
Erasm
us M

agazine

In
te

rn
at

ion
al 

New
s i

ns
ide

Bedrijfsvoering
2013:
het moet beter 

Waar zit 
het geld 
in Brussel?

Met bonussen
is (op zich)
niks mis

UITWISSELINGSBLUES:

WAT DOE IK HIER?

28 april 2011 #17 
www.erasmusmagazine.nl





INHOUD	INHOUD	 28 februari 2011 | 03

De Kwestie
10 | Talent verdient een bonus
Op zich is met bonussen niks mis, vindt Ingolf 
Dittmann, hoogleraar Finance. De hoogte ervan is 
gewoon een kwestie van economische schaarste.
 

Coververhaal 
14 | De uitwisselingsblues
Een half jaar uitwisseling is voor veel studenten 
een onvergetelijke ervaring. Maar eenmaal terug 
in Nederland is er het zwarte gat. 

Achtergrond
18 | Bedrijfsvoering 2013
De ondersteunende dienstverlening moet één co-
herent geheel worden. Zes programmamanagers 
van ‘Bedrijfsvoering 2013’ gaan daar voor zorgen.

Wetenschap
21 | Waar zit het geld in 
Brussel?
Er moeten meer Europese subsidies binnenge-
haald worden, vindt de EUR. Een dagje mee naar 
Brussel op zoek naar subsidies.

En verder…
04  Uitvergroot
06  Campus
12  Ongehoord
20  Race of the Classics
23  Wetenschap Kort
24  Lifestyle
27  Service
28  International pages
32  Achterpagina

29

14

18

Erasmus Magazine/EM onafhankelijk opinie- 
en informatieblad van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop door
Niet alleen de verouderde campus gaat de komende jaren op de schop, ook het onderwijs 
en de bedrijfsvoering van de universiteit moeten er aan geloven.  In een tomeloze –noodza-
kelijke – golf van ambitie kondigde de rector aan dat alle eerstejaars vanaf 2012 al hun stu-
diepunten moeten halen, anders blijven ze zitten. Het rendement van deze universiteit is 
namelijk beschamend laag en dat moet anders.
Tegelijk gaat het mes in de ondersteunende dienstverlening: de basis is te lang verwaar-
loosd, waardoor een efficiënte samenhang ontbreekt.
Ondertussen gaat tijdens de verbouwing de verkoop gewoon door. Logisch, de universiteit 
is geen supermarkt die even dichtgaat om dan feestelijk – new and improved – de deuren 
weer te openen. Maar dat betekent wel dat er veel wordt gevraagd van het absorptiever-
mogen en de aanpassingsbereidheid van medewerkers; van decaan tot ict’er en van docent 
tot afdelingshoofd.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen verandering - laat staan tegen verbetering. 
Maar waar je studenten die niet bij het nieuwe onderwijssysteem passen, kunt laten gaan, 
moet je personeel – als dat jaren goed heeft gefunctioneerd – rust en ruimte geven om  
zich aan te passen.  Zodat niet alleen de universiteit in 2013 iets te vieren heeft, maar ook 
alle medewerkers.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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VOETBALLEN MET EEN 
CONTROLLER
Deze studenten gaan hele-
maal op in het voetbalspel op 
de Playstation. Met 120 man-
nelijke deelnemers was het 
eerste EUR Fifa Tournament op 
17 april een masculiene aange-
legenheid. De paar aanwezige 
vrouwen waren als supporter 
meegekomen naar het sport-
centrum van Woudestein om 
hun bloedfanatieke vriend, 
broer of huisgenoot bij te 
staan. Matthijs Scheer en Tho-
mas Bouwen (niet op de foto) 
bleken uiteindelijk de beste 
‘voetballers’ en gingen er van-
door met 300 euro en een set 
koptelefoons. LJ 
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Wat betekent het voor mij?
Als je nu studeert niets. De huidige lichting studenten maakt de studie af vol-
gens het reguliere traject. De regeling geldt alleen voor nieuwe studenten, bij 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen (vanwege de pilot) dus vanaf 1 sep-
tember 2011.

ONDERWIJS

Kan een 
universiteit 
dit zomaar 
doen?
Wat betekenen de maatregelen voor de kwali-
teit van het onderwijs en voor het vereni-
gingsleven? Vijf vragen.

Mag een universiteit dit soort plannen eigen-
handig maken? 
“Het mag en het is geen slecht idee”, zegt een 
woordvoerder van accreditatieorganisatie NVAO, die 
de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt. “De 
instellingen geven zelf vorm aan hun onderwijs.”

Daalt het niveau niet als je onvoldoendes kunt 
compenseren?
Henk Schmidt, rector magnificus en initiator van de 
maatregelen: “In het oude systeem kon je je diploma 
halen met een 5,5 voor alle vakken. Het lijkt er mis-
schien op dat we de normen verlagen, maar straks 
moet je gemiddeld een 6 halen. Gemiddeld ligt de 
kwaliteit dan dus hoger.”

Gaan studenten allemaal hetzelfde vak  
laten schieten?
Ben Bode, statistiekdocent aan de Rotterdam School 
of Management en lid van de Universiteitsraad: 
“Die gedachte kwam wel bij mij op. Meneer Schmidt 
zegt: de kwaliteit gaat niet achteruit. Maar betekent 
dit dat hij het niet erg vindt als studenten een 4 of 
een 5 voor statistiek halen? Ik ben trouwens wel een 
voorstander van kleinschaliger onderwijs. Ik weet 
niet of je het schools moet noemen: het is een positie-
ve prikkel om mensen van meet af aan naar colleges 
te krijgen.”

Komen verenigingen niet zonder leden te zit-
ten?
Jan Broers, preses van de Rotterdamse Kamer van 
Verenigingen: “Ik kan me voorstellen dat de drempel 
om lid te worden in het eerste jaar hoger wordt. 
Maar studentenverenigingen zullen zich moeten 
aanpassen. Wij willen natuurlijk ook dat studenten 
hun punten halen. Je komt hier in de eerste plaats 
om te studeren. Wij doen al heel veel aan studiever-
hogende maatregelen. Misschien moeten we dat nog 
beter benadrukken.”

Gaan andere universiteiten hetzelfde doen?
Olivier Morot (Vereniging van Universiteiten): “Er 
komen veel bezuinigingsmaatregelen op de universi-
teiten af, waaronder de langstudeermaatregel. Uni-
versiteiten kijken hoe ze daarmee om moeten gaan. 
Maar het is niet zo dat het verhogen van het Bindend 
Studieadvies naar 60 ects een landelijke trend is.”
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Vanaf 1 september 2012 moeten eerstejaarsstudenten van de EUR al hun pun-
ten (60 ects) binnenslepen. Wie daar niet in slaagt, kan vetrekken. Dit is onder-
deel van een serie ingrijpende maatregelen van het Rotterdamse College van 
Bestuur (CvB) om het onderwijs te verbeteren en de uitval terug te dringen. 

De vrijheid van studenten wordt aan banden gelegd. Naast de harde knip die op het 
eerste jaar volgt, wordt het onderwijs kleinschaliger, het aantal herkansingsmogelijk-
heden teruggedrongen, en krijgen studenten de mogelijkheid om onvoldoendes te com-
penseren. Dat laatste betekent bijvoorbeeld dat je je eerste jaar kunt halen met een on-
voldoende voor statistiek, zolang je gemiddelde maar hoog genoeg is. 
De universiteit wil toe naar een systeem met jaarklassen, zoals dat ook aan buiten-
landse universiteiten en Nederlandse University Colleges het geval is. Momenteel 
haalt minder dan de helft van de Rotterdamse studenten binnen de nominale vier jaar 
een diploma, terwijl de rendementen in Utrecht en Maastricht ver boven de 60 procent 
liggen. Binnen een paar jaar moeten de EUR-rendementen opgetrokken zijn tot 70 pro-
cent. De Faculteit der Sociale Wetenschappen start al komend collegejaar met een pi-
lot. GM (foto Michelle Muus)

Erasmus stelt harde eisen 
aan eerstejaars

van de EUR-studenten haalt binnen vier jaar zijn diploma. 
In 2014 moet dat 70 procent zijn.

CIJFER
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Avondopleiding 
rechten naar 
Leiden
De rechtenfaculteit bekijkt of zij de 
verliesgevende avondopleiding samen 
met de Universiteit Leiden kan gaan 
aanbieden. De nieuwe opleiding zou in 
september 2012 van start moeten 
gaan. Op dit moment bekijkt een ex-
tern bureau of de duo-opleiding orga-
nisatorisch haalbaar is. Waar moet het 
onderwijs gegeven worden, moet de 
nieuwe opleiding opnieuw geaccredi-
teerd worden, en moeten de studenten 
van de nieuwe avondopleiding een bul 
krijgen van de Erasmus Universiteit, 
of van de Leidse Universiteit? LJ

25.000 groene 
acties 
Geen plastic flessen meer gebruiken of 
wat vaker op de fiets naar de campus 
komen. Met 25.000 Acts of Green wil 
GreenEUR alle studenten en medewer-
kers van de Erasmus Universiteit hun 
steentje laten bijdragen aan een beter 
milieu. Door grote en kleine acts moet 
de EUR de duurzaamste universiteit 
van Nederland worden. Het getal 
25.000 is afgeleid van het aantal stu-
denten plus medewerkers van de uni-
versiteit. De eerste green act was de 
‘eco-toga’ van Gail Whiteman, die zij 
droeg tijdens haar oratie op 1 april. BK
Meer info op de Facebook-pagina van 
25.000 Acts of Green

Frauderende ‘tante’ 
toch vervolgd
Staatssecretaris Zijlstra komt tege-
moet aan de wens van de PvdA om bij 
studiefinancieringsfraude ook mede-
plichtigen aan te pakken. Wanneer de 
hulp van een buitenstaander overdui-
delijk is, zal ook diegene worden be-
boet.
De staatssecretaris had afgezien van 
het plan om medeplichtigen te vervol-
gen omdat dit te ingewikkeld en tijdro-
vend zou zijn. “Het moet natuurlijk 
niet zo zijn, dat wij het niet in de wet 
hebben geregeld en dat iemand er 
daarom mee wegkomt.” Jaarlijks 
wordt door studenten voor 40 à 55 mil-
joen euro gefraudeerd door zich als uit-
wonend op te geven, terwijl ze dit niet 
zijn.HOP 

KORTAF

Acht dames van Laurentius gaan 100 kilometer 
roeien om geld in te zamelen voor Pink Ribbon. 
En meer studenten spannen zich dit jaar spor-
tief in voor de strijd tegen kanker.

Drie maal per week zijn acht dames van vereniging 
Laurentius bij Skadi in training om op 11 mei de 100 
kilometer lange Ringvaart Regatta te kunnen roeien. 
Ze willen met deze sportieve daad geld ophalen 
voor Pink Ribbon. Priscilla van Riet en Annemieke 
Nieuweboer, beiden vierdejaars geneeskundestuden-
ten, vertellen enthousiast over hun plan. “Het idee 
ontstond vorige zomer; we hadden al lang niet meer 
gesport en wilden de draad weer eens oppakken. 
Maar wel met een doel. We kozen uiteindelijk voor 
Pink Ribbon.” In no time hadden ze binnen hun dis-
puut Ambigu comique een volle ‘acht’ gerekruteerd, 
en kon vanaf oktober op de ergometers bij Skadi 
worden getraind. “Met Pasen hebben we voor het 
eerst 50 kilometer geroeid”, vertelt Nieuweboer. Ze 
heeft geen enkele twijfel over het welslagen op 11 mei. 
Ook hebben zich al een aantal sponsoren gemeld, al 
is meer geld altijd welkom. Ondertussen spannen 

sociologiestudente Natasja Batenburg en Esther van 
Gelder, afgestudeerd bedrijfskundige en bezig met 
een master Asian Studies, zich in voor de stichting 
Kika (Kinderen Kankervrij). In aanloop naar de 
RunForKika op 26 juni in Rotterdam organiseren ze 
tegen betaling een hardloopcursus voor studenten. 
De cursus, bestaande uit zes begeleide trainingen op 
woensdagavond, is gedoopt tot H(ardlopen)v(oor)
B(eginners) met Rosé. De kick-off is op 9 mei bij 
het Sportgebouw. En dan is er nog masterstudent 
bestuurskunde Jan van der Sande. Die gaat 16 sep-
tember vier maal de Mont Ventoux met de fiets te lijf 
tijdens het evenement Ven2-4Cancer. De beklimmin-
gen van de fameuze ‘kale berg’ zijn eveneens ten bate 
van de strijd tegen kanker. GE (foto: RvdH)

Voor meer info of voor sponsoring van de ‘Dames 8’ ga 
naar www.ringvaartpinkribbon.nl
Inschrijven voor de hardloopcursus kan via hvbme-
trose@gmail.com; kosten 20 euro (15 euro voor sport-
kaarthouders).
Wil je Jan van der Sande sponsoren, ga dan naar 
janvdsande.nl

GOEDE DOELEN

Roeien, rennen en fietsen 
tegen kanker

CAMPUS 

Studenten die op 30 september 
2011 niet ingeschreven zijn in 
de Gemeentelijke Basisadmini-
stratie van Nederland, België, 
Luxemburg of vier bepaalde 
Duitse deelstaten, moeten het 
torenhoge instellingstarief 
betalen in plaats van het wet-
telijk collegegeld (€ 1713).

Internationale studenten die 
afkomstig zijn uit de European 
Economic Area (EEA), Zwit-
serland of Suriname komen in 
aanmerking voor het lage, wette-

lijke collegegeld. Maar daarvoor 
moeten ze op de peildatum een 
geldige woonplaats hebben. Een 
Duitse student die de eerste twee 
maanden overbrugt in een hostel 
of illegale onderhuur is dus de 
pineut en kan tot wel tienduizend 
euro meer betalen. Dat is het 
gevolg van nieuwe landelijke 
regelgeving.
Studenten moeten op de peil-
datum ingeschreven staan in 
Nederland, België, Luxemburg of 
een van Duitse deelstaten Noord-
Rijnland-Westfalen, Nedersak-

sen en Bremen. De Erasmus Uni-
versiteit is niet blij met de ver-
plichting en probeert de termijn 
voor registratie op te rekken of 
de woonplaatseis zelfs helemaal 
uit de regelgeving te krijgen. 
Maar zolang dat niet lukt zullen 
studenten die voor 30 september 
geen geldig woonadres hebben, 
voor het instellingstarief worden 
aangeslagen. Het inschrijvings-
bureau van de universiteit pro-
beert via haar website zo goed 
mogelijk voorlichting te geven: 
eur.nl/english/essc. GM

Hoog collegegeld voor studenten 
zonder geldig adres

MAATREGEL



organiseren deze jaarlijkse confe-
rentie al sinds 1955. Ambitieuze 
studenten krijgen hier de unieke 
mogelijkheid om de praktijk van 
diverse diplomatieke problemen 
en internationale betrekkingen te 
beoefenen. Voor Kareem echter 
aan de slag kon in de praktijk, 
moest hij zich voorbereiden via 
United Netherlands: een organi-
satie die alleen de beste studenten 
selecteert voor het exclusieve vak 
‘United Nations and Multilateral 
Diplomacy’ aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. In fe-

bruari 2011 vertrok een delegatie 
van 28 studenten – waaronder 3 
studenten van de Erasmus Uni-
versiteit – naar Harvard Univer-
sity in Boston. Tijdens de meest 
prestigieuze VN simulatie ter we-
reld sleepten maar liefst dertien 
van hen een individuele award in 
de wacht. Dit biedt een gunstig 
perspectief voor hun carrière: een 
award van de HNMUN staat erg 
goed aangeschreven. Kareem 
heeft met zijn award voor ‘Best 
Delegate’ dan ook nieuwe kansen 
voor zichzelf gecreëerd.

Dat hij ambitieus is staat buiten 
kijf. Momenteel loopt Kareem 
stage bij de Amerikaanse ambas-
sade in Den Haag. In de nabije 
toekomst wil hij allereerst een sta-
ge bij de Nederlandse ambassade 
in Brussel lopen. Vervolgens wil 
hij studenten begeleiden als Head 
Delegate bij het vak ‘United Nati-
ons en Multilateral Diplomacy’ 
om daarna een master in de Ver-
enigde Staten te volgen. Hij hoopt 
dan terug te keren naar Harvard 
University. Kortom, de wereld ligt 
aan zijn voeten. MvB

…is pas net begonnen
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Dat EUR-studenten niet alleen in 
Nederland aan de weg timmeren, 
blijkt wel uit het verhaal van Ka-
reem Chin. De 21-jarige IBA-stu-
dent kreeg afgelopen februari de 
award voor ‘Best Delegate in 
NATO’ tijdens de Harvard Natio-
nal Model United Nations 2011 
(HNMUN). De Verenigde Naties 

Kareem Chin

Niet te vroeg 
juichen
We moeten niet te vroeg juichen over het uit-
stel van de langstudeermaatregel. Dat zegt 
Pauline van der Meer Mohr, de voorzitter van 
het College van Bestuur in een reactie op het 
uitstel van de bezuinigingen van 190 miljoen 
euro op universiteiten en hogescholen. 

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijl-
stra maakten 13 april in een brief aan de Tweede 
Kamer bekend dat er niet genoeg steun was voor 
een snelle invoering van de plannen. Ze willen tege-
moet komen aan de zorgen die binnen en buiten het 
parlement leven, schrijven ze.
Van der Meer Mohr is verheugd over het uitstel. 
“Het betekent voor 2012 in elk geval meer ruimte 
voor onderwijs en onderzoek”, nuanceert ze. 
De komende tijd moet nog maar blijken of universi-
teiten de ‘meevaller’ uiteindelijk niet duur moeten 
bekopen. Door het uitstel hoeven universiteiten in 
2012 (vanaf 1 september tot en met 31 december) 
gezamenlijk nog ‘maar’ 62 miljoen euro te bezuini-
gen in plaats van 370 miljoen euro over heel 2012. 
Echter, volgens Van der Meer Mohr, worden de uni-
versiteiten na 2012 geleidelijk met 393, in plaats van 
370 miljoen euro gekort, structureel. 
De Vereniging van Universiteiten (VSNU) onder-
zoekt momenteel of de universiteiten door de ver-
hoogde bezuinigingen van 23 miljoen uiteindelijk 
meer gaan betalen in vergelijking met het vorige 
plan. LJ/HOP

VERKIEZINGEN

Skadi is maatje te klein op Varsity
De compleet nieuwe samenstelling van Skadi’s Oude Vier heeft het op de 128e Varsity, op 10 april, 
wél geschopt tot de finale, maar werd daarin laatste. Een zesde overwinning op rij voor de Rotter-
damse roeiers zat er niet in. Winnaar was uiteindelijk Nereus uit Amsterdam, op de voet gevolgd 
door Gyas uit GroningenLJ (foto: Merijn Soeters)

U-raad: best wel belangrijk
Wie het bestuur van de universiteit niet helemaal aan de dames en heren op het bestuur-
lijke pluche toevertrouwt, kan deze maand zijn stem uitbrengen voor de nieuwe leden 
van de Universiteitsraad (én de faculteitsraden).

De wat?
De Universiteitsraad, vaker U-raad genoemd, 
vertegenwoordigt de studenten en medewerkers 
van de EUR. De leden houden zich bezig met de 
campusverbouwingen, maar ook met onderwijs-
plannen die de rendementen de komende jaren 
moeten gaan opstuwen. Als het College van Be-
stuur besluiten neemt, wordt de raad in veel geval-
len om input gevraagd. In de praktijk blijkt dat de 
adviezen zelden in de wind geslagen worden. 

Krijgen ze ook iets voor elkaar dan?
Het afgelopen jaar is met succes gestreden voor 
ruimere openingstijden van de universiteitsbibli-
otheek, meer studieplekken op de campus en fat-
soenlijke overgangsregelingen voor dubbelstu-
denten (om te zorgen dat ze geen duizenden eu-
ro’s voor hun tweede studie moeten betalen). 
Maar ook de prestaties van Albron, de nieuwe 
cateraar, worden beter in de gaten gehouden 
sinds de U-raad de klachten doorgeeft.

Wie zitten er in de raad?
De ene helft bestaat uit medewerkers, de andere 
helft uit studenten. Twaalf om twaalf, waarbij 
grote faculteiten sterker vertegenwoordigd zijn 
dan kleine.

Medezeggenschap, is dat niet zo’n typisch 
jaren zeventig-ding?
Dat is wel een beetje het beeld waar de U-raad 
mee worstelt. Terwijl het orgaan, juist nu er veel 
bezuinigd gaat worden op het hoger onderwijs, 
een niet te onderschatten rol speelt. Misschien 
komt het doordat studenten de afgelopen jaren 
van alle kanten in de watten gelegd zijn. In tij-
den van voorspoed is medezeggenschap een 
overbodige luxe. GM

Stemmen voor de universiteits- en faculteitsraad 
kan tussen 9 en 18 mei via verkiezingen.eur.nl.

TALENT 
AAN DE EUR

LANGSTUDEERMAATREGEL



Jerry de Knegt (25), hij studeerde 
begin deze maand af als bedrijfs-
econoom en doet op 23 april, 
samen met Jurgen Dhaese, mee 
aan het spelprogramma Lingo.

Noem zes woorden met zes let-
ters die beginnen met een ‘B’.
“Barium, Banaan. Uhh, dit is heel 
gemeen… Botert, Bontje, Boksen. Ben ik 
er al?”

Hoe kwamen jullie op het idee 
om mee te doen aan Lingo?
“Mijn medekandidaat Jurgen zat samen 
met zijn ouders tv te kijken, toen zij met 
het idee kwamen. Hij heeft mij gevraagd 
om mee te doen. Begin februari hadden 
we de selectiedag. Hier waren zo’n 150 
mensen, daarvan viel tweederde af na 
het maken van een toets. Daarna volgde 
een screentest en hoorden we dat we mee 
mochten doen.”

Maken jullie een goede kans? 
“Ik denk het wel. Sinds we besloten 
hebben om mee te doen, kijk ik elke 
dag Lingo. Dat is de beste manier om te 
oefenen. Ik weet het antwoord regelmatig 
eerder dan de kandidaten. Ook zijn we een 
woordenlijst aan het maken waarbij we 
van alle beginletters twee woorden zoeken 
waarin zoveel mogelijk verschillende klin-
kers voorkomen. Mochten we winnen, dan 
gaan we op surfvakantie in Frankrijk.”

Hoe zijn de reacties van jullie 
omgeving? 
“Er zijn eigenlijk twee verschillende reac-
ties. Mensen reageren lacherig en vragen 
zich af waarom we daar in godsnaam 
aan mee gaan doen. Maar er zijn ook veel 
mensen die het heel vet vinden dat we 
ons echt hebben ingeschreven en door de 
selectie zijn gekomen. Naar de opnames 
mogen we 15 mensen publiek meenemen, 
maar dat is eigenlijk te weinig. Bijna ie-
dereen wil mee om ‘groen!’ te roepen.” BK

De Lingo-uitzending met Jerry de Knegt 
en Jurgen Dhaese zal rond eind mei/begin 
juni te zien zijn bij de TROS, om 19.00 op 
Nederland 1

Het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie 
heeft tien zogenoemde topteams 
samengesteld die gaan bekijken 
welke sectoren aan de economie 
en innovatiekracht kunnen 
bijdragen. 
In de teams zitten behalve een 
maatschappelijk boegbeeld, 
een vertegenwoordiger van het 
Midden- en Kleinbedrijf, een 
ambtenaar en een wetenschap-
per. Van de EUR zijn dit Valerie 
Frissen, bijzonder hoogleraar 

ICT en Sociale Verandering, die 
in het team Creatieve Industrie 
zit, en Henk Volberda, hoogle-
raar Strategisch Management 
en Ondernemingsbeleid, die in 
het team Hoofdkantoren zit. 
Een leuke kans om mee te 
werken aan het Nederlandse 
innovatiebeleid, noemt Henk 
Volberda zijn benoeming. Hij 
gaat zich bezighouden met het 
aantrekken van nieuwe inter-
nationale hoofdkantoren en 
bekijkt daarnaast of bepaalde 

belastingen verlaagd kunnen 
worden, hoe kenniswerkers aan 
te trekken en infrastructuur te 
verbeteren. 
Een bijzondere eer noemt Valerie 
Frissen haar benoeming, maar 
tegelijkertijd ‘een grote uitda-
ging’. Creatieve industrie is niet 
de meest eenduidige sector om 
helder en eenduidig advies over 
te geven, legt ze uit. Half juni 
moet er al advies uitgebracht 
worden aan minister Verhagen.
TL

EUR-wetenschappers in topteams
INNOVATIE
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Ze heeft een houding van 
‘don’t fuck with me’, maar is 
ook vrouwelijk Aldus universitair hoofddocent Patricia Jansen 

over collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr 
tijdens een workshop ‘Non-verbaal gedrag op 
de werkvloer’ voor studenten van ESHCC. Jansen 
werkt bij ESE en heeft een eigen trainingsbureau. 

DE QUOTE

Wegwijzer Woudestein
Is je weg op de campus al een paar keer 
versperd door een ijzeren hek? Lees welke routes 
de komende tijd wel en niet bereikbaar zijn. 
 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Manipuleren voor gevorderden
Hoe zorg je ervoor dat je als leidinggevende 
serieus wordt genomen? Docente Patricia 
Jansen vertelde er alles over tijdens de workshop 
Non-verbaal gedrag op de werkvloer.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Ons briljante brein
Ruim honderd basisschoolleerlingen 
tussen 9 en 12 jaar hebben al een college 
psychologie gehad in het kader van het 
Wetenschapsknooppunt.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Scan deze qr-code...
...en surf met je smartphone naar 
EM.Online! 

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           
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Ingolf DIttmann 
is professor finance aan 
de Erasmus School of Eco-
nomics. Zijn onderzoek 
richt zich op Corporate Fi-
nance, Corporate Gover-
nance, Executive Compen-
sation, en Behavioral Fi-
nance. Hij behaalde zijn 
doctorstitel aan de univer-
siteit van Dortmund; en 
een tweede Duitse titel 
aan de Humboldt Univer-
siteit in Berlijn. Dittmanns 
onderzoek werd gepubli-
ceerd in wetenschappelij-
ke tijdschriften als de 
Journal of Finance en de 
Journal of Econometrics. 
Hij is lid van het tinbergen 
Instituut en ERIm.

DE	KWESTIE	

Wat is het diepere idee achter bonussen?  “Bonus-
sen geven mensen een prikkel om hard te werken; 
om een inspanning te leveren en potentiële risico’s te 
nemen. Ze helpen je om je persoonlijke drempel te 
overschrijden, want mensen zijn vaak minder bereid 
om vanuit zichzelf risico’s te nemen.”

Kan dat niet gewoon met een vast salaris?  “Niet 
als het om de kortere termijn gaat. Salarissen – en 
ook promoties in functie – werken vooral op de lan-
ge termijn.” 

Er is de afgelopen jaren veel discussie omtrent bo-
nussen. Is dat nieuw?  “Nee. Dit soort discussies is 
heus niet alleen de afgelopen jaren gevoerd. Onvrede 
over de hoogte van salarissen van topbestuurders en 
managers treden periodiek op, vooral ten tijde van 
economische crisis. Datzelfde zag je bijvoorbeeld ge-
beuren tijdens de depressie in de jaren dertig. Lo-
gisch, veel mensen gaat het dan economisch niet 
voor de wind, en ze zien dat topbestuurders en ma-
nagers wél veel geld mee naar huis brengen. Sommi-
gen noemden het indertijd zelfs de reden van de de-
pressie, net als nu.”

En is dat zo?  “Dat kan. Men neemt daardoor soms 
te grote risico’s. Binnen de financiële sector staat in-
middels wel vast dat zoiets is gebeurd, men name bij 
managers en traders die zich in de tweede laag bin-
nen bedrijven bevinden.”

Is er wetenschappelijk gezien eigenlijk een reden 
om ‘voor’ of ‘tegen’ het uitkeren van grote bonus-
sen te zijn?  “De hoogte van bonussen is soms wel 
erg hoog. Daar is echter economisch niet zoveel over 
te zeggen. Behalve dan dat het te maken heeft met 
schaarste. Dat is het wel zo’n beetje. Verder zit het 
economische effect hem er vooral in dat bonussen 
variabel zijn. Ze geven dus prikkels om hard te wer-
ken en risico’s te nemen.”

Is er verschil tussen bonussen bij banken en ande-
re bedrijven?  “Het fenomeen bonussen is anders in 
andere sectoren dan de bancaire. Bij een autobedrijf 
is het voor de maatschappij namelijk niet zo’n pro-
bleem wanneer men onverantwoorde risico’s neemt. 
Dan gaat zo’n bedrijf gewoon failliet. Bij banken ligt 
dat wezenlijk anders: de overheid geeft bij banken 
garanties af tegen failliet gaan – het zo vaak ge-
noemde too big to fail-principe. Aandeelhouders we-
ten dat natuurlijk. Zij kunnen dus grote risico’s ne-

men, want echt bloeden zullen ze nooit. Dus geven 
ze deze incentives onder het mom van ‘ga maar lek-
ker gokken’. Het is in hun belang dat bestuurders en 
managers risico’s nemen, niet in het belang van de 
maatschappij. In andere bedrijfstakken ligt het be-
lang van aandeelhouders en maatschappij veel dich-
ter bij elkaar, want die bedrijven ontvangen geen 
subsidie in de vorm van overheidsgaranties, en dus 
zijn de prikkels in die sectoren beter.”

Waarom zijn bonussen gedifferentieerd in toesla-
gen, aandelenpakketten, en opties?  “Het verschil 
zit ‘m in de termijn. Je hebt de bonussen op korte 
termijn - zeg maar de jaarlijkse op basis van het in 
dat jaar behaalde bedrijfsresultaat – en andere vor-
men van bonussen, zoals aandelen of opties, die op 
wat langere termijn werken. Die moet je een bepaal-
de periode vasthouden – meestal zo’n jaar of drie – 
voordat je ze kunt verzilveren. Overigens prikkelen 
opties volgens velen wel tot het nemen van meer on-
verantwoorde risico’s.”

Stimuleert dat niet een gedrag van ‘na mij de 
zondvloed’?  “Dat valt wel mee, want drie jaar is 
best een lange periode. Je kunt aandeelhouders 
hooguit op korte termijn manipuleren, dan praat ik 
over een periode van enkele weken. Een paar maan-
den wordt al een stuk lastiger.
“Bonussen zijn vergelijkbaar met het trainen van 
een hond; die krijgt bij goed gedrag meteen zijn bot. 
Als je er te lang mee wacht, heeft de beloning geen 
effect. Zo werkt het ook met bonussen; stel dat je 
pas over tien jaar wat krijgt, dan voelt het niet meer 
als een beloning. Dat is de afweging die moet wor-
den gemaakt.”

Kunt u iets zeggen over de hoogte van salarissen 
en bonussen? Is een Scheepbouwer die in tien 
jaar zo’n 40 miljoen verdiende bij KPn nog nor-
maal?  “Tja, het is natuurlijk een heel hoog bedrag. 
Maar ik kan er niet zoveel over zeggen. Als de Raad 
van Bestuur van KPN van mening is dat hij zoveel 
waard is, dan is dat zo. En achteraf kan daar hele-
maal niet meer over geoordeeld worden, vind ik. Feit 
is dat het bedrijf er een stuk beter voorstaat dan toen 
hij aantrad.”

okay, maar is het maatschappelijk gezien wense-
lijk dat een topman meer dan honderd keer zoveel 
verdient als de gemiddelde werknemer binnen 
zijn bedrijf?  “Vanuit economisch oogpunt gaat het 

Veel talent en ongelijkheid 
vs. weinig talent en gelijkheid

op zich is met bonussen niks 
mis, vindt hoogleraar finance 

Ingolf Dittmann. En de hoogte 
ervan is gewoon een kwestie 

van economische schaarste. Wat 
alleen niet klopt, is dat de over-

heid in feite banken subsidieert 
door voor hen garant te staan.                                                                       

tekst gert van der Ende fotografie anP
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om schaarste van talent. Talenten krijgen veel hoge-
re salarissen betaald. Dat geldt niet alleen voor top-
bestuurders, maar ook voor voetballers, zangers en 
filmsterren. Die hoge salarissen liggen moreel ge-
zien moeilijk bij een hoop mensen. Wat ook mee-
speelt bij de hoogte van beloningen is het effect dat 
het eerste miljoen heel veel waard is, maar het twee-
de miljoen al wat minder. Iemand die dus al tien mil-
joen heeft, voelt minder prikkels als hij een elfde 
miljoen krijgt voorgehouden. Dus een andere reden 
dat topbestuurders zoveel betaald krijgen, is het feit 
dat ze al zo rijk zijn.”

Diezelfde Scheepbouwer zei een paar weken 
geleden bij Pauw & Witteman dat hij de klus ook 

voor de helft van wat hij nu heeft verdiend zou 
hebben gedaan.  “Ik denk dat hij voor de helft van 
het salaris wel een redelijke job zou hebben gedaan, 
maar dat hij nu meer het vuur uit zijn sloffen heeft 
gelopen; al is zoiets achteraf natuurlijk nooit te 
bepalen.”

andere veelgehoorde kritiek is dat als het goed 
gaat bestuurders bonussen krijgen, en als het 
slecht gaat een riante oprotpremie. Ze kunnen 
niet verliezen.  “Daar ben ik het niet mee eens. Juist 
voor topmanagers is er een grote kans dat als ze fa-
len, ze eruit gebonjourd worden. Daarna hebben ze 
nog maar een heel kleine kans om weer een goede 
positie te verwerven. Eenmaal ontslagen is het voor 

een topmanager een afgelopen zaak; een groot ver-
lies van zijn verdienmogelijkheden. Okay, hij krijgt 
drie jaar salaris mee, maar dat is veel minder, dan 
hij had kunnen verdienen in de rest van zijn actieve 
werkleven – veel minder. Het is niet zoals bij Ruud 
Gullit, dat als je ergens een ravage hebt achtergela-
ten, je elders weer aan de bak kunt.”

De CEo van Ing, Jan Hommen, heeft zelf zijn bo-
nus teruggestort. Wat vindt u daarvan?  “Dat 
klopt niet. Hij heeft het niet vrijwillig teruggegeven, 
maar onder druk van de maatschappij. Ik vind die 
discussie achterafgepraat. Er zijn indertijd afspra-
ken gemaakt, en daar moet men zich aan houden.”

Waren die afspraken dan wel okay? Ing had toch 
net daarvoor miljarden aan overheidssteun ont-
vangen? “Ik denk dat mensen in de financiële sector 
best aanzienlijke salarissen betaald mogen krijgen 
om goede prestaties te leveren. Probleem is dat de 
sector in feite gesubsidieerd wordt door die garant-
stelling. Wat banken doen, is dit gebruiken om hoge-
re lonen te betalen. In die zin kan ik de gevoelens 
van ‘wij redden hen, maar ze blijven graaien’ wel be-
grijpen. Ook economisch gezien is deze situatie pro-
blematisch, omdat heel veel talentvolle mensen lie-
ver gaan werken in de bankensector dan bij andere 
bedrijven of de overheid; iedereen, van fysicus tot 
wiskundige wordt trader. Dat probleem oplossen is 
een van de belangrijkste punten. En dat kan door de 
subsidies weg te halen. Dan worden de lonen van-
zelf lager.”

En wellicht ook door het invoeren van hogere be-
loningen in de publieke sector?  “Dat zou geen 
slecht idee zijn. Ik vind de Balkenendenorm niet ver-
standig. Je moet natuurlijk wel goed kunnen uitle-
gen aan de samenleving wanneer je iemand meer 
dan die norm betaalt.”

Er zal dus altijd wel gedoe rond bonussen blijven?  
“Ja. Vooral ten tijde van recessies en in het bijzonder 
in maatschappijen waar het gelijkheidsbeginsel als 
een belangrijke waarde gezien wordt. Je zou, als je 
voor meer gelijkheid bent, natuurlijk belasting kun-
nen gaan heffen op bonussen, maar dan vertrekken 
veel topbestuurders en managers naar het buiten-
land. Kortom, de keuze is: of je kiest voor meer ge-
lijkheid en minder talent, of je kiest voor meer onge-
lijkheid en meer talent. Dat is de politieke en legitie-
me keuze die een samenleving moet maken.”  

ad Scheepbouwer tijdens zijn af-
scheid als topman van KPn.
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Claire Brouwer
tweedejaars sociologie
Leeftijd: 23 jaar 
Dochter: Thiska, 2 jaar
Woonplaats: Rotterdam

Zo jong al moeder?  “Ja, en ik heb nog een dochter 
van 3,5 jaar, Robyn. Mijn vriend en ik wilden het 
allebei heel graag, en ik denk dat het nu beter te 
combineren is dan met een baan. De gastouder 
die normaal op Thiska past, is ziek dus neem ik 
haar mee, en vraag aan iemand die een ander 
rooster heeft op haar te passen. Robyn zit al op de 
voorschool. Mijn vriend heeft zijn baan verloren 

en is ook weer gaan studeren, zijn laatste kans, 
hij doet nu het eerste jaar geschiedenis.”
Hoe doen jullie dat?  “Heel goed plannen. Som-
mige dingen heb ik al een half jaar van tevoren 
geregeld, maar er komen altijd onverwachte za-
ken die de planning doorkruisen, en dan moet im-
provisatie de oplossing brengen, zoals vandaag. 
Aan het begin van de week nemen we de agenda 
door, en proberen we alles zo evenredig mogelijk 
te verdelen. Er zijn geen regels of voorzieningen 
voor studerende ouders voorhanden, zoals die bij-
voorbeeld wel voor chronisch zieken of topspor-
ters bestaan. Toen mijn vriend nog werkte was 
het een stuk lastiger, nu is zijn tijd veel flexibeler 
in te delen. Het gaat eigenlijk heel goed.”

tekst en foto: Ronald van den Heerik
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De ontmoeting

In het artikel ‘EUR ziet wel iets in promotiestudent’ (EM #15, 
24 maart) wordt gesteld dat ‘de’ EUR wel wat ziet in een 
bursalensysteem voor promovendi. Nou, ik zie daar hele-
maal niets in, en dan spreek ik als de decaan van de 
Erasmus School of Economics. Ik baseer mij op de drie aspec-
ten die elke econoom afloopt bij de vraag hoe schaarse mid-
delen het beste verdeeld kunnen worden: wat kost het, wat 
levert het op en wat zijn de risico’s?’ 

Wat kost het promotiesysteem nu en 
in de toekomst?
Momenteel kost een 4-jarige promotieplaats de faculteit 
ongeveer € 200.000. Een kwart van dit honorarium ‘ver-
dient’ de promovendus met het verzorgen van onderwijs. 
Straks kost de bursaal, uitgaande van een beurs van € 900 
per maand (conform uitwonende studenten), nog maar 
zo’n € 50.000 euro (zonder dat de bursaal onderwijs ver-
zorgt). De universiteit is in die situatie niet WW-plichtig, zo-
als nu. Veel goedkoper dus, althans dat lijkt zo.
 
Wat levert het promotiesysteem op?
Schaarse middelen moeten worden ingezet daar waar deze 
het meest renderen. Promovendi zijn een hoog renderende 
productiefactor. Zij verrichten vrijwel zonder uitzondering 
hoogwaardig en vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, 
verzorgen een deel van het universitaire onderwijs (totaal 
één mensjaar!) en zijn ook overigens graag bereid om aller-
hande taken op zich te nemen binnen hun faculteit. 
Ze zijn daarmee een inspiratiebron voor de academische 
staf. Juist doordat ze een werknemerstatus hebben, kunnen 
promovendi worden meegeteld bij de scores die tellen voor 
de internationale ranking van de universiteit. 
Kortom, wij prijzen hen om meerdere redenen als zeer ge-
waardeerde collegae die over het algemeen erg loyaal zijn 

aan hun universiteit, waar zij hun ‘jeugdopleiding’ genieten. 
In een bursalenstelsel wordt er geen onderwijs meer ver-
zorgd, kunnen de publicaties niet worden meegenomen in 
de rankings en is de betrokkenheid van de bursalen naar 
verwachting lager. Dus, wellicht kortzichtig goedkoper, 
maar uiteindelijk veel economisch verlies dus dat bursalen-
systeem. 

Wat zijn de risico’s?
Om topkwaliteit te boeien en te binden zal de universiteit 
een zodanig beloningensysteem moeten hebben dat ze de 
concurrentieslag met het bedrijfsleven aan kan gaan. Een 
wetenschapper zal altijd minder verdienen dan iemand in 
het bedrijfsleven, maar als aan bepaalde materiële rand-
voorwaarden wordt voldaan, dan blijkt de universiteit met 
haar stimulerende onderzoekklimaat een aantrekkelijke 
werkgever te zijn. 
Met een bursalensysteem wordt promoveren minder aan-
trekkelijk en zal het echte talent wegstromen naar het be-
drijfsleven of naar het buitenland. Verder zal de huidige be-
trokkenheid met de facultaire gemeenschap naar verwach-
ting sterk afnemen. De verantwoordelijkheid van een stu-
dent is écht anders dan die van iemand met een arbeidsre-
latie. De werkzaamheden die promovendi nu nog vrijwillig 
of als onderdeel van hun aanstelling doen, zullen moeten 
worden overgenomen door de leden van de staf c.q. zullen 
leiden tot extra inhuur van (dure) capaciteit. Verder zullen 
promovendi om in hun levensonderhoud te kunnen voor-
zien vaak een bijbaan moeten nemen. Dit gaat ten koste 
van de kwaliteit van het promotieonderzoek en van het 
tempo waarbinnen de promotie zal zijn afgerond (iets dat 
overigens ook weer tot een langere begeleidingstijd en dus 
extra kosten leidt). 
Kortom een bursalenstelsel zal zorgen voor een lager pro-

OPINIE

Bursalenstelsel: een te hoge rekening!
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Lijfeigenen
Koos Moerenhout is een held. Nuchter tot op het bot. 
Bescheiden als geen ander. En bovenal: een hardwer-
kende wielrenner. Zonder morren heeft deze man ja-
renlang diverse kopmannen gediend. Waterdragen? 
Geen probleem. Gaatje dichtrijden door in de volle 
wind vijftien kilometer aan kop van het peloton te 
sleuren? Daar lachte Koos om! Vond-ie zelfs lekker. 
Overwinningskansen opofferen voor een of andere 
duurbetaalde kopman die nooit wint? Koos deed het 
allemaal, want Koos was een superknecht. Het team 
functioneerde niet zonder hem. Iedereen wist dat, en 
iedereen waardeerde Koos daarvoor. Groot was dan 
ook de vreugde toen Koos in 2009 voor de tweede 
maal Nederlands Kampioen op de weg werd. The 
Gasoline Brothers schreven er trouwens nog een fijn 
liedje over: ‘There it goes (for Koos)’. Tophit. Een water-
drager die eindelijk oogst! Kan het mooier? Ik geloof 
van niet.
Hoe anders gaat het soms op de universiteit. Ik loop 
hier nu al een tijdje rond en verbaas me steeds over 
het taalgebruik van sommige collega’s. Zo hoor ik hen 
regelmatig praten over ‘waterdragers’ of ‘onderknup-
pels’ die het vuile werk wel even zouden kunnen op-
knappen. Onbegrijpelijk vind ik dat. Vooral omdat die 
‘onderknuppels’ later ook wel weer een keertje ‘boven-
knuppels’ worden en dan zelf weer nieuwe onderknup-
pels beginnen te koeioneren. Een paar jaar geleden zat 
ik naast een jonge collega van het Erasmus MC die net 
een fijne onderzoeksbeurs binnen had gehaald. Op 
mijn vraag wat hij met zijn geld wilde doen, sprak hij 
slechts één woord: ‘Lijfeigene’. Arme lijfeigene. Het 
moet geen pretje zijn als je nietsvermoedend sollici-
teert op een of andere positie waarvan dan later blijkt 
dat je alleen maar werkt ter meerdere eer en glorie van 
jouw lamzakkerige landheer. Veel waardering zal zo’n 
figuur vermoedelijk ook niet krijgen. The Gasoline 
Brothers zullen geen liedje voor hem over hebben.
Feodale praktijken als deze hebben niets te maken met 
wetenschap. In de wetenschap zijn geen waterdragers 
nodig. Stoere wetenschappers zijn allemaal op weg 
om eigen onderzoekslijnen te ontwikkelen. Sleuren 
zichzelf op gang - en hoeven zich niet op te offeren 
voor een andere wetenschapper. Wetenschappelijk ge-
zien zijn we allemaal gelijk - van student tot promo-
vendus tot rector. Dat komt door de aard van weten-
schap. Wetenschap is ideeënstrijd. Argumenten zijn 
wapens in die strijd en hiërarchische verhoudingen ho-
ren daar niet bij: als iemand gelijk heeft, dan hoort-ie 
dat te krijgen ook! Ongeacht zijn of haar positie. 
Iedereen kan dus oogsten in de wetenschap. Mooi hè?

Andre Geim, Russisch-Nederlands Nobelprijswinnaar, 
werkt liever in Engeland, omdat het ‘het Nederlandse 
academische systeem hem een beetje te hiërarchisch is’. 
Dat verbaast Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de 
FSW, helemaal niets.

PETER ACHTERBERG

	VAN	DER	SCHOT	

motierendement en minder betrokkenheid, tegen al-met-al waarschijnlijk 
niet echt geringere kosten. 

Conclusie
Alles tegen elkaar afwegend, kan ik als econoom niet anders concluderen 
dan dat promovendi gewoon onderdeel moeten blijven van onze facultai-
re gemeenschap en dus conform betaald moet krijgen. De risico’s van een 
bursalenstelsel wegen niet op tegen de lagere opbrengsten en lagere kos-
ten. Om met de Commissie Veerman te spreken: als de toekomst van 
Nederland in een kennisintensieve economie ligt, dan moet topkwaliteit 
meer worden gestimuleerd en beloond.

Prof. dr. Philip Hans Franses, decaan Erasmus School of Economics

BRIEF

Tweedehands toga 
De redacteur van het artikel ‘Balkenende weer onder professoren’ 
(EM #16, 7 april 2011) is slecht op de hoogte van de academische mores. 
Het is onder hoogleraren goed gebruik dat zij de eerste toga die ze mogen 
dragen gedurende hun verdere carrière blijven dragen, ook na benoeming 
aan een andere universiteit.  
Anders dan het stukje suggereert deed de heer Balkenende dus niets bij-
zonders door in zijn VU-toga te oreren; hij voegde zich naar de academi-
sche traditie. De verwijzing naar de calvinistische zuinigheid is hier een 
wat goedkope - en misplaatste - gemeenplaats.  
 
TammoWallinga, universitair hoofddocent Rechtsgeschiedenis, 
Erasmus School of Law
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H
et is elke avond feest. Het is van nul tot hon-
derd vrienden in drie dagen tijd. Het is met 
dertig man een pizzeria bestormen, de bergen 
in met een Duitser en een Australiër, I will 
survive meeblèren in de campuskroeg en zelf-

gestookte vlierbessenwodka drinken bij een verre tante. 
Het is bungeejumpen, het is iedereen die elkaar aardig 
vindt. Het is naar de moskee gaan, met je camera een slop-
penwijk in. Het is olifanten aaien en zwemmen met dolfij-
nen. Het is de Tafelberg in de schemering. Het is naar bed 
gaan zonder te weten naast wie je wakker wordt.
Elk jaar vertrekken zo’n zevenhonderd EUR-studenten via 
een uitwisselingsprogramma naar het buitenland. Ze ko-
men terug met verhalen en ervaringen, misschien zelfs met 
het gevoel voor altijd veranderd te zijn. Maar eenmaal 

thuis vervliegt de euforie en moet de draad van het gewone 
leven weer opgepakt worden. Wat rest is wat de Portuge-
zen saudade noemen: melancholie, weemoed, heimwee. 
Waar komt dat gevoel vandaan? Heeft iedereen het die 
voor lange tijd weggaat? En kun je er iets tegen doen?

Sneeuw in de tuin  Jantine Zwinkels (20), 
derdejaars Bestuurskunde, had, tot ze naar Zuid-Afrika 
ging, nog nooit op zichzelf gewoond. Heerlijk vond ze het, 
die vrijheid. Met tien andere studenten, uit Nederland en 
Duitsland, maar ook uit Chili en de Filippijnen, deelde ze 
een appartement in universiteitsstad Stellenbosch. Dat 
maakte de kater na thuiskomst extra groot. Een half jaar 
had ze geïnvesteerd in nieuwe vriendschappen, in nieuwe 

ervaringen. En dat was nu allemaal weg. Zat ze daar weer, 
bij haar ouders op de bank in Monster, waar, op de sneeuw 
in de tuin na, niets veranderd was.
In extremo heet dit in de literatuur: een ‘omgekeerde cul-
tuurshock’, heet het in de literatuur. De eerste wetenschap-
pelijke aandacht voor het onderwerp stamt al uit 1944, na 
onderzoek van Amerikaanse soldaten die terugkeerden 
van het Europese front. Die bleken last te hebben van de-
pressieve gevoelens, hulpeloosheid, irritatie en aanpas-
singsproblemen. Natuurlijk is het kort door de bocht om 
uitwisselingsstudenten over een kam te scheren met vete-
ranen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar het mechanisme 
is, in milde vorm, hetzelfde: je komt terug uit een andere 
cultuur – met nieuwe inzichten, een ander mens geworden 

'Iedereen heeft tijdens dat half jaar het 
gevoel of de wereld aan zijn voeten ligt'

Je had erbij moeten zijn 
Een half jaar uitwisseling is voor veel studenten een onver-
getelijke ervaring. Maar eenmaal terug in Nederland gaapt  
het zwarte gat. “Ik had bijna een tatoeage van een maple 
leaf laten zetten. Gewoon, omdat ik Canada niet wilde 
vergeten.”      tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse illustratie UNIT20.

Simone Overbeeke
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misschien – en dan is het onmogelijk om meteen weer op 
te gaan in de dagelijkse gang der dingen. Je hebt tijd no-
dig om te aarden.
Wat het contrast tussen de uitwisseling en thuis zo groot 
maakt, is vooral het mentaliteitsverschil, zegt Zwinkels. 
Iedereen heeft tijdens dat half jaar het gevoel of de wereld 
aan zijn voeten ligt, wat leidt tot een collectief gevoel van 
eindeloos optimisme. En als er iets als een paal boven wa-
ter staat, is het wel dat je er met z’n allen wat van moet 
maken. Er is geen onderscheid meer tussen privé en stu-
die zoals thuis: je doet alles samen. Zwinkels: “Thuis heb 
ik allerlei verschillende kringetjes en moet ik mijn afspra-
ken plannen. In Stellenbosch was dat nergens voor nodig. 
Alles gebeurde op de campus.”

Unieke cocktail  Bij de meeste studenten komt 
het gemis, de vervreemding pas na een paar weken. Tom 
van den Akker (24) zat een half jaar in Istanbul en is nu 
bezig aan de afronding van zijn master Rechten. Hij 
dacht in eerste instantie dat hij er helemaal geen last van 
zou krijgen, van die uitwisselingsblues. De eerste paar 
dagen was iedereen blij dat hij terug was, herinnert hij 
zich nog. “Maar dat is na drie ‘welkom thuis’-borrels wel 
over. Je vrienden pakken een keer uit, je ouders pakken 
een keer uit, je voetbalteam pakt een keer uit. En je moet 
nog allerlei dingen regelen. Maar daarna valt het stil.”
In de woorden van de Italiaanse student Fiorella de Nico-
la, die in 2005 een scriptie over de uitwisselingsstudent 
schreef: dan valt pas op hoe gewoontjes je huis is, de uni-
versiteit saai, de stad levenloos, je vrienden waardeloos 
en de televisie nog steeds gaar. Met een beetje gevoel voor 
dramatiek zou je het een rouwproces kunnen noemen. Je 
neemt afscheid van een periode waarin de mensen, de 
plaats en je gemoedstoestand zo’n unieke cocktail vorm-
den, dat de kans klein is dat je het nog een keer mee-
maakt. 
Turkije was voor Van den Akker een avontuurlijke trip. 
De universiteit was niet echt ingesteld op buitenlanders, 
wat zorgde voor een bijzondere band tussen de internatio-
nale studenten. Het lastige is alleen dat je dat gevoel 
maar moeilijk met anderen kunt delen. Natuurlijk: er zijn 
foto’s, je hebt verhalen. Maar bij het navertellen krijg je 
nooit uitgelegd hoe het voelde om met z’n vijftigen op een 
rooftop-bar dronken te worden van de goedkope cock-
tails, en vervolgens tussen de zwervers door naar huis te 
lopen. Van den Akker heeft het eigenlijk niet eens gepro-
beerd. “Na drie keer vertellen ben je het zelf ook wel zat. 
Op een gegeven moment had ik met een vriend afgespro-
ken die net vier maanden snowboardles had gegeven. We 
hadden elkaar acht maanden niet gezien. Hij vroeg hoe ik 
het had gehad. ‘Leuk’, zei ik. ‘Jij ook? Dan kunnen we nu 
bier gaan drinken.’” >>

‘NEDERLANDERS ZIJN DIRECT 
EN RUW’

Sociologiestudente Simone 
Overbeeke (23) – half jaar aan de 
University of Western Ontario, 
Canada

“Idioot eigenlijk. Toen ik net weer in 
Nederland was, heb ik rondgelopen 
met het idee om een tatoeage van 
een maple leaf te laten zetten. 
Gewoon, omdat ik Canada niet wil-
de vergeten. Nu ben ik blij dat ik het 
bij een kettinkje gehouden heb.
De eerste twee weken dat ik terug 
was, heb ik heel weinig gedaan: een 
beetje met vrienden afgesproken, 
feestjes georganiseerd. Het lastigste 
was die tijd daarna, toen het voor 
iedereen weer normaal was dat ik 
terug was en ze mijn verhalen intus-
sen wel kenden. Dan kijk je om je 
heen, en denk je: wat is Nederland 
toch klein, en wat zijn die mensen 
toch direct en ruw. In Canada is ie-
dereen heel beleefd. Mensen ver-
ontschuldigen zich in de supermarkt 
zelfs als ze bij je in de buurt dreigen 
te komen. Terwijl Nederlanders ge-
woon dwars voor je karretje langslo-
pen. 
Ik wilde het studentenleven ervaren. 
In Nederland reis ik heen en weer 
tussen Den Haag en Rotterdam. Ik 
vond het heerlijk om in Canada op 
vijf minuten afstand van de univer-
siteit te wonen. Je leeft op de cam-
pus: vier keer per week wat drinken, 
twee keer per week sporten, veel 
livemuziek; er was zelfs een bios-
coop. En het leuke is: je hoeft niet af 
te spreken, je komt elkaar vanzelf 
tegen. De groep met internationale 
studenten is heel positief. Het idee 
is: dit moet de ervaring zijn van je 
studententijd. Dat merk je aan alles. 
Iedereen spreekt elkaar aan, ook 
omdat ze weten dat je geen familie 
of vrienden in de buurt hebt. Je bent 
op de anderen aangewezen dus je 
viert alles samen, van feestdagen 
tot verjaardagen. 
Of je mensen op zo’n uitwisselings-
blues kunt voorbereiden? Ik denk 
het niet. Je kunt uitleggen hoe bun-
geejumpen is, maar dat moet je toch 
vooral ervaren. Zo is het met de uit-
wisseling en de thuiskomst ook. Het 
hoort erbij, ook het afscheid. Ik heb 
er weinig verdriet van gehad.”
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Voorbereiden op terugkeer  Het 
is de vraag of je het kunt voorkomen, dat gevoel van 
vervreemding bij thuiskomst. Katja Rusinovic is socioloog 
aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en heeft 
veel onderzoek gedaan naar expats. Die hebben, als ze 
vaker voor een lange periode naar het buitenland zijn 
geweest, minder last als ze zich tijdig voorbereiden op 
de terugkeer. “Maar het is een beetje onzinnig om als 
uitwisselingsstudent na twee maanden alweer over je 
terugkeer te gaan nadenken. Dat moet je pas doen als je je 
koffers gaat inpakken.” 
We moeten het proces ook niet gaan overdrijven, 
haast Van den Akker zich te zeggen. Natuurlijk kun je 
uitwisselingsblues hebben. Helemaal als je, zoals hij, niet 
gelijk ergens mee aan de slag hoeft en zelf het initiatief 
hebt om met een scriptie te beginnen. “Maar om jezelf nou 
zielig te gaan zitten vinden en een maand in bed te blijven? 
Zet gewoon je wekker en sleep jezelf naar de UB. Dan gaat 
het sneller over.”
Een van de middelen om de uitwisselingservaring nog een 
beetje vast te houden, zo lijken veel studenten te denken, is 
door contact te houden met de mensen die je daar ontmoet 
hebt. Makkelijk zat, via Facebook. Zwinkels is op een ge-
geven moment nog gaan carnavallen in Sittard, met een 
groep die ze uit Stellenbosch kent. Gek was dat, leuk ook 
wel. "We proberen elkaar nog te blijven zien. Maar of het 
lukt? We zien wel."
Zwinkels is in de maand na thuiskomst, januari, expres 
gaan werken. Het leek haar niks om gelijk de studie weer 
op te pakken, ze had van tevoren bedacht dat ze moest om-
schakelen. Terugkijkend was deze periode geen vervelende 
ervaring. Het gaf haar wel een goed gevoel, dat missen. 
Misschien is het wel verhelderend, zegt ze, die uitwisse-
lingsblues. “Je wordt gedwongen om in de spiegel te kij-
ken en veranderingen te overwegen. Je gaat je afvragen: 
wat wil ik nou echt?”  

‘IK WIL HET HUIS UIT’

Pychologiestudente Roshni Khemai 
(22) – half jaar aan de Universiteit 
Stellenbosch, Zuid-Afrika

“Niemand had het achter me ge-
zocht. Ik had niets gepland, maar ik 
heb alles gedaan: bungeejumpen, 
skydiven, met haaien zwemmen. De 
uitwisseling was een grote stap 
voor mij: uitdagingen als deze wa-
ren niet mijn ding. De eerste paar 
weken heb ik de veiligheid opge-
zocht in de omgang met 
Nederlandse studenten. Maar na 
verloop van tijd begon ik ook veel 
naar de Afrikaners, de Amerikanen 
en de anderen toe te trekken. Toen 
ik thuiskwam zeiden mensen: ‘Wat 
heeft Afrika met je gedaan?’
De eerste dagen in Nederland wa-
ren vol van heimwee. Iedereen ging 
gewoon naar zijn werk en het weer 
zat ook niet mee (het sneeuwde), 
terwijl in Zuid-Afrika de zomer net 
was begonnen. Ik was wel blij dat de 
feestdagen nog moesten komen: 
het deed me goed om mijn familie 
en vrienden weer te zien. Maar de 
overgang was groot: van alle vrij-
heid naar weer thuis wonen. 
Het botst wel een beetje met de op-
vattingen in de Hindoestaanse cul-
tuur. De jongste die als eerste het 
huis uitgaat? Volgens de traditie 
hoor je eerst te trouwen. Ik heb veel 
geleerd over mezelf: ik ben losser 
geworden en sta anders in het le-
ven. En nu wil ik dolgraag op mezelf 
wonen.
Ik weet niet waar de kater precies 
door veroorzaakt werd. Misschien 
door het besef dat het uitwisse-
lingsgevoel nooit meer terugkomt. 
Zelfs als ik terugga naar 
Stellenbosch: zonder de mensen en 
de dingen die we deden, zal het 
nooit meer hetzelfde zijn. Dat merk-
te ik al tijdens de laatste maand. 
Omdat veel mensen toen gingen 
reizen, druppelde het huis, waar 
met z’n tweeëntwintigen woonden, 
langzaam leeg. Die leuke vakantie-
sfeer was ook meteen weg.”

‘Zet gewoon je wekker en sleep jezelf naar de 
UB. Dan gaat het sneller over’

COVERVERHAAL

Roshni Khemai



Dominique Campman gaat 
zijn ervaring als ICT-manager 
en operationeel directeur bij 
RSM inzetten voor het pro-
gramma ‘ICT en bedrijfspro-
cesintegratie’

Wat is je opdracht?
“De universiteit op ICT-gebied moderniseren. 
De basis moet op orde gebracht worden. Van 
herstructurering van de servers en opslag, tot 
overschakeling op één mail- en kalendersysteem. 
Mensen moeten te allen tijde toegang hebben tot 
hun werkplek. Anything, anytime, anywhere.”

Eerste wapenfeit?
“De hele campus krijgt wireless internettoe-
gang. Nu zijn delen dat wel en delen niet. En als 
we willen stimuleren dat iedereen overal kan 
werken en bij zijn of haar documenten kan, dan 
moeten we het netwerk overal beschikbaar ma-
ken. Vandaar de hele campus Wireless. Daar zijn 
we nu mee aan het starten en ik verwacht dat de 
eerste delen al dit jaar worden opgeleverd.”
 

Wie krijgt last van je?
“Er moet hard gewerkt worden door het onder-
steunende personeel. En er zullen medewerkers 
zijn die bang zijn voor de gevolgen van het cen-
traliseren van de ICT. Die angst moeten we 
wegnemen.”

Celia Taia Boneco, hoofd van 
de afdeling Corporate Plan-
ning en Control, is verantwoor-
delijk voor het programma 
‘Management- en stuurinfor-
matie’.

Wat is je opdracht?
“Dat bestuurders onderling op gemeenschappe-
lijke gebieden dezelfde taal gaan spreken.”

Wat betekent dat?
“We moeten cijfers van verschillende afdelingen 
met elkaar kunnen vergelijken. Dat kan niet als 
de een het over appels heeft en de ander over pe-
ren, zoals nu. Er moet een standaard komen voor 
rapportages en die moeten centraal opgeslagen 
worden.”

Eerste wapenfeit?
“Het inrichten van een afsluitmonitor voor de fi-
nanciële periode afsluiting, waarvoor faculteiten 
op dezelfde manier gegevens aanleveren.”

Wie hebben hier profijt van?
“Iedereen in een financiële functie. Je weet 
straks met één druk op de knop of je administra-
tie is bijgewerkt."

Borg van Nijnatten, voorheen 
directeur van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, is 
aangesteld als programma-
manager ‘Human Resources 
en organisatieontwikkeling’.

Wat is je opdracht?
“De beste mensen moeten op de beste plek ko-
men. Buitenlandse collega’s moeten zich echt 
thuis voelen op de EUR. En we gaan met beter 
talentmanagement  meer uit ons personeel halen. 
Beter en breder werven, selecteren en opleiden 
leidt tot betere productie en een hogere kwaliteit. 
Daarvoor moet duidelijk zijn dat we bereid zijn 
om in mensen te investeren, onder meer door een 
goed opleidingenaanbod.”

Wat ga je daarvoor doen?
“Onder andere nadenken over het opleidingen-
aanbod zodat  je een medewerker direct een 
voorstel kan doen. Nu moet hij zelf op zoek 
gaan, in het enorm grote aanbod dat er is en 
maar afwachten of de baas het er mee eens is. 
Vanaf oktober 2011 willen we een start gemaakt 
hebben met een systeem dat hierin actief voor-
ziet. Een leidinggevende moet goede redenen 
hebben om iemand een opleiding te ontzeggen.” 

Wie ga je blij maken? 
“Iedereen denk ik. We gaan zorgen dat mensen, 
ook internationale werknemers, zich beter thuis 
voelen bij de universiteit. Daar moet lijn in ko-
men.”
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De ondersteunende diensten van de Erasmus Universiteit han-
gen te veel als los zand aan elkaar. Dat moet één samenhangend 
geheel worden. De zes programmamanagers van ‘Bedrijfsvoe-
ring 2013’ gaan daar voor zorgen. Een korte voorstelronde. 
 tekst Geert Maarse en Wieneke Gunneweg fotografie Ronald van den Heerik



Kees Lansbergen is directeur 
van het Erasmus Facilitair 
Bedrijf (EFB) en neemt daar-
naast het programma ‘Cam-
pus services’ voor zijn reke-
ning.

Wat is je opdracht?
“Drie dingen: zorgen dat de faciliteiten van de 
universiteit gereed zijn voor kleinschaliger on-
derwijs dat de komende jaren zal toenemen. 
Meer en betere AV-voorzieningen en geschikte 
onderwijsruimtes; meer en aantrekkelijkere stu-
dieplekken en een veilige en bruisende campus 
voor studenten en medewerkers.”

Eerste wapenfeit?
“Sinds januari kunnen docenten in alle college-
zalen inloggen en bij hun documenten komen. 
En vanaf september 2012 moet de lesomgeving 
klaar zijn voor het kleinschalige onderwijs, van 
onder meer rechten en pedagogiek."

Wie ga je blij maken?
“Alle docenten die straks het kleinschalige on-
derwijs gaan geven, en studenten, die eindelijk 
hun langgewenste werkplekken op de campus 
krijgen.”

Wie krijgt er last van?
“Elke verbouwing levert overlast en ongemak 
op, deze ook, maar het gaat om het eindresul-
taat.”

Marieke Veenstra verruilt haar 
functie als directeur Bedrijfs-
voering van iBMG voor het 
management van het pro-
gramma: ‘Onderwijs- en On-
derzoeksondersteuning’

Wat is jouw opdracht?
“Het verbeteren van de onderzoeks- en onder-
wijsondersteuning voor studenten, docenten en 
onderzoekers. Een belangrijk project wordt het 
stroomlijnen van de student life cycle-proces-
sen.”

De wat?
“Studenten moeten zich op dit moment op ver-
schillende manieren inschrijven, er is geen geau-
tomatiseerd roosterproces, en als studenten vra-
gen hebben over praktische zaken, moet Ask 
Erasmus specifieke informatie kunnen bieden, 
niet alleen over centrale regels, maar ook over fa-
cultaire onderwijszaken. Automatisering moet 
tijd en informatie opleveren. Ook willen we on-
derzoekers beter ondersteunen bij het aanvragen 
van subsidies en het verhogen van hun onder-
zoeksimpact.”

Leidt al die automatisering 
niet tot ontslagen?
“Op de korte termijn is iedereen hard nodig, 
maar op de lange termijn zullen hier en daar een-
voudige werkzaamheden wegvallen. Wij zeggen: 
probeer mee te gaan in deze ontwikkeling en 
probeer er van te leren en kansen te grijpen.”

Pieter Kuijt is programmama-
nager ‘Marketing & Communi-
catie’ omdat hij ook directeur 
Marketing & Communicatie is.

Wat is je opdracht?
“De werving van nieuwe studenten moet inven-
tiever zodat we mensen binnenkrijgen met de 
juiste motivatie en reden om aan deze universi-
teit te komen studeren. We  willen meer interna-
tionale studenten en een beter rendement. We 
gaan meer aandacht besteden aan onderzoeks-
marketing: het binnenhalen van contractonder-
zoek en het vermarkten van onderzoeksresulta-
ten.  Dat kan alleen door het slim inzetten van 
het web en social media en het stroomlijnen van 
de samenwerking tussen de marketing & com-
municatieafdelingen.”

Wie ga je blij maken?
“Al onze doelgroepen. Studiekiezers omdat ze be-
ter weten wat ze kunnen verwachten van de 
EUR. Wetenschappers die we gaan ondersteu-
nen in het uitdragen van hun werk, en collega’s 
marketing en communicatie voor wie het werk 
meer geolied gaat lopen.”
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Wat is Bedrijfsvoering 2013?
De EUR loopt nogal achter op het gebied van 
ICT, communicatie en andere ondersteunende 
diensten. De universiteit bestaat uit allerlei ei-
landjes – faculteiten en ondersteunende diensten 
– die hun eigen systemen gebruiken. Om een in-
haalslag te maken is een strategisch plan opge-
steld, genaamd ‘Erasmus 2013 – thuis in de we-
reld’. Bedrijfsvoering 2013 is de praktische in-
vulling hiervan, aangestuurd door een zestal 
programmamanagers. Het doel: beter onderzoek 
en beter onderwijs door van de EUR één geheel 
te maken. Of, zoals dat in beleidsmatige turbo-
taal heet: ‘meedoen in de academische Champi-
ons League’.



D
e toch al pittoreske Veerhaven ligt er extra mooi bij 
deze maandagochtend. Het is een stralende dag en de 
haven ligt vol klassieke zeilschepen – oude twee- en 
driemasters waarvan sommigen wel vijftig meter lang, 
achttien stuks in totaal. De schepen zijn aangekleed met 

gigantische sponsorbanieren en in de masten wapperen vlaggen van 
biermerken, hetgeen verraadt dat het hier om een – studentikoos – zei-
levenement gaat. Zo’n 450 studenten doen er mee in totaal, onder wie 
34, hoofdzakelijk bedrijfskundestudenten, van de EUR. Zij varen op 
de Hendrika Bartelds. 

Ongunstige wind  ‘What shall we do with the drunken 
sailor, what shall we do with the drunken sailor?’, schalt het uit de 
speakers in de kajuit. Af en toe wordt de muziek onderbroken door gejoel 
op het dek. Met een grote katapult schieten studenten waterballonnen op 
de tegenstanders. Ook de op de kade wuivende familieleden krijgen een 
flinke voltreffer. Sfeer maken, dat vinden de leden van Team Erasmus 
misschien nog belangrijker dan ‘De Rees’ winnen. Wie heeft ooit gezegd 
dat rivaliteit en gezelligheid niet samengaan?

Een kleine rondgang door het schip. Een trappetje achter in de kajuit 
leidt naar het onderdek. Op de gang hangen overal lijstjes met onder 
andere het corveerooster en een 24-uurs ploegenindeling. Behalve de 
toiletten en douches bevinden zich hier de hutten van de studenten. 
Sommigen hebben hun kamerdeuren al aardig opgekalefaterd. Kamer 
11 heeft wat speelkaarten met afbeeldingen van blote vrouwen geplakt 
boven hun teammotto ‘no strings attached’. 
In de kombuis is de organisatiecommissie ondertussen bezig met wat 
laatste checks. Vijftien dozen crueslirepen, check. 250 eieren, check. 
300 liter bier, check. Dat laatste is bestemd voor feestjes in de havens, 
want tijdens het zeilen wordt absoluut niet gedronken, vertelt voorzit-
ter Jonel Timbergen van de organisatiecommissie. Voor op de boeg 
verzorgt hij nog even een peptalk, maar brengt ook slecht nieuws: de 
wedstrijd zou van Rotterdam via Ipswich naar Brugge en vervolgens 
naar Amsterdam gaan. Maar vanwege de ongunstige wind blijft ‘De 

Rees’ binnen Nederland: Den Helder, Terschelling en Amsterdam zijn 
nu de etappeplaatsen. De strijdlust is er niet minder om. Dat komt 
mede door de aanmoedigingen van booteigenaar en kapitein van de 
Hendrika Bartelds, Robert Postuma. “Het is alweer de tiende keer dat 
Team Erasmus met ons meevaart. Dit schip is tot veel in staat. Het is 
aan jullie om de verwachtingen waar te maken,” spreekt hij het team 
toe. “Behouden vaart!” 
De trossen kunnen worden gelost en de zeilen gehesen. Een student 
staat met zijn handen in de zakken toe te kijken, een ander zit nog een 
sigaretje te roken. Verder zijn er vooral veel vraagtekens. “Moeten we 
eigenlijk trekken of hijsen? En aan welk touw precies?” Gelukkig wor-
den ze goed begeleid door drie bemanningsleden aan boord. 

Regelen  De studenten van Team Erasmus doen pas voor 
de eerste keer mee, legt Timbergen uit. “Dat is een van onze 
voorwaarden. We willen namelijk iedereen een keer deze kans 
gunnen.” Dat is ook de reden dat oud-deelnemer Bas Kooij nu alleen 
met weemoed mag staan toekijken en – net als de pers en enkele 
sponsors – slechts het kleine stukje tot Maassluis meevaart. Zijn 
deelname vorig jaar herinnert hij zich als een absolute topweek. 
“Je leert binnen korte tijd een hoop mensen kennen en omgaan met 
onvoorspelbare omstandigheden. Je leert samenwerken en een doel 
bereiken.” 
In de kajuit zitten drie dames aan een tafeltje gebogen over de ‘Rees 
Almanak’, een blauw boekje waarin alle deelnemers zichzelf uitgebreid 
voorstellen. Enthousiast pennen ze cirkeltjes om de gezichten van de 
jongens heen. "Waar we mee bezig zijn? Wat denk je zelf? Even kijken 
op welke boten de lekkere jongens zitten, natuurlijk." Aan een van de 
rondslingerende boekjes te zien, zijn de jongens ook al bezig geweest. 
Vooral de dames van Team Domburg lijken in trek. Kooij: “Het is 
inderdaad zo dat er ontzettend veel ‘geregeld’ wordt tijdens De Rees. 
Zelfs door de mensen die een relatie hebben. Of hadden."
We naderen langzaam maar zeker Maassluis. Vanaf daar wordt het 
ruime sop gekozen. Voor sommige deelnemers is het de eerste keer dat 
ze überhaupt zeilen, al is er in de aanloop naar de wedstrijd is wel een 
stoomcursus geweest. Daar leerden ze knopen leggen, navigeren en 
wat al niet meer. Maar de echte zeebenentest begint nu en dat levert 
wel wat spanning op. “Ik heb twee doosjes pillen tegen zeeziekte 
meegenomen,” zegt teamlid Kim Randewijk. “Hopelijk is dat genoeg. 
Geen idee hoe ik straks reageer op die golven.” 

Epiloog  Die voorraad medicamenten kon helaas niet voorkomen 
dat bijna de helft van de deelnemers halverwege de week buikgriep 
kreeg, vertelt Timbergen een week later bij terugkomst. “Sommigen 
hebben wel 24 uur op bed moeten liggen. Op vier personen na is 
er eigenlijk niemand geweest die niet kotsend over de reling heeft 
gehangen. Maar het was het absoluut waard. We hebben een 
fantastische week gehad, ook al hebben we Engeland niet bereikt.” 
Uiteindelijk is Team Erasmus zesde geworden. De winst ging naar het 
team van de Vrije Universiteit.   

'Moeten we eigenlijk trekken 
of hijsen? '

Aan boord van de Hendrika Bartelds
Op maandag 4 april klonk vanuit de Rotterdamse 
haven het startschot van de 23e Race of the Classics. 
Erasmus Magazine voer een stukje mee met het team 
van de Erasmus Universiteit.                           
 tekst Thomas de Leeuw fotografie Ronald van den Heerik
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‘De politiek heeft de 
wetenschap in gijzeling’

Europese subsidies

Er moeten meer Europese subsidies binnengehaald worden, vindt de EUR. In vrij en 
ongebonden onderzoek en geesteswetenschappen heeft de Europese Unie echter 
weinig interesse. Innovatie is het modewoord. tekst Thessa Lageman illustratie Bas van der Schot
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Zakendoen  ‘It’s not about the money, money, 
money. We don’t need your money, money, money’, 
klinkt uit de boxen van de bus die rond half elf ’s 
ochtends Brussel binnenrijdt. Niets is minder waar. 
‘Doing business in European Research Area for 

EUR-researchers’ heet de Annual Brussels meeting, waar rond 
de dertig beleidsmedewerkers, decanen, onderzoeksdirecteuren 
en wetenschappers van de EUR naartoe zijn gekomen om te 
horen wat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Europese 
onderzoekssubsidies zijn. 
“Het is buitengewoon ingewikkeld om subsidies aan te vragen. 
We moeten er meer deskundigheid in krijgen”, zegt rector Henk 
Schmidt in het chique kantoor van Neth-ER (Netherlands house 
for Education and Research) in het centrum van Brussel. Het ge-
bouw heeft hoge plafonds, marmeren trappen en grote versierde 
spiegels. Zonlicht schijnt door het dakraam. 

Voor het karretje  Filip Vermeylen, onderzoeker 
bij de Erasmus School of History, Culture and Communication, 
weet al veel van het onderwerp want hij diende onlangs een 
subsidieaanvraag in, maar wil graag op de hoogte blijven. 
Minstens een maand was hij fulltime met de aanvraag bezig. 
Gelukkig had hij een collega die er veel verstand van had. Hij 

werd goed geholpen door de universiteit met de administratie. 
Ook kreeg hij een dag cursus, maar die was nogal algemeen, geen 
maatwerk. 
Een ander lid van de delegatie, psycholoog Marjon Gorgievski 
vroeg twee jaar geleden een Europese subsidie aan. Het onder-
zoek bleek echter niet goed in het thema van de EU te passen. Ze 
wil het onderzoek aanpassen en nogmaals een verzoek indienen. 
“Maar”, benadrukt ze, “we moeten oppassen dat Brussel niet 
ons onderzoeksgebied gaat bepalen en ons voor hun karretje gaat 
spannen.” 

Beleid beïnvloeden  Neth-ER is vijf jaar geleden 
opgericht door acht Nederlandse organisaties. Het doel is om 
Nederlandse onderzoekers bewust te maken van Europese 
subsidies en het Europese beleidsvormingsproces te beïnvloeden. 
Sinds twee jaar heeft de EUR er een eigen kantoortje. Lobbyen 
voor de EUR en de situatie in de EU op het gebied van 
onderzoekssubsidies in de gaten houden is sinds kort de taak van 
Marjolein Griethuysen in Brussel.
Beleidsmedewerker van de Europese Commissie Paul van der 
Hijden is een van de sprekers die over de nieuwe ontwikkelingen 
komt vertellen. Er zal meer geld naar innovatie gaan dan voor-
heen, zegt hij, en er komt meer simplificatie. Hij toont echter de >>
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ene volle sheet na de andere met kleine letters, 
plaatjes en afkortingen en licht dit toe in jar-
gon met een dik Limburgs accent. Het praatje 
is geen Europese subsidies voor beginners. 

Naïef  De EUR-delegatie deelt haar 
bezorgdheid over het feit dat de EU weinig 
aandacht voor geesteswetenschappen en vrij 
en ongebonden onderzoek heeft. Schmidt: 
“Ik word hier een beetje verdrietig van. 
Dergelijk onderzoek is ook belangrijk bij het 
ontwikkelen van innovatie.” “Hear hear”, 
klinkt achterin. Van der Hijden zegt dat de EU 
dat wel degelijk belangrijk vindt. Vanachter 
uit het zaaltje klinkt: “Ja maar er is geen 
geld voor.” De beleidsmedewerker benadrukt 
dat slechts vijf procent van het geld voor 
Nederlands onderzoek uit Brussel komt. Maar 
het gaat wel om meer dan 50 miljard euro, 
merkt iemand op. 
De geldbijdragen voor vrij onderzoek zullen 
wel groeien, maar zeker niet zoveel als de rest, 

vertelt Frans van der Vught, hoofd van de 
taskforce Synergies van de Europese Commis-
sie. De EU gebruikt kennis om de economie 
te stimuleren, licht hij toe. “U komt hier 
natuurlijk geld ophalen”, zegt hij met grijns. 
“Dat werkt over het algemeen slecht als u 
niets komt brengen. Dat is naïef. Zo werkt de 
EU dus niet.” Achter in het zaaltje klinkt luid 
gezucht. Van der Vught helpt de delegatieleden 
direct ook uit de droom met betrekking tot de 
wens om een topuniversiteit te worden. Op het 
niveau van de VS komen we sowieso niet, zegt 
hij, omdat we het geld simpelweg niet hebben. 
“Het is net voetbal.” 

Gijzeling  De ochtendpresentaties 
hebben wel wat emoties los gemaakt. “Als ik 
hoor dat de nadruk nog meer op innovatie 
komt te liggen, dan denk ik ‘kom op’”, zegt 
Wiep van Bunge, decaan van de Faculteit der 
Wijsbegeerte. “Something is rotten in the state 
of Europe.” Van Griethuysen, glimlachend: 
“Mensen, er is nog hoop.” Maar, zegt ze ook: 
“Laten we realistisch zijn. De politiek heeft de 
wetenschap in gijzeling.” 
De EUR heeft een probleem, vindt Lotte 
Jaspers van consultancy en trainingbureau 
Yellow Research. Er zijn wel toponderzoekers, 
maar nog niet veel Europese subsidies bin-
nengehaald. Voor de EU is het belangrijk, zegt 
ze, dat een onderzoeker niet bij een universiteit 
blijft hangen. Collegevoorzitter Pauline Van 
der Meer Mohr ziet wel wat in wat zij ‘het 
bijenkorfmodel’ noemt: onderzoekers die de 
universiteit in- en uitgaan. Ook moeten we 
bedenken wat we excellente buitenlandse on-
derzoekers kunnen bieden, zegt ze. 

Overvloedig  Het avondprogramma 
vindt plaats in het ook al deftige gebouw van 
La Fondation Universitaire met kroonluchters, 
glas-in-loodramen en grote vazen. Het diner 
is al even luxe en overvloedig als de broodjes, 
hapjes en taartjes tijdens de lunch en in de 
vele koffiepauzes. Kan dit geld niet beter 
aan iets anders besteed worden, onderzoek 
bijvoorbeeld?
De deelnemers vonden het een nuttige dag. 
Ze hebben nieuwe informatie opgedaan en, 
zegt Filip Vermeylen van de ESHCC: “Het is 
goed dat de EUR Europese subsidies serieus 
neemt.” In juni hoort hij of zijn subsidieaan-
vraag geslaagd is.  

‘U komt hier natuurlijk 
geld ophalen’

Typisch Hollands
Mijn ochtend begint meestal met een kopje 
Darjeelingthee. Daarna doe ik mijn kleren aan. 
Mijn pak is van een traditioneel Brits merk en 
de katoenen stof komt uit India. Vandaag kies ik 
voor mijn Italiaanse sneakers. Als ontbijt neem 
ik een Frans croissantje en verse jus d’orange, 
waarvan de sinaasappels uit Israël komen.  In 
mijn Japanse auto rijd ik naar mijn werk, de 
Erasmus Universiteit. Sinds kort heet mijn fa-
culteit de Erasmus School of History Culture and 
Communication. De Engelse taal is ontwikkeld 
uit het Germaans en verwant aan het Latijn. 
Maar met die Engelse taal proberen we niet al-
leen aansluiting te vinden met Engeland, maar 
juist ook met de rest van de wereld. In de wan-
delgangen grappen we dat we Harvard aan de 
Maas zijn. 
Ik zet mijn computer aan die, zo heb ik me laten 
vertellen, alleen met nullen en enen werkt. Die 
nullen en enen komen oorspronkelijk uit de 
Arabische wereld. Het papier waarop deze co-
lumn gedrukt is, is een Chinese vinding en het al-
fabetisch schrift waarin ik nu schrijf is afkomstig 
uit Fenicië. Wanneer ik vastloop en er een ‘writers 
block’ dreigt, neem ik een kop koffie (Arabica) 
met veel suiker. Vroeger zou ik gaan roken, maar 
daar ben ik gelukkig mee gestopt. Tussen de mid-
dag kan ik kiezen uit een keur van internationale 
maaltijden. Op dinsdag is nog steeds de saté-
maaltijd populair in de kantine. Maar ook de oer-
Hollandse aardappel komt van ver buiten Europa. 
Die werd door de nakomelingen van Columbus 
meegenomen uit de Nieuwe Wereld. 
Na de maaltijd ga ik met de auto naar een af-
spraak op een voor mij onbekend adres. Ik ben 
niet bepaald een ontdekkingsreiziger en ik ver-
trouw volledig op de TomTom. Die zal mij zonder 
omwegen op de plaats van bestemming bren-
gen. De TomTom is in feite de moderne opvolger 
van het kompas, een Arabische uitvinding. In de 
auto luister ik graag naar Afrikaanse muziek of 
Amerikaanse jazz. Tussendoor komt het nieuws 
uit Japan, de Arabische wereld, Noord-Afrika, 
Israël, Palestina en de Verenigde Staten. 
De TomTom meldt mij dat ik ‘mijn bestemming 
heb bereikt’. En inderdaad sta ik voor Hotel des 
Indes in Den Haag, waar onze Indiase delegatie 
bivakkeert. Ze staan al buiten op me te wachten. 
Er volgt een gebruikelijk ongemakkelijk interna-
tionaal begroetingsritueel. Ik probeer hen op zijn 
Indiaas met Namaste te groeten en zij willen mij 
een hand geven. We blijven lachen en ons ver-
ontschuldigen, want ook dat hoort bij het ritueel. 
En dan vraagt een van mijn gasten met een sterk 
Indiaas accent: ‘What would you say is typical 
Dutch in your daily life?’

Gijsbert Oonk is universitair hoofddocent 
Geschiedenis van Afrika en Azië

GIJSBERT OONK

Hoeveel euro?
Sinds 1984 zijn Europese subsidies geor-
ganiseerd in meerjarenprogramma’s voor 
Europese bedrijven, onderzoeksinstituten, 
overheden en onderzoekers. In het Eerste 
Kaderprogramma (1984-1987) werd hier 
3,25 miljard euro voor uitgetrokken, in het 
huidige Zevende Kaderprogramma (KP7) 
(2007-2013) is dat 50,5 miljard. 

Hoeveel hebben we 
gekregen?
De EUR en het Erasmus MC hebben tot 
en met oktober 2010 respectievelijk 
124 en 355 maal deelgenomen aan KP7-
subsidieaanvragen. Hiervan waren 23 en 91 
succesvol. In totaal hebben de EUR en het 
Erasmus MC 54 en 332 miljoen euro aan-
gevraagd, waarvan 9 en 46 miljoen euro in 
principe werd toegekend. 



WETENSCHAP

‘The time you 
enjoy wasting is 

not wasted time’ 
(Bertrand Russell)

Elfde stelling van Oleh Dzyubachyk in zijn 
proefschrift Model-Based Cell Tracking and 

Analysis in Fluorescence Mircoscopy.

Oleh Dzyubachyk (1976) vond het citaat 
van de Britse filosoof, historicus, logicus, 
wiskundige en pacifist Bertrand Russell 

ergens op internet. Het sprak hem meteen aan. 
“Het is goed om af en toe iets te doen wat niet di-
rect te maken heeft met je werk. Dat zorgt voor 
een frisse blik.” Hij vindt Russell (1872-1970) bij-
zonder interessant en getalenteerd, en bewondert 
het feit dat hij een sterke mening over allerlei be-
langrijke kwesties had.
Op de wat minder productieve dagen tijdens zijn 
promotieonderzoek – “wie heeft die niet?” – ging 
Dzyubachyk wel eens iets totaal anders doen om 
weer in de juiste stemming te komen. Toch vond 
hij het vaak moeilijk niet aan zijn onderzoek te 
denken. “Ik heb waarschijnlijk niet genoeg tijd 
verspild”, denkt hij. De Oekraïense wiskundige 
onderzocht de ontwikkeling van gespecialiseerde 
methoden om biologen te helpen gegevens te ana-
lyseren. Sinds een paar maanden werkt hij aan 
een groot project in het Leids Universitair Me-
disch Centrum. Nu zijn proefschrift af is, heeft hij 
echter weer wat meer kans om zijn tijd te verspil-
len. TL

'Eureka-momenten', noemt 
universitair hoofddocent 
Bestuurskunde Sandra van 
Thiel (1968) het als zij of 
haar studenten opeens iets 
begrijpen. Bijvoorbeeld 
tijdens het moeilijke vak 
methodologie dat ze geeft.
“Als je dan opeens merkt dat het kwartje 
valt en studenten verbanden beginnen te 
leggen, dat geeft echt een kick”, zegt ze stra-
lend. “daar doe ik het voor.” Ze houdt haar 
studenten altijd voor dat er geen domme 
vragen zijn. Van Thiel heeft op het moment 
een researchmasterstudent die heel erg ge-
interesseerd is in haar onderwerp. Hij komt 
zelf ook met ideeën en stelt moeilijke vragen. 
“Daar leer ik ook van.” En daar is het haar 
om te doen. “Sommige mensen zijn gewoon 

heel slim. Dat inspireert.” Of het nou weten-
schappers op congressen in het buitenland 
zijn, collega’s, studenten of de promovendi 
die ze begeleidt. Vaak aan het begin van het 
derde jaar merkt ze dat ze opeens het roer in 
eigen handen nemen. “Dat soort momenten 
zijn echt de pareltjes.” Maar, geeft ze toe, 
soms is haar werk ook saai: ongeïnteresseer-
de studenten, jaar-na-jaar dezelfde colleges 
geven. “Af en toe is het even doorbijten.” 
Iemand zei een keer tegen haar ‘jij bent echt 
het toonbeeld van een wetenschapper’. Dat 
zou ze nooit over zichzelf zeggen, maar het 
klopt dat ze graag alles begrijpt. Zodat 
ze bijvoorbeeld aan collega’s die aan haar 
deur komen kan uitleggen wat het verschil 
is tussen de ene overheidsorganisatie en de 
andere. TL

Bent u ook een geïnspireerde onderzoeker? 
Mail naar lageman@em.eur.nl

DE INSPIRATIE

STELLING
DE
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Afhankelijk 
van de auto…
We worden steeds afhankelijker van de au-
to, maar de auto in de huidige vorm heeft 
geen toekomst, en de auto van de toekomst 
is nog niet op korte termijn grootschalig 
aanwezig. Dat concludeert Hans Jeekel in 
zijn 477 pagina’s dikke proefschrift De au-
toafhankelijke samenleving. Hij begon zijn 
onderzoek uit verwondering over de hoge 
mate waarin de Westerse samenlevingen te-
genwoordig gebaseerd zijn op frequent au-
togebruik, soms leidend tot afhankelijkheid 
van de auto. 
Jeekel, die bij Rijkswaterstaat werkt, on-
derzocht waarom Nederlanders de auto zo-
veel gebruiken en voor welke doelen. 40 
procent van de autoverplaatsingen blijkt 
niet op een andere manier te doen. Hij be-
keek ook hoe mensen zonder auto, een op 
de vijf Nederlandse huishoudens, hun le-
vens regelen.

…en verslaafd 
aan gamen
In Nederland is 1,6 procent van de 13- tot 
en met 16-jarigen - enkele tienduizenden 
jongeren - verslaafd aan online videospelle-
tjes. Een klein deel van deze groep heeft kli-
nische verslavingszorg nodig. Dat aantal 
zal waarschijnlijk toenemen. Dat schrijft 
Anthonis van Rooij in zijn proefschrift 
Online Video Game Addiction. Hij pleit er 
voor dat de gaming industrie, politici en 
zorgverleners deze kwestie met een combi-
natie van preventie, behandeling en groot-
schalige studies aan gaan pakken. 
Wetenschappelijk onderzoek naar gamever-
slaving staat nog in de kinderschoenen. TL



In ieder nummer 
vraagt EM een 

EUR-medewerker 
om een culturele 

uitgaanstip in 
Rotterdam. 

Sander Renes is 
als promovendus 

verbonden aan 
de ESE en raadt 
ons aan om het 

Metropolis-
festival te 
bezoeken.

AAN
RADER

DE
Underground 
wordt mainstreamHet festivalseizoen staat weer voor de 

deur! “Ja! Eigenlijk vind ik alle Rotter-
damse festivals even leuk. Ieder festi-
val is voor mij weer een mooi excuus 
om lekker in de zon op het gras te 
gaan zitten en te luisteren naar ver-
schillende nationale en internationale 
bandjes.”
 
Ben je een trouwe Metropolis-
bezoeker? “De afgelopen keren is er 
helaas steeds iets anders tussengeko-
men, maar ik hoop zeker dat ik dit jaar 
kan gaan.”
 
Waarin is Metropolis anders dan ande-
re festivals? “Metropolis is een festival 
waar vooral de wat kleinere en minder 
bekende bandjes optreden. Het is ie-
dere keer weer spannend welke acts 
er die dag staan. Natuurlijk kun je van 
tevoren opzoeken wie er komen spe-
len, maar ik laat me graag verrassen 
door nieuw talent.” IW 
(foto: Bas Czerwinski)

Metropolis vindt plaats op 3 juli in het 
Rotterdamse Zuiderpark. Toegang is gratis. 
Voor meer info: www.metropolisfestival.nl

Ruim zestig jongeren zijn donder-
dagavond 31 maart afgekomen op 
het debat in Your Space aan de 

Kruiskade. Dennis Boose, bestuurslid Ad-
viezen van de RJR en derdejaars EUR-stu-
dent criminologie, is over de opkomst wel 
tevreden. “Met zo’n opkomst,  waaronder 
studenten, horecaondernemers, feestor-
ganisatoren, gays, liefhebbers van ver-
schillende muziekstijlen en zowel hoger- 
als lageropgeleiden, kan een representa-
tief beeld neergezet worden van de Rot-
terdamse jongeren”, denkt hij.
Doel van het debat is om te achterhalen 
hoe Rotterdamse jongeren de uit-
gaansscene beleven. “In tegenstelling tot 
andere steden in Nederland is Rotterdam 
aan het verjongen, in plaats van aan het 
verouderen”, weet Boose, “Dat betekent 
dat de invloed van onze jongeren in grote 
mate bepalend is voor de manier waarop 
de stad omgaat met bepaalde kwesties. 
Het uitgaansleven vormt een belangrijk 
thema.” 
Dankzij het debat kan de RJR nieuwe in-
zichten verkrijgen. De uitkomsten van het 
debat van vanavond zullen op korte ter-
mijn worden gepresenteerd aan de ge-
meente. “Die neemt onze adviezen zeer 
serieus en onze aanbevelingen worden 
vaak meegenomen in hun vierjarige be-
leidsplannen”, aldus Boose. 
Aan de hand van een aantal stellingen, 
zoals ‘Rotterdam heeft voor elke Rotter-
dammer geschikte uitgaansgelegenhe-
den’, ‘Uitgaan in Rotterdam is veilig’ en ‘In 
de Rotterdamse partyscene heerst een 
goede sfeer’, kunnen de aanwezige jonge-
ren hun mening geven. Over deze laatste 
stelling wil Boose zelf meteen iets kwijt. 
“Daar ben ik het absoluut niet mee eens. 
Er heerst – vooral op straat – zelfs een 
agressieve sfeer. In Rotterdam is het altijd 
raak. Denk bijvoorbeeld aan het strand-
feest in Hoek van Holland, of het bevrij-
dingsfestival bij de Erasmusbrug dat uit 
de hand liep. Wij willen juist een gevoel 
van saamhorigheid creëren. Daarbij con-
centreren we ons op de overeenkomsten 
die tussen de jongeren bestaan, in plaats 

van alleen op de verschillen.” 
In het begin van de avond is iedereen nog 
enigszins terughoudend en komt de dis-
cussie langzaam op gang. Echter, na de 
eerste paar stellingen wordt er vurig ge-
debatteerd. Na afloop kan worden gecon-
cludeerd dat de sfeer in het uitgaansleven 
over het algemeen nog wel eens wat te 
wensen over laat. De ontbrekende schakel 
is volgens de meesten het gebrek aan cre-
ativiteit. “Vernieuwing en het anders dur-
ven zijn komt bijna niet meer voor in het 
uitgaansleven,” stelt Boose. Hij denkt met 
weemoed terug aan de tijd waarin de 
Rotterdamse club Now & Wow nog hoog-
tijdagen kende. “Dat was geweldig. Now 
& Wow was vernieuwend, actueel en ori-
gineel.” 

Agressie
Ted Langenbach, de man achter deze fa-
meuze club, laat tijdens het debat ook 
van zich horen. Tot 2006 organiseerde hij 
toonaangevende feesten, waarin muziek, 
mode en excentrieke dansers samen een 
groot spektakel vormden. Om de huidige 
onvrede op te lossen, zou het volgens Lan-
genbach een goed idee zijn om de vele 
leegstaande kantoorpanden in het cen-
trum beschikbaar te stellen voor goedko-
pe woonruimte, om zo jongeren naar de 
stad te trekken. Ook zouden deze panden 
zo nu en dan dienst kunnen doen als uit-
gaanslocatie, waardoor een underground 
scene gecreëerd wordt die de creativiteit 
in het uitgaansleven zeker ten goede zal 
komen. “Namen van deejays moeten niet 
de enige reden zijn voor mensen om naar 
een bepaald feest te gaan. De mensen 
moeten om de mensen zelf komen,” aldus 
Langenbach. “We moeten zorgen dat de 
underground scene mainstream wordt.” 
De zogenaamde undergroundfeestjes, die 
georganiseerd worden op verschillende, 
wisselende plekken in de stad, worden tij-
dens het debat door de aanwezigen veel-
vuldig als oplossing voor de huidige pro-
blemen aangedragen, daar waar het aan-
komt op creativiteit, diversiteit en sfeer. 
Door het inzetten van social media als Fa-

De Rotterdamse Jongerenraad (RJR) signaleert een grote onvrede onder 
jongeren over het huidige uitgaanscircuit en pleit voor verbetering. De 
raad is dan ook bezig de Gemeente Rotterdam van een advies te voorzien. 
Voor de  nodige input werd op de laatste dag van maart een jongerende-
bat onder de noemer The Rotterdam party scene is… georganiseerd. 

tekst Iris Withuis

Metropolis
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Sofie Sofie (19) is eerstejaars Bedrijfskunde en zoekt werk.

tekst G
eert M

aarse   illustratie Enio Ram
alho

cebook en Twitter kan zo’n feest op een goedko-
pe manier onder de aandacht worden ge-
bracht. Er worden geen entreegelden gevraagd 
en iedereen neemt zelf iets te drinken mee. Vol-
gens de debaters van vanavond zijn deze feest-
jes vaak een stuk gezelliger dan de meeste 
mainstreamfeesten. De huidige sfeer hebben 
we te danken aan de slechte kwaliteit van het 
uitgaansleven, beweert Langenbach. “Kwaliteit 
en veiligheid hangen samen. Omdat er geen 
artistieke norm is, is er meer agressie.”

Goede tijden, slechte tijden
“Wat we uiteindelijk willen bereiken”, zegt Boo-
se,” is dat Rotterdam de plek wordt waar ieder-
een zich welkom voelt door een toegankelijke 
en open minded uitgaansscene.” Berlijn is vol-
gens hem een goed voorbeeld van hoe het hier 
ook zou moeten gaan. “Alle creatievelingen uit 
Duitsland trekken massaal naar Berlijn, voor de 
kunst, de cultuur en voor het uitgaansleven. 
Rotterdam is een inspirerende stad met 1001 
mogelijkheden, daar moeten we iets mee 
doen!” 

Natuurlijk is een bruisend uitgaansleven ook 
van groot economisch belang. “Daar hameren 
we ook op in ons advies aan de gemeente. Mo-
menteel is het gewoonweg niet aantrekkelijk 
voor organisatoren van feesten om iets te be-
ginnen in Rotterdam. Dit komt mede door om-
slachtige regelgeving en langlopende procedu-
res. In vergelijking met andere steden ligt in 
Rotterdam de nadruk erg op veiligheid. Het is 
jammer dat vanwege een aantal incidenten in 
het verleden het hele beleid is aangepast.” 
Maar niet alleen ten aanzien van veiligheid 
mag het huidige beleid volgens Boose nog wel 
eens onder de loep worden genomen. “Jonge 
ondernemers moeten meer kansen krijgen, bij-
voorbeeld door een aanpassing in het subsidie-
beleid.” 
Ondanks alle negatieve geluiden heeft Boose 
nog wel degelijk vertrouwen in de toekomst 
van de Rotterdamse party-scene. “Wat je ziet is 
een conjunctuur; eerst kende Rotterdam goede 
tijden, toen slechte tijden. In de tijd van Now & 
Wow was er een enorme piek, daarna ging het 
slechter, en nu is het weer tijd om te pieken.”  
(foto: Ruut Bol)

Voor meer informatie over de Rotterdamse Jongeren-
raad ga naar www.rjr.nl

Sofie had de hoop op een leuke bijbaan 
eigenlijk al een beetje opgegeven. Die 
catering waar ze van het najaar voor 

gewerkt had was niks voor haar, van die 
tapasbar in Kralingen had ze niets meer 
gehoord, en het Westerpaviljoen vond ze bij 
nader inzien toch te onpersoonlijk: een 
vreetfabriek. Misschien moest ze genoegen 
nemen met een call centre, had ze op een 
gegeven moment zelfs gedacht, of donateurs 
gaan werven voor het goede doel. Haar 
ouders betaalden de huur en het collegegeld. 
Lekker, dat wist ze ook wel, maar van die 250 
euro stufi die ze per maand kreeg, kon ze net 
boodschappen en af en toe een wijntje 
betalen. Een vakantie zat er op dit moment 
niet in; als ze deze zomer naar Indonesië 
wilde, moest er gespaard worden. 
En toen vond ze toch nog een leuk restau-
rantje, dat bovendien nog mensen zocht. 
Tenminste, dat vermeldde het bord buiten. Ze 
liep er tegenaan tijdens het hardlopen. Op 
zich was het vreemd dat ze het nog nooit 
eerder gezien had, want het lag nog geen 
drie straten bij haar huis vandaan. 
Ze liep naar binnen, zich maar half beseffend 
dat ze niet bepaald op een sollicitatie gekleed 
was. Er zaten al een paar mensen aan een 
mandje stokbrood. Ze hoorde een nummer 
dat haar deed denken aan een Tarantinofilm. 
Achter de bar stond een kale man met 

oorbelletjes in. 
“Hallo”, zei Sofie.
“Hallo”, zei de man.
“Eh, sorry dat ik zo kom binnenvallen, maar ik 
zag het bord buiten en vroeg me af of jullie 
nog steeds iemand zochten.”
De man glimlachte, zo flirterig dat Sofie bijna 
in de lach schoot, en zei: “Dat hangt er vanaf 
of je er altijd zo bijloopt.”
Sofie voelde dat ze rood werd en mompelde 
iets over ‘toevallig langskomen’ en ‘in de 
buurt wonen’. De man vroeg of ze ervaring 
had en Sofie vertelde wat ze bij ‘t Oude 
Raadhuis gedaan had.
“Lijkt me goed”, zei de man. “Heb je morgen-
avond wat te doen.”
“Wat? Ja, ik bedoel, nee. Hoe laat?”
“Meid, de hele avond. Er is maar één manier 
om te zien wat voor vlees we in de kuip 
hebben hè.”
Ze spraken af dat ze zich de volgende avond 
om half zes zou melden, dan kon ze gelijk 
mee-eten. Hij heette trouwens Nico, zei hij. Ze 
praatten nog wat, over kurken die in de fles 
bleven zitten. Pas toen ze weer buiten stond 
besefte Sofie wat een chaotische woorden-
wisseling het was geweest. Maar ze had een 
goed gevoel. Het terras was beschut, er 
stonden banken van steigerhout. Ze stelde 
zich voor dat de hele buurt hier op lome 
zomeravonden onder de druivenranken 

neerstreek voor een glas wijn of een speciaal-
biertje – misschien zelfs met een kleedje over 
de benen om warm te blijven – en dat zij dan 
een beetje de gastvrouw speelde.             
(wordt vervolgd)
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Loop een willekeurige avond langs deze Hawaïaanse surfbar en grote 
kans dat je de meest uiteenlopende mensen met elkaar ziet drinken. Niet 
voor niets is het motto van Tiki’s: We mix drinks and people. Cocktails be-
horen tot de optie, maar meestal gewoon een biertje in de hand.

Tiki’s bar & grill
Hartmanstraat 16a

Sfeer 9
Studentikoosheid 7

Sjanskansen 7
Dinsdag, woensdag, en 

donderdag: 15.00 uur 
tot 01.00 uur

Vrijdag: 15.00 uur tot 
02.00 uur

Zaterdag: 16.00 uur 
tot 02.00 uur

Zondag en maandag 
gesloten

Biertje (fluitje) 
2,30 euro

Biertje (vaasje) 
2,50 euro

Cocktails vanaf 
5,00 euro

Het is eindelijk voorjaar! Je maakt je zomerse outfit compleet met 
een zonnebril met gouden montuur of een paar goudkleurige (spie-
gel)glazen. De spiegeltrend van vorig jaar zet zich deze zomer voort 
met allerlei verschillende opties en de mooiste modellen. En dit jaar 
gaan we massaal voor goud. In Hollywood werd de gouden zonne-
bril al gespot op de neus van trendsetter Angelina Jolie, en ook hier 

op het Tinbergen Plaza verschijnen tegelijk met de zonnestra-
len de eerste goudkleurige ‘eye catchers’. Laat je, in je 

zoektocht naar een mooi exemplaar, eens in-
spireren door de Dolce & Gabanna GOLD-

collectie.  IW

Kijkje achter de schermen: 
Het Nederlands Fotomuseum
Tijdens een virtuele tour door het depot krijg je een 
kijkje in de schatkamer van de fotografie. Je komt 
meer te weten over de collectie, het depot zelf en het 
nut van bewaren.
Donderdag 3 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

SOS at Maria’s: Mandy & Jerry
Mandy zingt en wordt begeleid door Jerry op de 
vleugel. Zij waren vorig najaar al eens te zien in 
Maria’s Cantina.
Maandag 9 mei van 12.30 tot 13.30 uur
Maria’s Cantina, J-gebouw, Woudestein

Rotterdam Lezing 2011: 
Toekomstvisioen van Rotterdam
Dit jaar verzorgd door prof.dr.ir. Jan Rotmans, 
hoogleraar Duurzame transities en transititie-
management (FSW). Tijdens zijn lezing zal hij een 
toekomstvisioen van de stad presenteren. 
Dinsdag 10 mei van 19.30 tot 22.00 uur
Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, Rotterdam

Art & Drinks in de Kunsthal met 
Vincent Mentzel 
Op vrijdag de 13e vindt een nieuwe editie van 
Art&Drinks plaats. Deze editie draait om de tentoon-
stelling ‘Het oog van Nederland’ die momenteel te 
zien is. 
Vrijdag 13 mei van 17.15 tot 22.00 uur, entree en 
rondleiding € 4,50 
Kunsthal, Westzeedijk 341, Rotterdam

Lentegast: Jörgen Raymann
Onze Lentegast vertelt over invloedrijke stand-up 
comedians, zijn favoriete Rotterdamse plekken, maar 
ook over zijn studie economie aan de EUR, en hoe 
hij in aanraking kwam met komedie als lid van een 
studentencabaretgroep. 
Dinsdag 17 mei van 19.30 tot 22.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam

Theatergroep Zuur: Random numbers 
Wat gebeurt er in het donker op de campus? De tijd 
verstrijkt er op een andere manier. Random numbers 
brengt de campus tot leven en toont de verborgen 
patronen van haar bewoners. Reserveren en kaart-
verkoop: www.zuur.net
Dinsdag 24 mei tot en met vrijdag, 27 mei vanaf 
20.00 uur
Woudestein, exacte locatie wordt bekendgemaakt 
na reservering of aankoop 

Meer informatie? www.eur.nl/sgec
Alle programma’s zijn gratis toegankelijk tenzij 
anders vermeld.

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

UIT/GAAN
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Hot: Gouden zonnebril
GESPOT OP DE CAMPUS

Hollandse rock-’n-roll en indianenverhalen

Aan de inrichting van Tiki’s alleen al kun je een heel verhaal wijden. Fris, kleur-
rijk, maar ook chaotisch. De bamboebar, kleine totempalen en indianenmas-
kers aan de wanden, een kolossale jukebox gevuld met platen uit de jaren ’50 
en ’60 en doormidden gebroken skateboards aan het plafond. Echt in Hawaï 
waan ik me niet, maar het idee is alleraardigst. Pas wel goed op tijdens al het 
rondturen: het trapgat tegenover de bar is verraderlijk, zeker na een paar bier-
tjes. Die trap leidt overigens naar de toiletten. Een voor de dames, met stijlvol 
schilderwerk op de deur; en een voor de mannen, deurloos en volledig onderge-
kalkt met zwarte stift. 
Aan het begin van deze donderdagavond staat het meeste volk buiten op het 
terras. Nou ja, het is meer de stoep van de Hartmanstraat met een bankje, dan 
echt een volwaardig terras. Maar dat mag de sfeer niet drukken – integendeel. 
Tot middernacht is het hier een drukte van jewelste, mede omdat het Tiki’s-pu-
bliek graag regelmatig een sigaretje op mag steken. Dat publiek is uitzonderlijk 
divers. Het is elke keer weer een verrassing wat voor mensen je hier ontmoet. 
Het ene moment sta je te praten met Engelse toeristen, en voor je het weet 
heb je twee boomlange Indianen uit een Canadees reservaat tegenover je – 
echt waar. De diversiteit en kleur van het publiek is iets waar kroegeigenaar Je-
roen dan ook prat op gaat. Het gerucht gaat dat hij vijf jaar geleden Tiki’s in het 
leven riep om zijn gevarieerde vriendengroep een uitgaansplek te bieden. Dat 
lijkt gelukt. 
Om de twee weken is er op dinsdagavond een jamsessie bij Tiki’s. En als het 
rustig is, wil Jeroen vanachter zijn toog nog weleens uitgebreid college geven 
over de Nederlandse muziekcultuur. Dan zet hij het ene na het andere illustere 
oud-Hollandse rock-’n-rollplaatje op, en volgen er lange anekdotes, al dan niet 
geïllustreerd met beelden op zijn laptop. Echter, rustige avonden zijn in Tiki’s 
dun gezaaid.  TdL (foto: MdG)
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Paulien Engelman, student 
Master Arbeidsrecht van de 
Erasmus School of Law, 
heeft de Capra Prijs 2010 
gewonnen met haar scrip-
tie “De illegale werknemer. 
Zij kreeg de prijs, waaraan 
een bedrag van 2500 euro is 
verbonden, van de Stichting 
Jo Maes / Capra Prijs. Deze 
wordt jaarlijks uitgereikt 
aan studenten van een Ne-
derlandse Universiteit die 
een scriptie hebben ge-
schreven op het gebied van 
het ambtenarenrecht, het 
arbeidsrecht dan wel het al-
gemeen bestuursrecht, die 
gewaardeerd is met het cij-
fer 8 of hoger. 

Dr. André den Exter, univer-
sitair docent bij het insti-
tuut Beleid en Manage-
ment Gezondheidszorg 
(EUR), is op voordracht van 
de sectie Recht & Gezond-
heidszorg / Erasmus Obser-
vatory on Health Law op 8 
april toegetreden tot de 
Council of Presidents (CoP). 
De CoP is het hoogste be-
stuursorgaan van de World 
Association of Medical Law 
(WAML), de mondiale ver-
eniging van gezondheidsju-
risten. 

Frank Neffke, universitair 
docent Toegepaste Econo-
mie aan de Erasmus School 
of Economics, heeft de 
Young Scholar Paper Award 
ontvangen voor zijn paper 
‘Skill shortage and skill re-
dundancy: Asymmetry in 
the transferability of skills’ 
die hij samen met Ljubica 
Nedelkosa van de Friedrich 
Schiller Universität uit 
Duitsland schreef. 

Prof. dr. Wolter Oosterhuis 
(64), hoogleraar Pathologie 
aan het Erasmus MC, heeft 
van de KWF Kankerbestrij-
ding de Prof. dr. P. Munten-
damprijs 2011 uitgereikt ge-
kregen. Hij krijgt de prijs, ter 
waarde van 50.000 euro, 
vanwege zijn grote verdien-
sten als patholoog, en zijn 
stimulerende bijdrage aan 
de bouw van een brug tus-
sen oncologische patiënten-
zorg en onderzoek.

Joris van de Klundert heeft 
op 1 april 2011 Roland Bal 
opgevolgd als directeur On-
derwijs van het instituut 
Beleid& Management Ge-
zondheidszorg (iBMG). Van 
de Klundert is hoogleraar 
bedrijfsvoering van zorgor-
ganisaties en sectieleider 
van de sectie Manage-
ment& Organisatie van 
Zorgverlening van het 
iBMG.
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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

Studentenpak-
ketten: -30 rijlessen 

incl. Praktijk exa-
men €880,-  - 40 rijlessen incl. Praktijk 

examen+TTT+GRATIS theorie online €1285,-
(Gespreide betaling is ook mogelijk)

Tel: 010 - 437 25 77 
info@derijscholenconcurrent.nl

www.RijscholenConcurrent.nl

Advertenties

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG.

Gespecialiseerd in de nieuwe rijopleiding.
40 lessen van € 22,50 per les.
Bel of kom langs: Oostzeedijk 154a,
3063 BK Rotterdam. 010-4257726
www.delierverkeersopleidingen.nl L

Studentenpak-
ketten: -30 rijlessen 

incl. Praktijk exa-
men €880,-  - 40 rijlessen incl. Praktijk 

examen+TTT+GRATIS theorie online €1285,-
(Gespreide betaling is ook mogelijk)

Tel: 010 - 437 25 77 
info@derijscholenconcurrent.nl

www.RijscholenConcurrent.nl

veiligverkeer.nu
Rijopleiding rijbewijs B 

voor studenten

Geen ingewikkelde pakketten 

maar maatwerk met een vast 

laag tarief van  

€ 0.50 per minuut!

Gezocht: 

sportieve 
oppas-met-fi ets

wonend in Prinsenland of 
Kralingen voor zoon van 
10 jaar en dochters van 
12 en 14 jaar voor 1 à 2 
middagen per week. 

Graag contact zoeken via 
martine.schey@orange.nl

Internet uitgeverij Qasa.nl zoekt 

studenten die parttime willen bijverdienen. 
Goede Nederlandse schrijfvaardigheid, 
computervaardigheden en nauwkeurigheid zijn 
vereist. Flexibele tijdsindeling 1 of  2 dagen per 
week en goede betaling. 

Ons kantoor is in Krimpen ad IJssel. 
Voor info bel 0180 - 59 15 21.

Hoog 
slagings-

percentage

 Super
studenten- 

korting

Argus Rijschool

Bel of  mail naar 010 4584800 
Argusrijschool@hotmail.com

www.argusrijschool.nl

Gezocht: Statisticus (m/v)

Het Erasmus Data Service Center van de 
Universiteitsbibliotheek is op zoek naar een 
enthousiaste, klantgerichte en pro-actieve 
collega om studenten en medewerkers van 
de EUR te helpen bij het zo effi ciënt mogelijk 
vinden, verkrijgen en verwerken van de 
door hen gewenste data voor onderzoek en 
onderwijs.

Bent u statisticus? Heeft u ervaring met 
software pakketten voor statistische 
analyses  en heeft u affi niteit met fi nancieel 
wetenschappelijk onderzoek?

Kijk dan op www.eur.nl/ub/vacatures voor 
meer informatie.

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

Werken aan de
campus van morgen

Bouwactiviteiten eind april - eind mei 

www.eur.nl/
campusvanmorgen

CAMPUSHART

> Afsluiting doorgang L-gebouw (begin mei) 

> Aanleg voetgangerspaden tussen Institutenlaan +
Sportlaan en Tinbergen Plaza langs doorgang 
P4 / L-gebouw (begin mei) 

> Graafwerkzaamheden i.v.m. kabels en leidingen

> Bouw GreenEUR-blokhut voor E-gebouw 

> Ontmanteling eieren van Petri (16 mei)  

> Inkorten Carrousel: gereed medio juli 

> Verplaatsen fietsenstalling medewerkers

V-GEBOUW

> Verhuizing retail (begin mei)

> Officiële opening (26 mei)

ALGEMEEN

> Verbreden watergang voor F-gebouw (9 mei) 

> Bouw tijdelijke entree UB: gereed begin juni 

Er
as

m
u

s 
U

n
iv

er
si

te
it

 R
o

tt
er

d
am



EM INTERNATIONAL 3 september 2009 | 02

w

28 april 2011 | 28EM INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL NO.17//APR//2011

Campus trees become cosy treeshack
The trees that had to make room for the campus renovation are used to make a treeshack for small 
meetings. (photo: Ronald van den Heerik)

Unprecedented demands for first-years 
Starting September 1st 2012, first-years students at the EUR must earn all 60 ECTS in one year. 
Failure to do so means it’s the end of the line.  

According to Hande Macit, one of the board mem-
bers, Sigma Delta Phi will be different than regular 
Dutch sororities. These are not that attractive for 
internationals, since all history and traditions are in 
Dutch. ’We aim to be a mixture of a student and a 
study association and combine serious with fun. 
Besides parties and dinners, we want to create a 
network for the future. This means we will create 
relationships with companies, in order to organize 

company drinks and international internships.’ Mo-
reover, they want to harness the diversity  of the 
different nationalities by organizing theme months 
and language courses. This is one of the reasons the 
sorority is called Sigma Delta Phi, which means the 
sum of differences from the golden ratio. 
Besides an international sorority, there are plans 
for an international fraternity. It will be called 
Omega Chi, which means great energy or force. The 

initiator, Jack Beemsterboer, is currently writing his 
business plan for the Dutch Chamber of Commerce. 
’However, the association will only be official for 
the Erasmus University after two years of existence. 
Therefore we are taking the time to put all ideas on 
paper, in order to go from ideas to concrete plans.’
Currently, both associations expect around 100 
members. Joining the fraternity is possible through 
their Facebook page ’Omega Chi’. The sorority 
however has bigger plans. ’Soon we will start our 
Rush Week. In this week people can officially join. 
Besides that, we are planning to promote during the 
Eurekaweek as well.’ And although the sorority will 
not haze, people who join can expect a challenge. 
’These challenges will be related to charities, so it 
will be useful as well as fun.’  JvdV

Pricey tuition 
fees for students 
with no legal 
adress 
Students who are not registered with the  
correct municipal personal records data-
base as of September the 30th, 2011, will 
have to pay the institute tuition fee 
instead of the statutory tuition fee (€ 1713). 

International students from within the 
European Economic Area (EEA), Switzerland 
or Suriname are eligible for the low, statutory 
tuition fee. However, this only holds if they 
are registered at an official address at the time 
the fee for the academic year is determined. 
For instance, a German student who spends 
his first two months in a hostel or in an illegal 
sub-letting arrangement will be charged some 
ten thousand euro extra. That is the effect of 
the new policy.
Students must be registered at a legal address 
in the Netherlands, Belgium, Luxemburg 
or one of the German states North-Rhine 
Westphalia, Lower Saxony or Bremen on the 
given date. The Erasmus University is not 
pleased with this obligation and is attempting 
to increase the accepted registration period 
or even remove the registration demand 
altogether from the policy. If this does 
not succeed, students who are not legally 
registered before September the 30th will have 
to pay the institute tuition fee. The Admissions 
Office has made as all relevant information 
available at: eur.nl/english/essc. GM 

This is part of a series of far-reaching measures 
the Executive Board is imposing to improve the 
quality of education and to reduce the dropout rate. 
The liberties of students are eroded. Next to the 
rigorous cut-off after the first year, education will 
be more compact, there will be fewer opportunities 
for re-examinations, and students will be given 
the opportunity to compensate failing grades. This 
last measure implies that you can proceed to the 
second year if, say, you failed statistics but your 
average is high enough. The university envisions 
a system of year classes, as is customary at 
numerous universities abroad and also the Dutch 
University Colleges. They hardly have problems 

with study delay. It is expected that international 
students will have less trouble with the effects of 
the new measure than Dutch students. Moreover, 
the international studies IBA and IBCoM select the 
students to be admitted, thereby ensuring higher 
motivational levels in their student population.
Currently only 47 percent of students attain a 
degree within the four years set out for the study, 
while the figures for the universities of Utrecht and 
Maastricht are far above this level. Within a few 
years the performance of Erasmus students must 
be improved towards a figure of 70 percent. The 
Faculty of Social Sciences is starting with a pilot of 
these measures next year. GM

Sigma Delta who?
There is a new sorority in town and it is called Sigma Delta Phi. The sorority is solely for  
female students of IBEB, IBA and IBCOM.
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Thursday, April 7th, marked the 1st annual IBCoM Awards, 
celebrating fellow students and professors. IBCoM, Erasmus’ 
International Bachelor of Communication and Media, is a new 
program that began in September 2009. These awards proved to 
be a fun and innovative way to make the IBCoM program more 
visible in the Erasmus community, and have indeed ’put it on 
the map’.
Hosted at the Thalia Lounge in the center of Rotterdam, the gala 
event made everyone feel a little bit famous. Dresses and suits 
were the proper attire for the walk down the red carpet and into 
the club. The ceremony revealed the winners of a student vote in 
ten categories: Most ambitious, most chill, night owl, facebook 
fanatic, american idol, gossip girl, best female teacher, best male 
teacher, fashionista, and class clown. Similar to the traditional 
Oscar Awards format, students presented each category, 
introduced the nominees, opened the envelope, and announced the 
winners.  The winners then appeared out of the crowd and were 
presented an actual Oscar-esque award. Some even chose to give 
an acceptance speech (but thankfully none so long they had to be 
kicked offstage!). The most popular categories by far were for the 

best female and best male teacher. Samboleap Tol, ’Sam’, a Dutch 
second-year IBCoM student describes the teachers as being the 
most fun thing about IBCoM. ’I think [the teachers] make or 
break IBCoM. For me, they made it. We have professors from all 
over the world who are proud to be a part of the IBCoM team. 
They are experts in their field and passionate about their work, 
which is inspiring for students. They are definitely the driving 
force behind IBCoM’s success.’ The winners of the best teachers 
category were Professor Payal Arora, and Professor Johannes von 
Engelhardt, clear favorites as the students cheered and clapped 
enthusiastically at the results. 

International perspective  The evening had 
high energy, everyone looked fantastic, and after the awards 
several variations of entertainment such as singers, DJ’s, and 
other performers took the party late into the night. This one-
night event has put IBCoM in the spotlight, but what is this 
new program really all about and why was it added to Erasmus’ 
bachelor programmes?
According to Susanne Janssen, founding Dean in charge of the 

The red carpet is out and the awards are polished. High heels click and the smell of cologne fills the air. The flashes of 
the paparazzi are blinding as the nominees and others make their appearances. Who will take a trophy home? Such was 
the anticipation surrounding the first annual IBCoM awards!        text Meghan Kane photography Michel de Groot 

>>

The IBCoM Awards 

And The Winner Is…! 
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development of the IBCoM program, 
Erasmus decided to incorporate IBCoM 
to attract an abundance of international 
students. Also, it forms a fruitful addition 
to the academic fields and programmes 
already in existence at EUR. Media and 
Communication degrees offer students an 
excellent labor market perspective, and 
allow for many opportunities to study and 
work abroad, an important objective in 
the department. IBCoM is unique in that 
it is the first programme of its kind on the 
bachelor level in the Netherlands, and even 
more impressively, in continental Europe. 
It offers an international perspective 
on Media and Communications, and is 
taught exclusively in English. ‘IBCoM 
students have the opportunity to work on 
their academic and personal development 
in a truly international environment that 
demands collaboration and communication 
with an internationally and culturally 
diverse group of students. This advances 
their ability to relate to people from different 
cultures’, Janssen proudly states.

Studying abroad  The 
international aspect of this programme is 
well illustrated by the fact that over 40% 
of the students have a foreign nationality. 
Also, many of the Dutch students have 
obtained an international diploma, and/or 
have lived abroad or gained international 
experience in some way. Tung Tung Chan, 
a first year IBCoM student from Malaysia, 
describes her best experience of being in 
IBCoM as ’getting to know international 
friends that will be your best friends for 
a lifetime.’ Although working in a highly 
international setting can sometimes be 
difficult, many students claim that the 
opportunity to learn in such a setting is part 
of a hidden lesson offered by IBCoM. Laura 
Miller, a second-year Dutch-Australian 
student, sums it up well when she says, 
’If I’ve learned one thing from IBCoM, 
it would be to leave my prejudices about 
different people and cultures at the door. 
The diversity of IBCoM has definitely 
taught me that.’ Also worth noting, 
this September the first set of IBCoM 

students will go on exchange. Around 
50% of all students will be broadening 
their worldviews by studying abroad, a 
very significant figure compared to other 
Bachelor programmes. 

Justin Bieber  Apart from the 
diversity found among fellow students 
and professors, IBCoM’ers also enjoy 
diversity in the classes the programme 
offers, making it easy to hone in on specific 
interests within the broad field of Media 
and Communication. Sam describes 
the assortment of courses: ’Classes 
range from business courses to general 
communication courses, to cultural and 
sociology courses, to courses embedded 
in politics, new media, technology and 
more. You can learn the ins and outs of a 
business plan (Media Business), how to 
move about in an organizational culture 
(Communication & Organization), how 
to conduct future research on technology 
(Media Trends & Strategies), find out why 
Justin Bieber is famous (Media Culture & 
Entertainment), learn theories on leadership 
(Communication Management), learn how 
to conduct qualitative and quantitative 
research in the field of Communication, 
and much more.’ The courses and materials 
are also very up-to-date, making the 
IBCoM programme very relevant to 
things happening in the world today. Tung 
Tung discusses IBCoM’s relevance to 
her everyday life when she says, ’IBCoM 
studies allow me to think more critically 
and engage in current affairs that are 
happening around me by observing many 
existing media platforms in this ever 
changing and dynamic society.’ Having 
up-to-date studies is great, but the real 
relevance comes when students graduate 
and enter into the world of graduate degrees 
and job seeking. So what can IBCoM 
graduates expect with this type of degree? 

First wave  Since the IBCoM 
programme is so new there are no 
graduates yet. However, students in this 
field have a plethora of options available 
to them come graduation. Marketing, 

Think Big
Early in my career, when I was working in advertising, 
we always said ‘Think Big’ when working on a new 
campaign.  Despite the conservative nature of most 
clients, the only way to get the creative team going 
was to Think Big.  Why?  It was more fun.
In the 1990s, Think Big sounded like a challenge.  If 
we could think big enough, then we could break 
through the clutter. We would think outside the box: 
Grab market share, gain economic status, and im-
prove our lives.  For me, it was a simpler, more naive 
time.  Think Big was a goal, and only a few knew how 
to get there.
Then the shift came.  Once I understood more about 
the environmental and social impacts of all the pro-
ducts and services I had been thinking ‘ Big’  about, 
I wondered if I should spend more time thinking 
SMALL.  Small as in less waste, less consumption, less 
CO2 emissions, less of all this unnecessary stuff.  Etc.
At that point in time, Think Big began to sound like 
bravado, a dangerous cliche.  Think Big pointed us in 
the wrong direction.  We should be thinking and ac-
ting small and local!  
But I am beginning to think once again about Big.  
And when I say Big, I mean BIG.  I mean as big as the 
PLANET.  (I readily admit that I am not big enough to 
think of this idea myself.)
At the end of 2009, environmental scientist Johan 
Rockstrom and colleagues wrote a commentary in 
Nature, the most prestigious scientific journal in the 
world.  In an article entitled Planetary Boundaries: A 
safe operating space for humanity, they presented 
new big picture thinking from the natural sciences.  
In summarizing past studies and theory, the authors 
identified 9 key processes that govern the Earth 
system.  They argued that in order to keep the Earth 
within a ‘safe operating space for humanity’ we need 
to govern these processes within certain threshold 
limits.  
The concept of Planetary Boundaries is a provocative 
extension of social-ecological systems thinking, an 
approach that acknowledges that one issue alone 
– whether it be climate change or biodiversity loss 
-- cannot be managed in isolation.  The reality is that 
the Earth is filled with interlocked processes and a 
complex pattern of environmental and social issues.  
We can’t just focus on climate change.  We can’t just 
focus on the economy or poverty alleviation.  We 
need to think big, again.

Professor Gail Whiteman, Ecorys NEI Chair in 
Sustainability and Climate Change. www.erim.eur.nl/scr

Gail Whiteman
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Keukenhof
During spring time Holland shines in 
fresh bright colors after a long period 
of cold grey winter days. The warm 
beams of sunshine  let the full beauty 
of this country unfold in its most 
natural way – it’s flowers. Since the 
16th century the Netherlands has 
been world famous for its flowers. At 
some point Dutch tulips were worth 
more than gold on the stock market 
and even today the this country is the 
world’s largest producer of tulips. To 
fully experience this national pride a 
visit to the Keukenhof is inevitable. 
Already on the way there infinitively 
large fields of beautiful flowers will 
be visible along the way. They seem 
to reach all the way to the horizon and 
their variety of colors is endless. The 
Keukenhof can be seen as a flower 
museum. It offers marvelous parks 
and greenhouses, as well as a lot of 
information about the flowers 
presented there. One could argue that 
visiting the Keukenhof is just as 
important as to have been to the red-
light district in Amsterdam.
www.keukenhof.nl

Liberation Day Festival
On the 4th and 5th of May the 
celebrations of the 66th year of 
freedom will take place in Rotterdam. 
To that occasion a large scale festival 
with various bands from all over the 
Netherlands and a broad cultural 
program will be held at the Parklaan, 
next to the Veerhaven. Furthermore, 
there will be public debates and 

workshops about the topic of freedom 
and its role in today’s world. A special 
contribution comes from the 
Municipal Archive Rotterdam. There 
will be an installation of large-scale 
photographs showing Rotterdam at 
the end of the Second World War, 
when the country regained its 
freedom. Enjoy a wonderful festival, 
celebrating the most valuable asset to 
any human being and the great 
fortune we are blessed with.
www.bevrijdingsfestivalzh.nl

Akkermania
Even though spring time lures us 
outside, there are still reasons to 
spend a few hours inside. One of 
them is the current exhibition at the 
Kunsthal Rotterdam dealing with one 
of the Netherlands most renowned 
artists. Philip Akkerman started 
painting portraits in 1985 and has 
done so for more than 30 years. He 
has thus created a vast collection of 
pieces which have the significant 
property of ranging throughout many 
different artistic styles and 
techniques. The artist set himself 
strict rules regarding dimensions and 
tools to use, but in exchange leaves 
more room to creatively integrate 
different artistic methods. This 
collection is especially remarkable 
due to its composition. It is a 
conglomerate compiled by several 
collectors of Akkermans works, 
forming one of the largest Akkerman 
exhibitions so far. Widen your 
cultural horizon and make your way 
to the Kunsthal, perhaps on one of the 
less sunny days. www.kunsthal.nl

A round around the lake
This special event invites the citizens 
of Rotterdam to enjoy an inspiring 
spring day wandering around the 
beautiful Kralingse Plas. While doing 
so they are entertained by various 

attractions and performances. You 
can try out sailing on the lake, 
horseback riding across the field, 
maybe learn some basics in Capoeria 
or test your balance on the Slackline. 
It gets even better. There are different 
dance groups, musicians and stand-
up comedians performing, as well as 
a broad variety of exhibitions of 
artwork and culture being presented 
throughout the park. The Kralingse 
Bos and Plas are located just a little 
north of Campus Woudestein. If you 
do not know where it is surely one of 
your friends has already visited the 
nice green spot before. So mark the 
8th of May in your agenda, get some 
friends together and have a great day 
at the Kralingse Plas. 

Koninginnedag (Queen’s day)
This is the most important day to all 
Dutch people, without exaggeration. 
You can not miss out on this 
spectacular event happening literally 
everywhere in the Netherlands on 
Saturday the 30th of April. To most 
young people the actual celebration 
already starts on Friday evening with 
the Koninginnenacht (Queen’s night), 
when a wild party atmosphere starts 
spreading throughout the country. 
That night, every public square, 
every club, every bar, and simply 
everybody starts celebrating the 
birthday of the Queen of the 
Netherlands. A really important 
advice is to wear something orange to 
go out on Queens’s night. There is 
also no reason to go home too late 
that night because the partying will 
continue the entire next day. During 
the actual Queen’s Day Amsterdam, 
The Hague, Rotterdam and Utrecht 
are transformed into huge party 
locations. There are famous bands 
and DJs playing on public squares, 
drinks and food is sold on the street, 
and the combination of both makes 
the orange crowd go wild the whole 
day long. For anybody keen on 
getting to know the heart of Dutch 
culture, this is your chance! 

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathiscommunications, public relations, 
journalism, sales, education and the 
arts, new media, government, and 
research are just a few of the paths 
students may choose to explore. After 
she graduates, Laura says she will 
most likely continue her education 
with a master degree. After, she’d like 
to seek a job in an organization that 
sets up media projects with beneficial 
aims. Tung Tung believes she will 
most likely seek a master degree after 
IBCoM as well, ’But it still depends. I 
am not sure which programme I will be 
taking yet. I will probably take a year 
to work or travel before starting my 
masters.’ Sam is currently striving to 
be an entrepreneur in the field. ’I plan 
a job as an entrepreneur. Something 
internationally based and with a focus 
on innovation and talent development. 
I don’t know how, but I still have some 
time to figure that out!’ Of course, 
these students are only in their first 
and second years of the bachelors, 
and career paths can change and shift 
as time passes. The many avenues of 
opportunity provided by a program 
such as IBCoM provide students with 
the option to explore different fields and 
find their strengths and weaknesses. 
Time will tell of the successes of the 
first wave of IBCoM students. With 
no doubt the strength, flexibility, and 
innovation of the programme will create 
willing young people who are very well 
prepared for the real world, whatever 
they make that out to be.

Oscar  As Professor Johannes von 
Engelhardt famously tells his students, 
’A fool with a tool is still a fool.’ Even 
if someone is given all the tools or 
necessary means to achieve something, 
they will remain a fool if they do not 
know how to use them or apply them 
to opportunities. These valuable 
life lessons in making and seizing 
opportunities and working in diversity, 
mixed in with current and relevant 
academic coursework, is a large part of 
IBCoM’s appeal. This explains why the 
number of applicants continues to soar 
to well over double the 125 students 
permitted each year. 
As this new program embarks on its 
first few years we can be confident 
in the enrichment of EUR through 
the expansion of programmes, more 
international students and more 
opportunities for excellence. Although 
in this sense there is no red carpet or 
omnipresent paparazzi, everyone is well 
deserving of an Oscar!   

EM INTERNATIONAL 



Elfahmi el Bouazati 

4 Mei 
Van jongs af aan is mij geleerd dat de 
Dodenherdenking op 4 mei in het leven geroepen 
is om de in bloed en tranen gedrenkte episodes 
uit de geschiedenis voor eeuwig in ons geheu-
gen te griffen. Wij en onze nazaten dienen van 
deze historische gebeurtenissen te leren, en 
zodoende te voorkomen nogmaals te vervallen 
in onverkwikkelijke oorlogssituaties. Maar jam-
mer genoeg is deze nobele gedachte heden ten 
dage bij mensen ver te zoeken. De homo homini 
lupus is namelijk terug van weggeweest: de mens 
voelt zich in elk opzicht superieur tegenover een 
ander, racisme is weer bon ton en neemt hand 
over hand toe, landen en volkeren worden gratuit 
gebombardeerd. 
Onder valse voorwendselen en sofistische argu-
menten worden elders in de wereld levens van 
mensen geruïneerd. En uitgerekend het continent 
dat verantwoordelijk is voor de grootste ver-
schrikkingen uit de geschiedenis – slavernij, kolo-
nialisme, Eerste en Tweede Wereldoorlog – ontke-
tent oorlog na oorlog, en dit met gebruikmaking 
van argumenten als destijds gebezigd werden 
voor slavernij en kolonialisme. We mengen ons 
ongestoord in andermans binnenlandse zaken 
alsof niks anders van ons verwacht wordt. Voor 
eigen belang zetten we de ene dictator af om de 
andere marionet in het zadel te helpen.
De pointe is dat de waarden en vrijheden die wij 
nomothetisch zo prioriteren, kennelijk niet voor 
anderen zijn bedoeld. Waarom wordt er na alles 
wat er gebeurd is van staatswege onheil gecre-
eerd? Is de Dodenherdenking niet bedoeld om 
onszelf de historische maat te nemen en daar 
conclusies uit te trekken? Blijkbaar niet, want de 
geschiedenis herhaalt zich altijd, maar nimmer 
via dezelfde weg. Sadistische koloniale geesten 
maken zich steeds meester over ons en sturen 
aan op het domineren van de ander. We maken 
elkaar wijs dat de ander een gevaar vormt, opdat 
zo wreedheden zonder scrupules tegen hem 
kunnen worden begaan. Terwijl de historie en de 
statistieken eensluidend zijn over de werkelijke 
boosdoener. Niet anderen zijn het gewelddadigst. 
Nee, wij moeten eerst de hand in eigen boezem 
steken. Immers: ‘What difference does it make to 
the dead, the orphans, and the homeless, whether 
the mad destruction is wrought under the name 
of totalitarianism or the holy name of liberty or 
democracy?’ Met dit statement van Mahatma 
Gandhi in ons achterhoofd eren wij op 4 mei wat 
mij betreft allen die door slavernij, kolonialisme 
en oorlogen ad patres zijn gegaan.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

De zenuwen gieren werkelijk door hun lijven. De 
acteurs van Romulus de Grote moeten vanavond 
namelijk voor het eerst uit het hoofd repeteren. 
Tot de aanvangstijd van half acht wordt er dan 
ook nog keihard geblokt op de groen gemar-
keerde scripts – alsof er elk moment een tenta-
men gaat beginnen. Groene collegestoeltjes zijn 
bij wijze van decor gepromoveerd tot Romeinse 
paleispoorten. Hoofdrolspeler Yorick, student 
Kunst- en Cultuurwetenschappen, maakt veel 
indruk. Hij blijkt dan ook al een toneelopleiding 
achter de rug te hebben, in Amerika. De rol van 
keizer is hem op het lijf geschreven. 
We zijn aanwezig bij een repetitieavond van stu-
dententoneelvereniging RISK, die wekelijks op 
dinsdagavond in het Erasmus MC plaatsvindt. 
De leden – nogal uiteenlopend wat ervaring 
betreft – zijn verdeeld over verschillende toneel-
stukken, die in de weekenden van mei zullen 
worden opgevoerd in theater ’t Kapelletje. Over 
de groepenindeling schijnen de regisseurs en het 
bestuur van de vereniging jaarlijks na de open 
repetities pittige onderhandelingsgesprekken te 
voeren. 
Een deur verder leeft het gezelschap van het stuk 
Chapel Hill zich al helemaal uit. Hun fabelach-
tige kostuums – lichtgevende vossenmaskers 
bovenop uniformen van hotelpersoneel – zorgen 
voor een surrealistische sfeer. Chapel Hill, ge-
baseerd op het werk van de filmregisseur David 
Lynch, gaat over een motel waar niets is wat het 
lijkt. De groep amateur-acteurs komt zeer gedre-
ven over. Regisseuse Els Willems onderbreekt 
hen regelmatig – “Niet: het is écht een wilde vos. 
Maar: het is een échte wilde vos!” Af en toe bul-
dert ze van het lachen als een van de spelers iets 
te fanatiek in zijn rol opgaat.  
Een verdieping hoger in colloquiumzaal U wordt 

gerepeteerd voor Dogville en ligt Tom – in het 
dagelijks leven gewoon Hekon – bovenop zijn 
schone tegenspeelster Grace. “Ik verlang zo 
naar je”, roept hij herhaaldelijk. Regisseur Rick 
Fingal neemt de kleinste regiedetails onder han-
den. “Zoek het vanuit je lijf! Maak het grotesk! 
En blijf in de mise-en-scène.” Hij klapt in z’n 
hand. “Ok, go!” 
In een hoekje staat RISK-voorzitter Martijn 
Balm te filmen. “Voor op YouTube. Daar kunnen 
we van leren.” Achter in de zaal zit een jongen 
gebogen over een studieboek te leren voor een 
tentamen General management. Examens of 
niet, bij RISK geldt min of meer een aanwe-
zigheidsplicht. “Je hebt de andere spelers van 
je toneelstuk ermee als je niet komt”, vertelt 
publiciteitscommissielid Björn Schouten later op 
de avond tijdens een biertje in café Boudewijn – 
overigens wekelijks gebruik na de repetities. “Zo 
zien de verschillende toneelgroepen elkaar ten-
minste ook. Bovendien was er in februari nog een 
oefenweekend op een boerderij in Someren en vol-
gende week staat er een etentje gepland. En leden 
komen ook wel eens bij elkaar om spelletjes te 
spelen.” Of er dan ook geriskt wordt? Björn lacht. 
“Nee, we spelen vooral Kolonisten van Catan.” 

Thomas de Leeuw  (foto Ronald van den Heerik)

‘Chapel Hill’ wordt op 6, 7 en 8 mei uitgevoerd. 
‘Romulus de Grote’ op 13, 14 en 15 mei. ‘Dogville’ op 
20, 21 en 22 mei. Allen in Theater ’t Kapelletje, Van 
der Sluysstraat 176, Rotterdam. Kaarten: € 7,50. 
Op 26, 28 en 29 mei is er de huiskamervoorstelling 
‘Vrw zkt vrwn vr zlfmrd’; kaarten € 4,50. Alles via:  
www.risk-toneel.nl

Club Rotterdams Interfacultair Studenten Kabaret (RISK)
Wat Studententoneelvereniging
aantal leden 35

Een avondje RISKenDE CLUB


