborstel en tandpasta zitten 
standaard in mijn tas, want ik blijf 
geregeld in Rotterdam overnachten, 
aangezien ik sinds een paar jaar 
weer in Zeeland woon. Extreem ijdel 
ben ik volgens mij niet, getuige de 
afwezigheid van make-up in mijn 
tas, die overigens uit Tibet komt. Ik 
heb een bedrijfskundige achter-
grond, heb zeven jaar als docent bij 
de vakgroep Accounting van de RSM 
gewerkt, en ben initiator van 
Greening the Campus. In 2010 heb ik 
nog een jaartje bij de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen gewerkt.” 

Ingrid werkt momenteel op freelancebasis, 
o.a. bij het ERIM centre for corporate eco-
transformation (www.rsm.nl/ecotrans) 

Geef haar een tas en ze zegt wie je bent. Freelance redacteur Iris Withuis analyseert 
graag handtassen. Voor EM leest ze de tas van een lezer of lezeres.Gejat uit

Esta
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ram
Het afgelopen 
halfjaar ben je 
druk bezig ge-
weest, Ram. Deze 
zomer staat dan 
ook in het teken 
van rust, bijkomen 
en overzien wat je 

allemaal bereikt hebt. Je kunt trots op je-
zelf zijn. Om dat te vieren is een volledig 
verzorgde vakantie een goed idee. Boek 
een last minute als je nog geen vakantie-
plannen had en ontspan. Dan kun je er 
volgend collegejaar weer met frisse 
moed tegenaan. 

Stier 
Oei, Stier! Ren jij 
niet te hard? Je 
bent de laatste tijd 
veel bezig geweest 
met het steunen 
van anderen. Nu is 
het weer tijd voor 
jezelf. Geef jezelf 

de rust waar je lichaam en geest zo hard 
om vragen. Er staan ‘vergeten’ vrienden 
om je te springen, omdat ze je hebben 
gemist. Regel een paar afspraken met ze 
om te ontspannen. 

Tweeling 
Onverwachte 
avonden leiden 
tot onverwachte 
ontmoetingen, 
maar dat is voor 
jou niets nieuws 
Tweeling. Tijdens 
een avontuurlijk 

dagje weg mag je echter niet te over-
moedig worden: blijf op het rechte pad 
en houd je aan de regels. Geniet verder 
met volle teugen en blijf in beweging, 
dan wordt deze zomer allesbehalve 
saai. 

Kreeft
Aan het eind van 
deze zomer zul je 
ineens voor een 
keuze komen te 
staan. Volg je hart 
en kies het juiste. 
Tot die tijd is de 
zomer redelijk zor-

geloos, je geniet van de zon en de leuke 
momenten met vrienden. Als je op va-
kantie gaat, zal een spannende 
verleid(st)er je het hoofd op hol brengen. 
Thuisblijvers niet getreurd: een klein on-
gelukje zal leiden tot een langdurige 
vriendschap.

Leeuw 
Het wordt een on-
vergetelijke zo-
mer. Je verjaardag 
zal voor jou in het 
teken staan van 
persoonlijke groei. 
Het is goed om er 
even bij stil te 

staan, maar niet te lang! Want voor je het 
weet is de zomer alweer om. Je zult het zo 
druk hebben dat je af en toe tijd moet ma-
ken voor jezelf, maar het past bij wie je 
bent. Het wordt in elk geval een zomer om 
nooit te vergeten, die in het teken staat van 
vriendschap en gezelligheid. 

Maagd
Zit je nog wel op je 
plek, Maagd? 
Misschien is het 
tijd om iets te gaan 
veranderen: een an-
dere baan, een cur-
sus of misschien 
een nieuw huis? 

Het past niet bij je om overhaast te werk te 
gaan, dus denk er de komende maanden 
maar eens rustig over na. Het zal een enor-
me opluchting zijn! Verder kabbelt de zo-
mer rustig voort, tot je ineens verrast 
wordt. En dan valt alles op zijn plek.

Weegschaal
Je focus in het le-
ven ligt op balans. 
De laatste tijd 
denk je veel na 
over een kans die 
je kortgeleden 
aangeboden 
kreeg. Moet je het 

wel of niet doen? Het beste is om het los te 
laten en dan zal je zien dat het zich bijna 
vanzelf oplost. Ineens weet je wat je te 
doen staat. De liefde zal je deze zomer niet 
echt verrassen. Alles blijft gaan zoals het 
ging en dat vind je eigenlijk wel prima. 

Schorpioen 
Ben je de laatste 
tijd onvoorzichtig 
geweest? Denk de 
komende maanden 
maar eens goed na 
hoe dat precies 
komt, en misschien 
nog wel belangrij-

ker: wat ga je eraan doen? Als je deze pro-
blemen niet oplost dan blijven ze voortdu-
ren. Pas daarna zul je echt ontspannen van 
je vakantie kunnen gaan genieten. Geniet 
van de Hollandse terrasjes en ga er even 
tussenuit, dan kan je er weer met frisse 
moed tegenaan.

Boogschutter
Aan het begin 
van de zomer zal 
er iets in je leven 
veranderen voor 
de lange termijn. 
Gelukkig is het 
een verbetering 
van je huidige si-

tuatie, waar je langere tijd plezier van zult 
hebben. Zorg er deze vakantie voor dat je 
lekker veel naar buiten gaat: fietsen of een 
flink stuk wandelen zal je de komende zo-
mer veel energie geven, die je nodig zult 
hebben voor andere ondernemingen. 

Steenbok  
Zoals altijd heb je 
alles in je leven 
goed geregeld, zo 
ook je vakantie-
plannen. Geen 
vuiltje aan de 
lucht. Althans: zo 
lijkt het. Een on-

verwachte gebeurtenis zet alsnog je zomer 
op zijn kop, maar praktisch als je bent, vind 
je wel een oplossing. Wat de liefde betreft 
ben je wispelturig, maar aan het eind van 
de zomer zul je hierin meer rust vinden.

Waterman
Je zult je rust moeten 
vinden, Waterman. 
Recentelijk hebben er 
bepaalde dingen 
plaatsgevonden die 
je leven nogal op zijn 
kop hebben gezet. 
Het geeft niet als het 

niet direct lukt, maar als je de tijd door-
brengt met vrienden en familie dan komt 
de ontspanning vanzelf. Ga lekker veel naar 
buiten en geniet van alles wat deze zomer 
je biedt.

Vissen
Het gevaar bestaat 
dat je deze zomer 
wegzakt in zelfme-
delijden. Dat is he-
lemaal nergens 
voor nodig! 
Nadenken kun je na 
de vakantie wel 

weer, nu is het vooral belangrijk om dingen 
te gaan doen. Verras jezelf en kom uit je luie 
stoel! Op het moment dat je het niet ver-
wacht kruist een vreemdeling je pad, waar-
mee je iets heel bijzonders mee zal maken.

 Merel 
van Berkel
Illustraties: Bas van der Schot
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EVEN 
BELLEN 
MET…
Maikel ‘smikkel’ van ’t Woud, 
broodjeskoning te Kralingen en 
bedenker van de smeuïge Van 
der More is Less-ciabatta, en 
steeds vaker gesignaleerd met 
zijn bezorgscooter op de campus.
HNS hier…
‘Het Hollands Nutriënten 
Studiecentrum? Oh, nee. Ik geeft 
mijn geheime ingrediënt niet 
prijs…’
Daar belden wij niet voor. U be-
zorgt steeds meer en vaker op de 
campus…
“Vin’ je ‘t gek. Die 
Zuidmoldavische volkorenbollen 
en Oostindische saucijzenflap-
pen van jullie cateraar zijn niet 
weg te knagen. Ik zorgt voor de 
broodnodige ondersteuning 
van de academische wereld, zou 
je kunnen zeggen. Snap je ‘m… 
broodnodig…”
Ja. Leuk. Maar u mag hier hele-
maal niet bezorgen, de catering 
van de universiteit is Europees 
aanbesteed.
“Daar besteed ik geen aandacht 
aan.”
Iets anders dan. Hoe zit dat ei-
genlijk met die twee beren? 
“Dat is dus je reinste flauwekul. 
Bovendien heb je geen beren 
in Rotterdam, wolven hooguit, 
maar die houden niet van brood-
jes. Maar heb u nog even?”
Nou even dan.
“Mag ik het stuk vooraf effe….”
Nee.

Geachte Directie,
Hallootjes!
Ik heb ook nog een leuk raad-
seltje: deze oud-rector heeft 
een uitstekende service: Steven 
Grandslamberts. Doei!
Violet van R. (lidnr. 1267), Rotterdam

Mijn vader vertelde me een erg 
leuke woordgrap. Deze innovatie-
deskundige is een optimist: Henk 
Hetglasisaltijdhalfvolberda. 
Stijn van R. (11 jaar en toekomstig 
RSM-student), Rotterdam

Beste HNS,
Ook ik heb een ontzettend leuk 
raadsel van de week. Deze EUR-
bobo komt uit Costa Rica: Ton van 
der Pijlstaartgifkikker. Overigens 
ga zo door met HNS!
Kees van R. (lidnr. 2), Rotterdam

TUINIEREN 
MET KEES
Deze week gaan we aan de slag 
met een campus, een duur woord 
voor de paar hectare waarop de 
universiteit staat. Wij gaan in no 
time van een oude campus een 
helemaal te gekke, state of the art 
leef- en studeeromgeving maken. 
Daarvoor huur je eerste veertig 
jaar een tuinman in die de cam-
pus vol zet met bomen, struiken, 
planten en bloemen. Vervolgens 
hak je dat spul allemaal om en 
egaliseer je de daarna ontstane 
zandvlakte. Asfalteren de boel, vij-
vertje graven, garagetje eronder, 
kouwe kletser erbij en klaar is de 
campus 2050!

HET NIEUWSTE SCHAVOT 

“Van een goede ringtone schiet 
ik vol”, zegt drs. Broer ‘Pipo’ Jol 
ontroerd. “Het is het ritme, de inge-
houden verwachting. Om nog maar 
te zwijgen van de stiltes tussen de 
signalen. Formidabel, zoals sommige 
telefoons die laten klinken. Zeker 
heden ten dage.”
Volgens drs. Broer Jol is het met 
ringtones hetzelfde als met wijn. 
“De meeste mensen zeggen: dit 
is toch gewoon gerinkel. Maar de 
standaardringtone op de EUR is 
gebaseerd op het geluid dat parende 
pinguïns maken, bevat bovendien 
een vleugje brekend chocola en, voor 
de geoefende luisteraar, 

de echo van een stuiterend dubbel-
tje. Iedereen hoort dat, alleen niet 
iedereen weet het onder woorden te 
brengen.”
Gevraagd naar zijn eerste ringtone 
krijgt drs. Jol een dromerige blik in 
zijn ogen. “Ik moet een jaar of zes ge-
weest zijn. Ik zat op zolder, met mijn 
meccanodoos en een stroopsoldaatje, 
op zo’n schier eindeloze woensdag-
middag waarop de regen in de dak-
goot roffelt. En ineens was daar dat 
geluid, van beneden. Eerst hoorde ik 
alleen ‘tring-eu-tring’, maar al snel 
klonk er ook een solexbel in door. 
Toen hoorde ik ook een slingerende 
liaan, een zuchtende buschauffeur, 
een knisperend snoeppapiertje. Alsof 
ik mijn eerste symfonie hoorde.”
Volgens drs. Jol levert goed ringto-
nebeleid een bedrijf miljoenen op 
jaarbasis op, een formule die de EUR 
uitstekend toepast. “Het is een stukje 
beleving, het gaat om werkplezier. 
Met de toestellen die we nu hebben 
staan, heeft de universiteit werkelijk 
een goede investering gedaan. Elke 
keer dat de telefoon gaat, is het alsof 
ik een cadeautje krijg.” 
Ook Johan Cruijff is in zijn nopjes 
met de EUR-ringtone. “C’est le 
rington qui fait la musique, al ma-
ken twee parende pinguïns nog geen 
zomer.”

DubbelDubbelGangersOntdekker: G. van der Ende, Rotterdam

Ruut ‘Plopperdeplop’ 
Veenhoven

Kabouter ‘Altijd gelukkig’ 
Plop

Parende pinguïns in je telefoon. Voor iedereen binnen handbereik.

Telefoon laat van zich horen
CAMPUS VACUUS ET CALVUS EST

DIRECTIE:
GERT VAN DER ENDE

WIENEKE GUNNEWEG
GEERT MAARSE
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