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BEN JIJ ER
KLAAR VOOR?

De FSR is op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Heb jij interesse? Kom dan naar de FSR Interesse-
borrel op 21 april of stuur een e-mail naar 
fsr@fsr.nu, dan drinken we een kop koffie en 
praten we verder.
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Geloven 
Mag je met een hoofddoekje op naar de universiteit? Is het goed dat er een gebedsruimte 
is voor moslimstudenten op een onderwijsinstelling? Sommigen zullen vinden van niet, 
anderen van wel. 
Op de Hogeschool van Amsterdam wisten ze niet hoe snel ze de stilteruimte in de school, 
die alleen door moslimstudenten werd gebruikt om te bidden, moesten sluiten na een 
bezoekje van een verslaggever van het gevreesde PowNews. Onder het mom van ‘we zijn 
een seculiere instelling, dit past hier niet’.
In Volendam ging een katholiek schoolbestuur naar de rechter omdat een islamitische 
scholiere weigerde haar hoofddoekje af te doen; het zou niet stroken met de roomse 
grondslag van de school. 
Wat betekent dit voor de Erasmus Universiteit? Een seculiere universiteit – maar wel een 
met een groot percentage islamitische studenten in de collegebanken – die graag citeert 
uit het werk van haar naamgever. Erasmus had het niet zo op moslims (en andere gelovi-
gen), en ook niet zo op vrouwen trouwens. 
En zie hier: de Erasmus Universiteit is de zwartste universiteit van Nederland, heeft ge-
bedsruimtes voor moslims en wordt geleid door een vrouw. Zijn ‘we’ daarom helemaal 
verkeerd bezig?
Dat zal toch niemand durven beweren, of wel? 

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

WAT ZIJN ZE GROOT
De olifanten Maya en Nada 
trokken op 22 maart veel be-
kijks bij de noordelijke ingang 
van campus Woudestein. De 
dieren promootten de EFR-
Business Week, die van 30 
maart tot en met 7 april duur-
de. Wie zich inschreef voor het 
evenement, mocht de olifan-
ten aaien, boterhammen voe-
ren of er even op gaan zitten. 
Niet iedereen op de Erasmus 
Universiteit was gecharmeerd 
van de actie van de EFR. “Het is 
dierenmishandeling, en zeker 
géén ludieke actie”, luidt een 
van de reacties op EM.Online.
LJ (foto: RvdH)

Bekijk de video van de olifanten 
op www.erasmusmagazine.nl   
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Gebedsruimte op EUR 
geen probleem 
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) sloot vorige maand de stilteruimte op de school, 
omdat deze alleen werd gebruikt door islamitische studenten en dat was volgens het 
college van bestuur niet de bedoeling. De gebedsruimtes op de Erasmus Universiteit 
blijven gewoon open. 

ORATIE

WEDSTRIJD

Groeten uit 
Rotterdam 2040!
Hoe ziet Rotterdam er in 2040 uit? Of hoe zou 

de Maasstad er over zo’n dertig jaar uit moe-
ten zien? Honderd jaar na het bombardement 
op de stad. Zijn alle voertuigen elektrisch? Is 
de Coolsingel weer een gracht? Hoe gaat het 
op Zuid? Is het centrum nu echt gezellig? Hoe 
zie jij als Rotterdammer de stad in de toe-
komst?

Opdracht: Ontwerp een ansichtkaart met het the-
ma ‘Groeten uit Rotterdam 2040’ 
En win: je eigen ansichtkaart in een oplage van 500 
exemplaren + het boek ‘Rotterdam 2040’ van Gyz 
la Rivière over de toekomst van Rotterdam
Inleverdatum: uiterlijk 2 mei 2011
Specificaties: A6 formaat (105x148mm) min. 300 
dpi, bestand niet groter dan 2Mb
Adres: erasmusmagazine@em.eur.nl

Deze wedstrijd is onderdeel van de Rotterdam Le-
zing die dit jaar voor de 10e keer wordt gehouden. 
Spreker Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame transi-
ties en transitiemanagement aan de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen van de EUR, geeft tijdens 
zijn lezing zijn kritische toekomstvisie op de stad 
Rotterdam. 

De Rotterdam Lezing is op dinsdag 10 mei 2011 in het 
Bibliotheektheater in Rotterdam. Met bijdragen van 
Opera O.T., HuMobisten en Farid Tabarki (gesprekslei-
der). De lezing wordt georganiseerd door: Studium 
Generale, Erasmus Podium, Studentenpastoraat, Art.1, 
Erasmus Magazine en Initiatiefgroep 14 mei.
Meer info op: www.eur.nl/sg

Zoveel kost een master Bedrijfskunde volgend jaar 
voor studenten die al een mastertitel op zak hebben. 
Tweede studies worden fors duurder, al heeft de EUR 
voor de huidige lichting studenten gunstige over-
gangsregelingen. 
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Balkenende weer onder 
professoren
Gestoken in zijn toga van de VU – want waarom zou je als calvinist een nieuwe toga aanschaf-
fen, als de oude nog in prima staat verkeert – hield oud-premier Jan Peter Balkenende donder-
dagmiddag 24 maart in de Aula zijn oratie. Hij bekleedt sinds december één dag per week de 
leerstoel Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit. Niet 
geheel verwonderlijk zat de zaal bijna vol. Onder het publiek zijn familie – dochter Amelie 
mocht zelfs voorafgaand aan de rede van de kersverse parttime-hoogleraar de aanwezigen ver-
maken met pianospel – en veel CDA-prominenten.  Balkenende ging in op governance en good 
governance. Bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties moeten in zijn visie samen-
werken om de grote problemen van nu het hoofd te bieden, en niet alleen naar de overheid kij-
ken. GE (foto: RvdH)

De HvA kwam tot de sluiting 
na een bezoek van een ver-
slaggever van PowNews die 
constateerde dat de algemene 
stilteruimte alleen door isla-
mitische studenten werd ge-
bruikt. Nadat Pownews beel-
den had uitgezonden van de 
stilteruimte, besloot college-
voorzitter Karel van der 
Toorn de ruimte te sluiten. 
“Wij zijn immers een openba-
re onderwijsinstelling. Dat 
betekent dat alle overtuigin-
gen zich bij ons op hun ge-
mak moeten voelen. Daarom 
wil ik geen aparte religieuze 
ruimte. Wel een algemeen 
toegankelijke ruimte voor ie-
dereen, daar heb ik veel min-
der moeite mee”, aldus Van 

der Toorn in hogeschoolblad 
Havana. 
Islamitische studenten en me-
dewerkers op de Erasmus 
Universiteit hebben wel de 
beschikking over een speciale 
ruimte om in stilte te bidden. 
“Deze ruimte is ruim 25 jaar 
geleden ingericht als gebeds-
ruimte voor de islamitische 
schoonmakers van de univer-
siteit. Zij hadden volgens hun 
CAO recht op een plek om te 
bidden”, vertelt persvoor-
lichtster Marjolein Kooistra 
“Het schoonmaakbedrijf van 
toen heeft destijds een ver-
zoek ingediend en dat is ge-
honoreerd door de universi-
teit. Jaren later heeft een 
groep islamitische studenten 

gevraagd of zij er ook ge-
bruik van konden maken, dat 
was geen probleem.”
De ruimte bestaat uit twee 
gedeeltes, één voor mannen 
en één voor vrouwen, en be-
vindt zich op de begane 
grond van het N-gebouw. Er 
liggen gebedsmatjes en een 
koran en hij is op het oosten 
gericht.
Voor studenten met een ander 
geloof is er geen speciale 
ruimte, maar daar is tot op 
heden ook niet om gevraagd, 
aldus de persvoorlichter. 
Mocht dat wel gebeuren, dat 
bekijkt de universiteit de mo-
gelijkheden. BK

Oud-premier oreert in VU-toga

CIJFER
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Joop van den Ende 
krijgt eredocto-
raat
Joop van den Ende krijgt op 19 mei een 
maatschappelijk eredoctoraat van de 
EUR. De theater- en televisieprodu-
cent houdt de jaarlijkse Mandeville 
Lezing en wordt daarna gelauwerd met 
de Mandevillepenning. De titel van 
Van den Endes lezing is: ‘Mecenaat in 
Nederland’. Voorafgaand aan de lezing 
verzorgt Joop van den Ende een beslo-
ten masterclass over de ‘Globalisering 
van cultuur’ voor honderd talentvolle 
studenten van de universiteit. WG

Sportraad wordt 
opgeheven
De Erasmus Sportraad – die al enkele 
decennia bestaat - verdwijnt volgend 
collegejaar. De taken van de raad wor-
den overgenomen door betaalde stu-
dentmedewerkers. Reden voor deze be-
slissing is dat de Sportraad deels over-
bodig is geworden; de raad en de vaste 
medewerkers van het sportcentrum za-
ten afgelopen jaar soms in elkaars 
vaarwater. 
Als overkoepelend orgaan is de Sport-
raad het belangrijkste aanspreekpunt 
voor de 27 studentensportverenigingen 
binnen Erasmus Sport. De raad moet 
hen enthousiasmeren en binden. Ande-
re taken zijn ledenwerving, het behan-
delen van subsidieaanvragen van de 
sportverenigingen, het organiseren 
van de jaarlijkse skireis en het bijwo-
nen van de landelijke vergaderingen 
voor studentensportraden. Deze acti-
viteiten verdwijnen niet, maar worden 
per 1 september uitgevoerd door twee 
tot vier parttime studentmedewerkers. 
LJ

‘Laatste’ 
studentenprotest 
verplaatst
Het laatste studentenprotest tegen de 
kabinetsmaatregelen als de langstu-
deerboete en de bezuinigingen op het 
hoger onderwijs is nu op 12 april. Het 
stond aanvankelijk gepland voor eind 
maart. Medio april behandelt de Twee-
de Kamer de langstudeerwet. ‘Studen-
ten in actie’ roepen studenten en do-
centen op om de straat op te gaan voor 
‘goed en betaalbaar onderwijs’.HOP

KORTAF

VOLLEYBRAKKEN
Brak van een nachtje doorhalen, werden volleyballers uit zes verschillende 
landen wakker gemaakt in het sportgebouw op Woudestein. Ze deden 
het laatste weekend van maart mee aan de 29e editie van het jaarlijkse 
internationale toernooi van studentenvolleybalvereniging Alcazar. Van de 
21 gemengde teams bleken ‘The Guns’ uit Denemarken uiteindelijk het 
sterkst. De vier Alcazarteams scoorden niet al te best, de beste ploeg ein-
digde op plaats dertien. Behalve volleyballen hebben de deelnemers flink 
gefeest in het sportcentrum, in Struisenburg en Plan C. LJ (foto: MdG)
 

CAMPUS	

Lady GailGail 
Wat:	oratie	Gail	Whiteman,	hoogleraar	
Sustainability	&	Climate	Change
Waar:	Aula,	Woudestein
Wanneer:	1	april,	16.00	–	17.30	uur

De flessen biologische wijn uit Chili – 
Chardonnay en Merlot – en aanzienlijke hoe-
veelheden hapjes – filodeeg met brie en chutney, 
broodjes makreelsalade, allemaal vanzelfspre-
kend eveneens van biologische origine – staan 
al in het gelid. In het kader van de actie 25.000 
acts of green delen studenten van GreenEUR ger-
bera’s uit, die voor de verkoop zijn afgekeurd. 
Er is aardig wat volk afgekomen op de oratie 
van Gail Whiteman, hoogleraar Sustainability & 
Climate Change; al kan de lengte van het cortège 
van hoogleraren niet tippen aan die bij de oratie 
van JP de ex-MP een week geleden; en hebben de 
bij Balkenende nog zo massaal en met veel uiter-
lijk vertoon aanwezige studentenverenigingen 
– jochies van amper twintig met hoge hoeden – 
verstek laten gaan. Gelukkig blijkt al snel dat dit 
niets zegt over de inhoud van het gebodene.
Op gouden muiltjes, maar verder verschillend 
van Assepoester als vuur en water, neemt Gail 
Whiteman plaats achter het spreekgestoelte.  Ze 
is de eerste oreerder aan de EUR die gehuld gaat 
in een heuse eco-toga. Eerder die week was daar 
al een persbericht over verschenen. Vanaf dat 
moment droomde ik van Gail in een toga ver-
vaardigd van broccoli en peultjes, dan wel in een 
jurk gefabriceerd van echte schorseneren met 
een fraai patroon van ingelegde aubergines. Een 
soort vegetarische tegenhanger van de vleesjurk, 
zeg maar.  De werkelijke toga oogt echter een 
stuk minder spectaculair, al is de stof wel Cradle 
to cradle gecertificeerd. Neemt niet weg dat dit, 
met behulp van duurzaam modehuis DutchSpirit 

ontwikkelde kledingstuk, een statement is. 
De oratie is getiteld Making sense of climate 
change: How to avoid the next big flood. Het 
betoog is opgehangen aan de overstromingen in 
Toowoomba, Queensland begin dit jaar. Blijkbaar 
was de oratie al geschreven toen de narigheden 
in Japan nog moesten beginnen.  Op de eerste 
rij zien we onder meer Prinses Irene, konink-
lijk knuffelaarster van bomen, alsook mama 
Whiteman – speciaal ingevlogen vanuit Canada, 
‘of course with carbon offsets’ – en Whiteman’s 
liefhebbende echtgenoot met kinderen Max 
en Brix. Die laatste twee hadden hier eigenlijk 
helemaal niet moeten zijn, want Whiteman had 
nog een andere noviteit voor ons in petto: een 
parallellopend kinderprogramma. Dat was echter 
afgelast wegens te weinig meegebracht kroost. 
Voordat iets gemanaged kan worden, moeten 
we inzicht opbouwen – sense making  – in de 
klimaatverandering, luidt de boodschap van 
Whiteman vandaag. Van belang is dat je daar-
voor moet luisteren naar zowel natuurweten-
schappers als de lokale bevolking; op die manier 
kom je niet voor ‘voorspelbare verrassingen’ te 
staan, crisissituaties die voorkomen hadden kun-
nen worden, maar toch ontstaan ten gevolge van 
bestaande sociale en economische structuren. 
Ook belangrijk: focus op het hele systeem, en 
niet alleen op het bedrijf of organisatie.
Het dankwoord van Whiteman is bijna even 
lang als de oratie zelf, waarin Ingrid de Vries, 
groene voorvechtster aan de EUR van het eerste 
uur, wel drie keer wordt bedankt. Dan wandelt 
het hooggeleerd gezelschap onder de klanken 
van ‘Imagine’ van John Lennon – brrrr – de Aula 
uit. Tijd voor de biolekkernijen en de felicitaties. 
Stralend neemt Lady Gail, buiten op haar gouden 
schoentjes, die laatste in ontvangst. Zelfs de zon 
breekt door, voor het eerst vandaag.
 
Gert van der Ende

ACHTERAF



dent van het jaar’. Ze houdt zich 
voor MVO Nederland en studen-
tenorganisatie Seceur bezig met 
duurzaam ondernemerschap, maar 
vindt het tegelijkertijd geen pro-
bleem om zich als ‘pitspoes’ in een 
strak pakje te hijsen tijdens Bava-
ria City Racing. Nederlanders 
doen zo krampachtig over uiterlijk 
vertoon - alsof het iets slechts is, 
iets oppervlakkigs. Misschien 
komt het doordat ze half Peruaans 
is, maar ze ziet niet wat er verkeerd 

is aan een paar mooie foto’s op in-
ternet. En ja, haar ouders weten 
ook dat ze meedoet.
Ze woont nog thuis, in Nieuwer-
kerk aan den IJssel, maar ze leeft 
volop in Rotterdam. Na haar ba-
chelor bestuurskunde wil ze over-
schakelen naar een bedrijfskundi-
ge master. Ze wil de kant van de 
publiek-private samenwerking op. 
Het is nog geen moment bij haar 
opgekomen dat toekomstige werk-
gevers zich mogelijk laten ontmoe-

digen door het feit dat er foto’s van 
haar rondzwerven waarop ze 
schaars gekleed en bevallig in de 
camera kijkt. Ze is niet zo van het 
krampachtig bewaken van haar di-
gitale identiteit. En mocht het zo 
zijn dat iemand er later problemen 
mee heeft dat ze in haar studenten-
tijd aan een beauty contest heeft 
meegedaan, dan ontgaat haar 
spontaan de zin om voor diegene te 
werken. Zo kortzichtig. Ze doet dit 
ook maar voor de lol. GM

   Mooi voor de lol
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Waarom zou je op een negen voor je 
tentamen wel trots mogen zijn, 
maar op je uiterlijk niet? Talitha 
Muusse (19) ziet het verschil niet 
zo. De tweedejaars bestuurskunde-
student is een van de vijftig studen-
ten die meedingen naar de titel ‘stu-

Talitha Muusse

EUR start met 
academische pabo
De Erasmus Universiteit gaat in samenwer-
king met de Hogeschool Rotterdam (HRO) 
een academische pabo aanbieden. Vanaf vol-
gend collegejaar krijgen studenten de moge-
lijkheid om in vijf jaar een lerarenopleiding af 
te ronden en een masterdiploma in de onder-
wijswetenschappen te halen. Het is voor het 
eerst dat de EUR en de HRO de handen ineen 
slaan voor een geïntegreerd opleidingspro-
gramma waarbij studenten een onderwijsbe-
voegdheid krijgen. In andere steden gebeurt 
dit al volop, maar aan de EUR was het tot nu 
toe alleen mogelijk om via een educatieve mi-
nor een tweedegraads lesbevoegdheid te ha-
len. De academische pabo is bedoeld voor 
scholieren die voor de klas willen staan, maar 
daarnaast nog meer willen doen. Veelgehoord 
bezwaar tegen werken in het onderwijs is het 
risico om als docent ‘te blijven hangen’. 
De onderwijskundige master maakt het mak-
kelijker om door te groeien naar beleids- en 
onderzoeksfuncties. De opleiding valt onder 
de nieuwe capaciteitsgroep Pedagogische we-
tenschappen van de Faculteit der Sociale We-
tenschappen die vanaf 1 september 2011 de 
eerste studenten verwelkomt. Om het taal- en 
rekenniveau van de studenten veilig te stellen, 
is het programma voorlopig alleen toeganke-
lijk voor VWO’ers. GM

ONDERWIJSTARIEVEN

Onduidelijkheid over kosten 
tweede studie
Studieadviseurs en administratie bleken de afgelopen weken niet goed op de hoogte 
van overgangsregelingen voor dubbelstudenten. Dat leidde tot vervelende misver-
standen.

Het was even schrikken toen Susanne Koster bij 
het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) 
te horen kreeg dat ze volgend jaar 12.500 euro 
moet betalen voor haar master Econometrie. 
Koster (26), nu bezig aan haar premaster, heeft al 
een studie achter de rug in Eindhoven. En dus, zo 
redeneerde de medewerker in kwestie, gold voor 
haar volgend jaar niet langer het wettelijk colle-
gegeld (€ 1713), maar het instellingstarief, dat 
veel hoger ligt. 
Verwarring alom, want ook bij de studentenad-
ministratie van haar faculteit, de Erasmus School 
of Economics, kreeg ze nul op rekest. En een 
overgangsregeling? Nee, daarmee waren ze niet 
bekend.
Studieadviseurs en medewerkers van de studen-
tenadministratie bleken de afgelopen weken on-
voldoende geïnformeerd over overgangsregelin-
gen. Een tweede studie gaat vanaf volgend jaar 
een fortuin kosten (zie tabel), maar de huidige 
lichting studenten komt er, mede door inspan-
ningen van de Universiteitsraad, goed vanaf op 
de EUR. Desondanks kwamen bij diezelfde Uni-
versiteitsraad een aantal meldingen binnen van 
schakelstudenten die zich bijna uitgeschreven 
hadden, uit angst voor het torenhoge instellings-
tarief.
De afdeling Onderwijs, Onderzoek en Studen-
tenzaken (OOS) is verantwoordelijk voor de uit-
voering van het universitaire beleid op dit vlak. 
Daar doen ze er alles aan om studenten zo volle-
dig mogelijk te informeren, zegt directeur Lilian 
Jillissen. “Maar de discussie over uitzonderings-
gevallen is pas recent gevoerd. Het duurt dus 
even voor het goed tussen de oren zit.”

Nu er centraal duidelijkheid is over de verschil-
lende regelingen, worden deze zo helder mogelijk 
gecommuniceerd, zowel intern als naar de stu-
denten toe. Dat verzekerde ook het College van 
Bestuur, zichtbaar geschrokken van de berich-
ten, tijdens de laatste universiteitsraadsvergade-
ring. 
Susanne Koster is inmiddels enigszins gerustge-
steld. “Gelukkig maar. Want als ik meer dan 
twaalfduizend euro zou moeten betalen, weet ik 
niet of ik nog wel doorga met mijn schakeljaar.” 
GM

De meest recente voorwaarden en regelingen zijn 
te vinden via www.eur.nl/essc.

Tip: Ga een master in het buitenland volgen. Dat 
telt voor de Nederlandse overheid niet als tweede 
studie, dus scheelt al snel duizenden euro’s.

ESE
Bachelor: 6500
Master: 12500
ESL
Bachelor: 5143
Master: 9950
FSW
Bachelor: 5143
Master: 9683
ESHCC
Bachelor: 5000
Master: 5000
Erasmus MC

Bachelor: 13500
Master: 15000
iBMG
Bachelor: 6853
Master: 12500
FW
Bachelor: 5143
Master: 9683
RSM
Bachelor: 7950
Master: 14950

OPLEIDING

TALENT 
AAN DE EUR

 Kosten tweede studies bedragen in euro’s



Chris Aalberts, mediadocent en 
met Maurits Kreijveld auteur 
van het boek Veel gekwetter, 
weinig wol. De inzet van sociale 
media door overheid, politiek 
en burgers.

Wat vind je ervan dat Maxime 
Verhagen op Twitter zit?
“Zinloos. Het gaat voor een politicus 
om bereik. Dan moet je bij Pauw & 
Witteman gaan zitten, met een miljoen 
kijkers, desnoods bij een slecht bekeken 
programma met 300 duizend kijkers. 
Maar niet op Twitter. Een gemiddeld 
Kamerlid heeft drieduizend volgers. Dat 
is minder dan het aantal studenten aan 
mijn faculteit, de ESHCC.”

Dus er wordt nauwelijks ge-
communiceerd?
“Bijna niet. Je ziet het op Hyves: de 
meeste mensen worden vrienden met een 
politicus, maar kijken daarna nooit meer 
op zijn profiel. De enigen die via sociale 
media actief op zoek zijn naar informatie 
zijn journalisten.”

Brengen sociale media de poli-
tiek dichter bij de burger?
“Het idee is dat je met sociale media 
iedereen kunt bereiken, maar er zitten in 
Nederland maar 400 duizend mensen op 
Twitter. Dan mis je er zestien miljoen. 
En je trekt alleen een kleine, participe-
rende elite aan: mensen met specifieke 
belangen die de kennis, vaardigheden en 
taal toch al in huis hebben om gehoord 
te worden. Eigenlijk extreem ondemocra-
tisch dus.”

En de succesverhalen dan? 
Barack Obama maakte in zijn 
campagne gretig gebruik van 
sociale media.
“Daar komt iedereen altijd mee aanzet-
ten. Maar weet je waarom dit zo’n succes 
was? Omdat die politieke activiteit ex-
treem bij de Amerikaanse cultuur hoort. 
In verkiezingstijd zamelen mensen geld 
in en organiseren ze rally’s. Dat zul je in 
Nederland niet snel zien gebeuren. Zelfs 
niet met Facebook.” GM (foto: RvdH)

Studenten kunnen de langstu-
deerboete ontlopen, als ze zich 
strategisch in- en uitschrijven. 
Dat is mogelijk, omdat het 
ministerie van Onderwijs maar 
één keer in het jaar wil vaststel-
len wie er studeert en wie niet.
Volgens het wetsvoorstel zal 
het ministerie op 30 september 
turven wie er studeert en wie 
niet. Het gebruik van zo’n ‘peil-
datum’ is nadelig voor snelle 
afhakers: wie in september 
aan een opleiding begint en in 

oktober alweer stopt, is met-
een een heel uitloopjaar kwijt.  
Maar wie zich pas in oktober 
inschrijft, of in de maanden 
erna, kan zich aan het oog van 
de langstudeermaatregel ont-
trekken. Twee onderwijsjuristen 
bevestigen de constatering van 
het Hoger Onderwijs Persbu-
reau, waaronder een hoogleraar 
Onderwijsrecht. Met name voor 
masterstudenten zal het eenvou-
dig zijn. Die kunnen meestal 
ook in februari instromen. Als 

ze zich dan in september weer 
uitschrijven, ontlopen ze de peil-
datum. In februari stromen ze 
weer in, terwijl ze in de tussen-
tijd hun scriptie schrijven.  Het 
ministerie zou dit nog met een 
‘maatregel van bestuur’ kunnen 
veranderen en ervoor kunnen 
kiezen om vaker te peilen. Het 
is dan wel lastig uitleggen 
waarom studenten meteen een 
heel uitloopjaar kwijt zijn, als 
ze op één van de twee data niet 
staan ingeschreven.HOP

Maas in de langstudeerwet
PEILDATUM
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Het is normaal dat een cateraar tijd 
nodig heeft om te wennen. Maar 
de weg omhoog wordt niet snel 
genoeg ingezet Collegelid Bart Straatman geeft ten overstaan 

van een kritische Universiteitsraad toe dat 
Albron hier en daar nog steeds steken laat val-
len. Mensen klagen over hoge prijzen, kleine 
porties en niet geleverde vergaderservice.

DE QUOTE

Vaders leven langer
Vaders met twee of meer kinderen leven langer 
dan kinderloze mannen. Dat komt omdat ze 
gezonder leven en vaak hoger opgeleid zijn. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Rasmussen bezoekt EUR
NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh 
Rasmussen opende 30 maart de EFR-Business 
Week op de EUR. Studenten stelden weinig 
kritische vragen.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Alcohol drukt studiesucces
Alcoholgebruik heeft een kwalijker invloed op 
studiesucces dan aanwezigheid tijdens colleges 
kan goedmaken. Bijbaantjes, televisiekijken en 
internetten hebben minder negatieve effecten.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

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

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   
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Derk Loorbach 
(1975) is directeur van het 
Dutch research Institute 
for Transitions (DrIFT) aan 
de eUr en universitair 
hoofddocent Transitiekun-
de aan de faculteit der So-
ciale Wetenschappen. 
Vanuit transitiemanage-
ment onderzoekt hij pro-
blemen in de samenleving 
en komt graag met oncon-
ventionele oplossingen. 
hij is projectleider van 
verschillende grote projec-
ten bij de gemeente rot-
terdam op het gebied van 
stedelijke vernieuwing en 
duurzaamheid, verbete-
ring van achterstandswij-
ken en de rol van de over-
heid.
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U doet veel onderzoek naar rotterdam-Zuid, maar u 
woont er niet. Waarom niet?  “Ik woon in Rotterdam-
Noord en ben daar ook geboren. Ik ken Zuid goed en kom 
er regelmatig, en heb veel contact met bewoners, instellin-
gen en lokale bestuurders. Ik heb er wel over gedacht om er 
te gaan wonen, en het zou misschien ook wel goed zijn, 
maar het is niet per se nodig. Het heeft ook voordelen om 
van buiten te komen, omdat je dan dommere vragen kunt 
stellen en een frisse blik hebt. Maar er bestaat ook veel 
scepsis tegen wetenschappers, zeker in achterstandswijken. 
Het kost veel tijd om vertrouwen op te bouwen.” 

Zuid staat bekend als ‘het grootste achterstandsgebied 
van Nederland’. In de kranten wordt gesproken over ‘ons 
eigen amerikaanse getto’ en ‘het afvoerputje van Neder-
land’. Is het echt zo dramatisch?  “Er zijn veel goedkope 
woningen, dus dat trekt lagere inkomens aan. En er is veel 
armoede en criminaliteit, maar het is niet zo erg als bijvoor-
beeld in de Parijse voorsteden. Om van een getto te spreken 
is overdreven. Zuid heeft vele kanten. Het gebied heeft ook 
een enorm ontwikkelingspotentieel en het gaat er relatief 
goed met de integratie. Het is ook een tactiek van de ge-
meente om de problemen te benadrukken, met als doel meer 
geld los te krijgen. Maar zo wordt wel de negatieve teneur 
in stand gehouden.”

In welke mate speelt het feit dat er op Zuid veel mensen 
van buitenlandse afkomst wonen?  “Er wonen veel men-
sen met een taalachterstand en gebrek aan kennis van de 
Nederlandse cultuur. Dat heeft bijvoorbeeld meer werk-
loosheid en armoede tot gevolg. Maar er wonen ook veel 
autochtonen die worstelen met de Nederlandse samenle-
ving en weinig perspectief hebben op bijvoorbeeld een ho-
ger inkomen.” 

ex-burgemeesters Deetman en Mans presenteerden op 
16 februari hun onderzoeksrapport ‘kwaliteitssprong 
Zuid’ waarin ze stellen dat de situatie in Zuid afgelopen 
tien à vijftien jaar niet verbeterd is.  “Mijn collega’s van 
DRIFT en ik onderschrijven die conclusie, maar we zijn 
kritisch over de verklaring en gevolgtrekkingen van het 
rapport. Het blijft namelijk bij onbesuisd poetsen zonder 
visie: problemen aanzetten, grote ambities formuleren, 
maar vervolgens in de uitvoering blijven steken in een 
waaier van losse projecten. Dezelfde conclusies trokken we 
al in 2009 in een evaluatie van het Pact op Zuid. Dat is een 
samenwerkingsverband van de gemeente en enkele wo-

ningcorporaties, in 2006 opgericht om de achterstanden op 
Zuid weg te werken.” 

Deetman en Mans stellen voor om 400 miljoen euro in 
Zuid te investeren. eerder werd één miljard euro voor het 
Pact op Zuid uitgetrokken. Dan zijn er nog de Vogelaar-
gelden en geld van de europese Unie. heeft Marco Pas-
tors van Leefbaar rotterdam gelijk als hij beweert dat er 
in de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s voor 
niets in Zuid gepompt zijn?  “Het gaat inderdaad niet sig-
nificant beter op Zuid. Ik weet niet of het geld goed besteed 
is. Het is volgens de regels van de projecten uitgegeven, 
maar het is onduidelijk wat het maatschappelijk rendement 
is geweest. Maar het kan best zijn dat duizenden mensen 
zich op Zuid hebben weten te ontwikkelen en nu ergens an-
ders wonen en werken. Dat zijn de indirecte effecten, die 
niet gemeten worden. Toch zie je ook wel dingen die beter 
gaan: zo werken de woningcorporaties en bewoners nu 
meer samen, zijn veel woningen verbeterd en zijn er allerlei 
goede initiatieven voor jongeren ontwikkeld.”

Moeten we dan geduld hebben, of is er toch nog meer 
geld nodig?  “Meer geld zou kunnen helpen, maar belang-
rijker is de vraag hoe je het inzet. Tot nu toe wordt het voor-
al besteed aan het opknappen van huizen, in plaats van te 

De gemeente moddert 
door op Zuid
honderden miljoenen euro’s worden uitgegeven om de achterstandswijken 
in rotterdam-Zuid te verbeteren. Toch lijken werkloosheid, criminaliteit en 
armoede er niet minder te worden. De gemeente pakt het dan ook helemaal 
verkeerd aan, stelt socioloog Derk Loorbach.     tekst Thessa Lageman fotografie Levien Willemse
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investeren in mensen. Bij het Pact van Zuid consta-
teerden we dat er ongeveer dertig keer zoveel geld 
naar stenen als naar mensen gaat.” 

Hoe komt dat?  “Het is duurder en complexer om 
een huis te bouwen of te renoveren dan een taal- of 
sollicitatiecursus te geven. Maar fysieke ingrepen 
zijn wel gemakkelijker te plannen, uit te voeren en te 
meten dan sociale en economische ingrepen, omdat 
mensen allemaal anders zijn. Bij de gemeente moet 
alles zo beheersbaar mogelijk zijn om aan de pro-
jectdoelen te voldoen. Als een ambtenaar gaande-

weg op nieuwe ideeën komt, is daar meestal geen 
ruimte voor. Ondertussen raakt de effectiviteit 
steeds verder uit zicht door alle verantwoordingsme-
chanismen en overlegstructuren. Bovendien is Rot-

terdam natuurlijk ook een fysieke stad: een stad van 
de wederopbouw. We zijn hier veel meer bezig met 
slopen en bouwen dan in andere steden.” 

De gemeente gaat nu samen met het Rijk voor
1 september 2011 een plan voor de verbetering van 
Zuid bedenken. Burgemeester Aboutaleb neemt 
de leiding op zich. Zal het nu wel gaan lukken?  
“Ik ben bang dat we weer in hetzelfde spel terecht-
komen en er over een paar jaar dezelfde discussie 
gevoerd wordt. In het rapport ‘Kwaliteitssprong 
Zuid’ wordt opnieuw gepleit voor de topdown-aan-

pak, dus met de overheid aan de leiding. We hebben 
in 2009 in de evaluatie van het Pact op Zuid al ge-
zegd dat dat niet werkt. Het is belangrijk dat de be-
woners, lokale organisaties en ondernemers een seri-

euzere en meer leidende rol krijgen. Niet door ze een 
zak geld te geven: zo van doe er maar wat leuks 
mee. Bewoners moeten zich realiseren dat ze ook zelf 
verantwoordelijkheid hebben. Maar de overheid 
moet ook veel meer open staan voor discussie in de 
buurten, die te stimuleren en ook wat te gaan doen 
met de uitkomsten.” 

Burgers en ondernemers moeten wel tijd en zin 
hebben om zich vrijwillig voor hun buurt in te zet-
ten.  “Klopt. Je ziet ook dat het vaak dezelfde men-
sen zijn die betrokken zijn. Als je in een soort overle-
vingsmodus zit, heb je niet zoveel zin om je met de 
gemeenschap bezig te houden. De gemeente zou 
daarom veel gerichter na moeten denken over wat 
voor soort participatie er nodig is, voor welke doelen 
en met wat voor mensen.”

Een van jullie kritiekpunten op het Pact op Zuid is 
het feit dat er zoveel projecten onder vallen en er 
veel ambtenaren voor aangetrokken zijn.  “Onder 
het Pact vallen maar liefst 650 projecten. Er zat geen 
integrale gedachte achter en de impact is onduide-
lijk. Er zijn verschillende diensten van de gemeente 
bij betrokken, met botsingen van verschillende 
denkwerelden en belangen tot gevolg. Je hebt ook 
nog eens te maken met competentiestrijd – Zuid is 
een opdracht waar je mee kunt scoren. Er is heel veel 
intern overleg nodig en het wordt al met al steeds 
onoverzichtelijker.” 

Wat is er met jullie evaluatie van het Pact op Zuid 
gebeurd?  “De gemeente keurde de nieuwe strategie 
die we voorstelden goed, maar vervolgens werd er 
een jaar lang over gediscussieerd. Het bleek moeilijk 
te verenigen met de projectmatige manier van wer-
ken, en de Rotterdamse opgestroopte mouwenaan-
pak. Er werden weer allemaal nieuwe mensen aan-
genomen en het Pact stond een jaar stil. Vervolgens 
werden Deetman en Mans ingeschakeld om nog een 
keer een analyse te maken. Dat leidde natuurlijk wel 
tot enige commotie. De directeur van het Pact op 
Zuid gaat nu wat anders doen, en het Pact gaat ver-
der onder de Bijzondere Aanpak Rotterdam-Zuid. 
Wat er precies mee gaat gebeuren is onduidelijk.”

Wat zou het beste zijn?  “Er is in ieder geval een 
cultuuromslag in de manier van werken nodig: meer 
ruimte voor innovatie, en voor de lokale instellingen 
en bewoners. We hebben ook een voorstel gedaan 
voor de invulling van een kenniswerkplaats op dit 
gebied, met de titel: ‘Poetsen met een plan’, waar de 
gemeente, de bewoners en de universiteit samen op-
lossingen kunnen bedenken. Het is belangrijk om 
een positief perspectief te vinden. Wij hebben ook 
niet de oplossing, maar als sociaal-wetenschappers 
hebben we, vind ik, wel de maatschappelijke verant-
woordelijkheid om mee te helpen zoeken.”  

‘Meer geld zou kunnen helpen, maar 
belangrijker is de vraag hoe je het inzet’

Straatbeeld in Rotterdam-Zuid
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Mireille Henderson
master Bestuurskunde
Leeftijd: 28 jaar
Woonplaats: Dordrecht

Je doet je studie in deeltijd? “Ja, twee avonden in 
de week volg ik colleges, die ik overigens zelden 
mis. Over drie maanden hoop ik alles afgerond te 
hebben. Na het hbo, waar ik commerciële econo-
mie gedaan heb, ben ik bij een welzijnsinstelling 
voor Antillianen (SWA) terechtgekomen als be-
leidsmedewerker. Gaandeweg heb ik me vooral 
verdiept in bestuurskundige zaken en ervaren dat 
maatschappelijke problemen steeds complexer 
worden door de verschillende netwerken die samen 
zouden moeten werken, maar dat niet altijd opti-
maal doen. Het werk vond ik leuk, maar een theo-
retische achtergrond om anders naar de problema-

tiek te kijken ontbrak bij mij. Deze studie biedt me 
die achtergrond wel.
Mijn scriptie gaat over het Veiligheidshuis, een sa-
menwerkingsverband tussen verschillende organi-
saties en instellingen die zich bezighouden met 
probleemjongeren en veelplegers. Het doel is door 
permanente informatie-uitwisseling en regelmati-
ge bijeenkomsten de lijnen kort te houden en zorg 
te kunnen verlenen op het moment dat het nodig 
is. Gemeente, politie, GGD, Jeugdzorg en zorgin-
stellingen kunnen daar in deelnemen. Zo kan iets, 
dat vroeger maanden duurde, binnen een week ge-
regeld worden. Ik hoop uiteindelijk bij de overheid 
een passende baan te vinden, waarin ik mijn be-
stuurlijke en commerciële kennis in kan zetten. De 
overheid is meer en meer gericht op marktwer-
king. Profitorganisaties zijn daar meestal beter in. 
Hoe kunnen die samenwerken terwijl de patiënt 
centraal blijft staan? Dat is een uitdaging.”

tekst en foto: Ronald van den Heerik
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ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
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voor iedereen die wil 
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van Erasmus Magazine 
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wil schrijven over zaken 
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mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar opi-
nie@em.eur.nl 

De ontmoeting

Onlangs verscheen op deze pagina’s (EM 13, 24 februari) een 
oproep tot debat over het politiek systeem van student 
Farhad Fatemi, waarbij met name de relatie tussen extre-
mistisch geloof en politieke retoriek van de PVV naar voren 
kwamen. Gaarne zou ik daarbij een stelling in willen ne-
men, om het debat te stimuleren.
Wilders is niet het probleem. Het politiek systeem heeft het 
aan zichzelf te wijten. Want als de politiek heden ten dage 
als systeem zou werken, en niet werd gerund door mensen 
die dat voor eigen gewin doen, dan zou een partij als de 
PVV niet bestaan. Wat overigens ook voor een aantal ande-
re partijen geldt. De PVV is duidelijk een afspiegeling van de 
onvrede bij een deel van de bevolking in Nederland. Dan 
heb ik het niet over onvrede over de islam, maar over onvre-
de van bestuurlijke onmacht en waanzin in de politiek, bij 
alle partijen. En elke partij lijkt deze onmacht te willen mas-
keren door het kiezen van een doelwit. De islam is een mak-
kelijk doelwit. Het is een onderwerp waarbij de gemiddelde 
Nederlander die tv kijkt, de krant leest, het internet af-
struint, maar niet de tijd neemt om zich compleet te verdie-
pen – wat niet te verwachten valt – weinig idee heeft van 
wat de islam inhoudt en er veel negatiefs in ziet. Zodoende 
komt er een standpunt: de islam is het probleem! “Het is 
een fascistische ideologie” (PVV), en in de Koran staat daar 
en daar waarom. En elke moslim weet dat er dingen in de 
koran staan die niet te rijmen zijn met de hedendaagse rea-
liteit. Dat wil niet zeggen dat andere religieuze geschriften 
zo onschuldig zijn, laat staan politieke stromingen. Kortom, 
het is makkelijk een negatief beeld te schetsen, zeker van 
een religie. 
En dan komen nog de straatschoffies, het percentage al-
lochtone gevangenen en ga zo maar verder. Negatief, nega-
tief, negatief. En dan sta je dus als persoon met Arabisch of 
Perzisch bloed met de rug tegen de muur, want alles wat je 

zegt wordt tegen je gebruikt of niet geloofd. 
Kortom, het debat is de verkeerde richting ingerold. En het 
enige wat daartegen helpt is leiderschap en visie. Dat is wat 
mensen willen. Veiligheid, stabiliteit en continuïteit. 
Overleven, leed en oorlog buiten de deur houden. In de 
breedste zin van het woord. En de heer Wilders weet precies 
wat die behoefte bedreigt: namelijk criminaliteit, verande-
ring van samenleving, sociale onzekerheid, en politieke 
avonturen (lees niet-pragmatische plannen, met een zeker 
risico). Ieder mens is het daar in bepaalde mate mee eens. 
Zelf zouden we daarbij het goede voorbeeld moeten geven. 
Het klinkt allemaal plakkerig, oubollig en burgerlijk, maar 
saamhorigheid, interesse in elkaar en respect voor elkaars 
levenswijze kan helpen. Alles valt te bediscussiëren, maar 
niet alles hoeft beledigd te worden. Dat geldt niet alleen 
voor de islam, maar ook voor andere levensstijlen die wel 
eens op emotioneel beladen discussies stuiten, zoals homo-
seksualiteit, abortus en vrijheid van meningsuiting. Mijn 
vrienden mogen zijn van alle stijlen (en zijn dat ook). Elke 
politicus zou het daarmee eens moeten zijn. 
En dus moeten de politici meer visie ontwikkelen en bij de 
burger vertrouwen wekken. Een toefje charisma, veel prag-
matisme en gezonde kritiek op alles wat we normaal vin-
den, maar vooral stabiliteit en respect. Laat alle 
Nederlanders daarna vrij in wat zij doen en ik denk dat ex-
tremere denkbeelden en zegswijzen dan vanzelf verdwijnen. 
En dan gaat het niet meer over kopvoddentax, maar over 
het sterker maken van de Nederlandse samenleving in al 
zijn aspecten.
Daarom steun ik dit debat en roep ik iedereen op om mee te 
doen! 

Ashwin Wenmakers (21)
Student Geneeskunde van het Erasmus MC

OPINIE

Wat ik Farhad Fatemi nog wilde zeggen
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Broodje beenham
Ik heb een grote smoel. Daar past een hoop in, maar 
daarover later meer. Ik neem nooit een blad voor de 
mond. Zeg en schrijf wat in me opkomt. Gewoon om-
dat het kan. Ik denk ook nooit aan de gevoelens van 
anderen. Die interesseren me niets. Fijngevoelig ge-
trut op de vierkante millimeter is niet aan mij be-
steed. Als ik iets of iemand fout vind, dan zeg ik dat 
ook. En dan die toon waarop ik dat allemaal doe. Die 
columns van mij zijn altijd zuur. Ik leg er wel wat hu-
mor in, maar de zure ondertoon blijft altijd. En 
schreeuwerig, ja, dat zijn mijn columns ook. Ik 
schreeuw gewoon graag!
Ik ben dus een zure schreeuwlelijk met een grote bek. 
Maar: c’est le ton qui fait la musique. Dat snap ik ook. 
Ontegenzeggelijk jaag ik mensen tegen me in het 
harnas. En da’s nou echt wat je zegt een nadeeltje van 
al dat geschreeuw van mij. Vaak hoor ik mensen zeg-
gen: ‘Achterberg, let nou toch eens een beetje op je 
toon!’ Vanaf nu doe ik dat. Dus, weg met dat zure, on-
gepolijste imago! Vanaf nu doe ik dingen anders. 
Positiever. Enthousiaster. Verfijnder. Beschaafder en 
beleefder. Hou je vast, daar gaat ie dan:
 Ik hoor soms mensen klagen over Albron, de universi-
taire cateraar. Maar mij hoort u niet hoor. Lekkere kof-
fie. Lekker eten. Redelijk geprijsd. Tegen eten uit de 
mensa zeg ik geen nee. Helemaal niet sinds ze het as-
sortiment hebben uitgebreid met een smakelijk, 
nieuw broodje met sesamzaadjes. Nu vond ik die 
broodjes met kipfilet van Albron al prima te hachelen, 
maar het nieuwe broodje steekt al die oude broodjes 
regelrecht naar de kroon. 
Ook dit nieuwe broodje wordt dagelijks vers bereid 
met de lekkerste verse salade, tomaatjes en het on-
vermijdelijke eitje. Maar er is meer. Dit broodje wordt 
belegd met overheerlijk vlees. Louter de beste varkens 
zijn hiervoor geselecteerd. En alleen de beste keursla-
gers hebben dit uitmuntende varkensvlees mogen 
verwerken tot wat het nu is: beenham. En juist deze 
beenham wordt door Albrons broodbereiders zorgvul-
dig geplaatst tussen brood, sla, tomaatjes en ei. De 
chefs, of zal ik zeggen brooddesigners, maken het ge-
recht daarna he-le-maal af met een toefje honing-
mosterdsaus. Vernieuwend maar toch vertrouwd. 
Smakelijk en toch heerlijk. Ik roep, uiteraard op de 
meest fijngevoelige manier die überhaupt mogelijk is, 
driewerf hoera voor het nieuwe broodje beenham van 
Albron. Oh wat lekker. Gelukkig zijn begint met de 
broodjes beenham van Albron.

Mocht bovenstaande U op enigerlei wijze grieven dan 
biedt Peter Achterberg, cultuursocioloog bij de FSW, U 
graag zijn excuses en een fantastisch broodje beenham 
aan. 

PETER ACHTERBERG

	VAN	DER	SCHOT	

OPINIE

Duurzaam mobiliteitsbeleid?
Het is bijzonder dat onder het mom van ‘duurzaam mobiliteitsbeleid’ op 
de universiteit de eerste maatregel die lijkt te worden genomen, het in-
voeren van betaald parkeren op Woudestein is (EM 15, 24 maart). Gevreesd 
moet worden, dat ‘duurzaam mobiliteitsbeleid’ een eufemisme gaat wor-
den voor bezuinigen. Of er moet in mei een prachtig definitief plan komen 
waarin medewerkers op zekere afstand van de universiteit een OV-
jaarkaart wordt aangeboden, dan wel de mogelijkheid wordt geboden 
aan iedere werknemer om veel meer dan nu het geval is, thuis te werken. 
Aangezien er ook al ideeën circuleren om de ADSL-vergoeding voor mede-
werkers te verlagen per januari 2012, kan nu al worden gesteld dat stimu-
lering van thuiswerken geen onderdeel zal worden van het duurzame mo-
biliteitsplan. 
Kortom, onzes inziens moet een duurzaam mobiliteitsbeleid veel breder 
zijn dan alleen maatregelen in de sfeer van betaald parkeren. Dat riekt 
eerder naar een gedwongen financiering van de nieuwe parkeergarage 
door personeel en studenten. Op zich natuurlijk ook best vernieuwend – 
zoveel bedrijven zullen er niet zijn die geld durven te vragen aan hun ei-
gen werknemers voor hun eigen parkeerterrein – maar niets te maken 
hebbend met duurzaam.

René Verwijmeren, hoofd ICT Universiteitsbibliotheek, die voorlopig nog 
dagelijks naar een parkeerplaats zoekt voor zijn Toyota Prius (waarvoor de 
regering hem beloont door geen wegenbelasting te eisen, een mooi voor-
beeld van duurzaam mobiliteitsbeleid)
Gert van der Ende, eindredacteur EM, die altijd op de fiets en met de trein 
naar het werk komt (en dus impliciet al duurzaam mobiel is), maar best 
thuis wil werken
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U
it de enquête blijkt onder andere dat een der-
de van de studenten op de universiteit zich-
zelf christen noemt. Een percentage dat iets 
lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 
41 procent (bron: CBS), maar dat de gerefor-

meerde studente Esther van Houwelingen (20) toch ver-
baast. “Als ik op de universiteit om mij heen kijk, heb ik 
niet het idee dat er zoveel studenten christelijk zijn.” Toch 
zou je van de tweedejaarsstudente Criminologie ook niet 
meteen zeggen dat ze al haar hele leven wekelijks naar de 
kerk gaat en actief lid is van de Vereniging Gereformeerde 
Studenten te Rotterdam (VGSR). “Veel mensen hebben 
van gereformeerden het beeld dat ze allemaal in zwarte 
kousen lopen, maar dat is helemaal niet zo. Ik draag ge-
woon normale kleding, ben opgevoed met televisie en in-
ternet, en kom uit een gezin met ‘slechts’ drie kinderen.” 
Esther is actief met haar geloof bezig. Ze woont in Rotter-
dam samen met andere meiden van de VGSR, leidt daar de 
bijbelclub, heeft al zes jaar een vriend die ook gerefor-
meerd is, en voordat ze twee jaar geleden naar de universi-
teit kwam, bestond haar vriendenkring enkel uit christelij-
ke vriendinnen. “Ik vond het wel spannend om hierheen te 
gaan. Mijn geloof zorgde er tot dan toe voor dat ik met ie-
dereen iets gemeen had, dat is nu niet meer zo.” Toch vielen 
de reacties van medestudenten haar ontzettend mee. “Je 
krijgt soms het idee dat mensen tegenwoordig een beetje 
huiverig tegenover religie staan, maar ik merk juist dat ie-
dereen heel geïnteresseerd is.” 

Kerk- en moskeebezoek  Naast de 34 
procent christenen onder de EUR-studenten is 10 procent 
islamitisch. Dat is twee keer zoveel dan het landelijk 
gemiddelde, maar Rotterdam is met 12 procent dan ook de 
stad met het hoogste aantal moslims van Nederland. Aan 
moslima Sara Ismaili zie je meteen dat ze gelovig is. “Toen 
ik naar de universiteit ging, begon ik net met het dragen 
van een hoofddoek. Ik was op een leeftijd waarop  ik mij 
meer ging verdiepen in mijn geloof, en antwoord zocht op 
bepaalde vragen.” De 21-jarige studente Bestuurskunde 
heeft er bewust voor gekozen een hoofddoek te dragen. 
Ze wil immers een zo goed mogelijke moslim zijn en 
volgens de Koran is het verplicht. “Mijn hoofddoek is 
een kledingstuk en je mag geen kleding dragen die je 
vrouwelijkheid benadrukt. Al ben ik daar misschien niet 
zo’n goed voorbeeld van...” Met haar strakke spijkerbroek 
en getailleerde colbertje ziet Sara er inderdaad vrouwelijk 
uit, en soms draagt ze ook make-up, vertelt ze. “Waarom 
ik dat dan weer wel doe, weet ik eigenlijk niet, want ik 

ENQUÊTE 
De enquête van de NSR werd dit 
jaar begin februari gehouden onder 
190 studenten van verschillende fa-
culteiten van de Erasmus Universi-
teit. De NSR houdt jaarlijks een en-
quête over religie onder studenten 
om zo met hen in gesprek te komen 
over het geloof. 

Enkele uitkomsten:
Ik noem mijzelf 
Christen 33,7%
Moslim 10%
Atheïst 25,8%
Hindoeïst 2,1%
Ik geloof in ‘iets’ 20%
Anders 5,3%
Agnost 3,2%

Student 

De Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) onder-
zocht wat studenten op de universiteit eigenlijk geloven. En 
is de campus een omgeving waar gelovige studenten zich 
gerespecteerd voelen?      tekst Britte Kastelein fotografie Ronald van den Heerik

& geloof 
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weet dat het niet mag.” Sara probeert regelmatig naar de 
moskee te gaan, maar elke week, dat lukt haar niet. En 
dat geldt voor meer moslims op de universiteit. Bijna 80 
procent van hen gaat eens in de zoveel tijd, of alleen voor 
bepaalde gebeurtenissen naar de moskee.
Voor veel christelijke studenten ligt dat anders, ruim een 
derde van hen gaat wekelijks naar de kerk. Ook John de 
Jong, eerstejaars Economie en Bedrijfseconomie, is – net 
als Esther – elke zondag in de kerk te vinden. Veel studen-
ten zullen er niet aan moeten denken om na een avondje 
stappen weer vroeg op te moeten, maar de protestantse 
John heeft er geen problemen mee. “Het wordt maar spo-
radisch echt laat op zaterdagavond en vanwege een slaap-
stoornis ben ik nachten met slechts een paar uur slaap wel 
gewend.” 
Hoewel hij in Rotterdam studeert, woont John nog thuis in 
Oud-Alblas, een dorpje waar het merendeel van de inwo-
ners eveneens protestants is. Zijn beste vrienden komen 
nog steeds uit het dorp, met de jongens van de universiteit 

spreekt hij buiten de colleges nooit af. Toch kan John het 
wel goed met hen vinden. “Voor zover ik weet, ben ik de 
enige christen in mijn werkgroep, maar ik pas mij altijd 
makkelijk aan en kan met iedereen goed overweg. Ik vind 
het belangrijk om over mijn geloof te vertellen en sta altijd 
open voor discussie. Medestudenten zijn vaak benieuwd 
hoe ik over bepaalde dingen denk en dat leg ik graag uit.” 
Voor John is het percentage christenen op de campus geen 
verrassing, al kan ook hij meestal niet aan de buitenkant 
zien of iemand gelovig is. “Ik bid altijd voor het eten, dus 
ook in de mensa. De jongen tegenover mij merkte dat op; 
hij bleek ook gelovig te zijn. Dat is dan wel weer grappig, 
dat je daar op zo’n manier achter komt.” 

Respect  Dat John op de universiteit vooral met 
jongens omgaat die niet gelovig zijn, merkt hij onder 
andere aan hun taalgebruik. “Als ze weleens godverdomme 
zeggen, reageer ik met: ‘ik hoop het niet voor je’. Want   
eigenlijk vraag je dan of God je naar de hel wil sturen. >>

48,9% van de gelovigen denkt dat 
het mogelijk is dat hun god, dezelf-
de god is als die van een andere reli-
gie. 18,9 procent denkt dat dit on-
mogelijk is, de rest twijfelt.

42,6% van de ondervraagden denkt 
dat er leven na de dood is. 28,9 pro-
cent denkt van niet en 27,4 procent 
twijfelt. 

54,2% van de ondervraagden bidt 
nooit. 14,7 procent alleen in nood, 
27,9 procent regelmatig.

73,2% van de ondervraagden merkt 
nooit dat religie een negatieve rol 
speelt in vriendschappen. 19,5 pro-
cent merkt dit soms, 2,1 procent 
merkt dit vaak. Van de gelovigen 
merkt niemand dat religie een ne-
gatieve rol speelt. 

Van de gelovigen voelt 75% zich al-
tijd gerespecteerd op de EUR. 19 pro-
cent voelt zich regelmatig gerespec-
teerd, 2 procent meestal niet en 4 
procent helemaal nooit. 

Esther van Houwelingen, 
John de Jong en Sara Ismaili
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Het is natuurlijk maar een stopwoordje, maar ik heb er 
geen problemen mee om er dan wat van te zeggen. Tijdens 
een bijbaantje bij de supermarkt heb ik ook gelijk gezegd 
dat ik christelijk ben en gevraagd of ze daar rekening 
mee wilden houden.” Hij heeft hierdoor niet het idee dat 
anderen zich dan weleens aan zijn geloof storen, hij voelt 
zich op de universiteit juist prima op zijn gemak. Sarah 
merkt juist dat er meer overeenkomsten dan verschillen 
zijn tussen medestudenten met een ander geloof. “Maar 
dat merk je pas door met elkaar te praten.”
Dat gelovig zijn amper een issue is in de omgang met an-
deren geldt niet alleen voor John en Sara; ruim driekwart 
van de gelovige studenten die meededen aan de enquête 
geeft aan nooit iets van een negatieve invloed van religie 
op vriendschappen te merken. De rest had er soms last 
van. Ook de vraag of studenten zich gerespecteerd voelen 
op de universiteit, leverde vooral positieve antwoorden op. 
Slechts 6 procent gaf aan zich meestal niet of helemaal 
nooit gerespecteerd te voelen. Sara: “Ik heb weleens iets 
negatiefs meegemaakt, maar niet op de universiteit. Ik ben 
mij er wel van bewust dat ik later misschien harder moet 
werken om mijzelf te bewijzen of om in aanmerking te ko-
men voor een bepaalde functie.” 
En Ester: “Vriendinnen die Psychologie studeren kregen 
eens college over de evolutietheorie. Op de sheet stond dat 
christenen iets ander geloven dan deze theorie, maar ‘dat 
dat natuurlijk niet waar is’, dat vind ik wel erg kort door 
de bocht.” 

Bidden,	drank	en	seks		Hoewel John 
gewoon in de mensa kan bidden, en Esther vanochtend in 
de metro nog aan God heeft gevraagd of hij vandaag bij 
haar wil zijn, gaat Sara als ze op de universiteit is naar 
de speciale islamitische gebedsruimte op de campus. 
“Het is belangrijk dat je als moslim vijf keer per dag 
bidt. Door de colleges en tentamens lukt dat niet altijd 
op de vastgestelde tijden, maar dan probeer ik dat later 
meteen in te halen. Bidden kan eigenlijk overal, als het 
maar richting Mekka is. Maar omdat de plek waar je 
bidt schoon moet zijn en er bepaalde criteria aan zijn 
verbonden, is zo’n speciale ruimte heel handig.” 
Niet elke islamitische student op de universiteit houdt die 
vijf keer bidden per dag aan. Bijna de helft van de geën-
quêteerden zegt regelmatig te bidden, maar meer dan een 
derde doet dit alleen ‘in nood’. Van de christelijke studen-
ten bidt meer dan 60 procent regelmatig, iets minder dan 
een kwart doet dat nooit. 
Dat hun studentenleven verschilt van dat van de 
‘gemiddelde student’ vinden Esther, Sara en John niet erg. 
Ze zijn misschien niet elke week in de kroeg te vinden en 

ze drinken zelden alcohol, maar alle drie geven ze aan dat 
dit sowieso niet bij hun karakter past. “Ik vind het leuker 
om naar de bioscoop te gaan. En alcohol is voor moslims 
verboden, dus dat heb ik nog nooit gedronken. Ik heb niet 
het idee dat ik daardoor  iets mis.” 
Esther en John zijn ook geen grote drinkers; Esther zegt er 
niet zo goed tegen te kunnen, en het karakter van de fees-
tende student past ook niet echt bij haar. “Ik ben van mij-
zelf al niet zo, het komt niet alleen doordat ik gelovig ben. 

Ik ben van nature best wel verstandig. Soms zeg ik tegen 
vriendinnen: ‘zou je dat nou wel doen?’, maar dat komt 
niet zo vaak voor. Ik probeer geen christen met een wij-
zend vingertje te zijn.”
Een keuze die voor gelovige studenten lastig kan zijn, is de 
vraag of seks voor het huwelijk wel of niet kan. Esther, 
John en Sara zijn het er in ieder geval over eens: zij willen 
wachten tot na het huwelijk. Esther heeft al zes jaar een 
vriend die er net zo over denkt, en bij haar op de vereni-
ging zitten al een aantal getrouwde stellen. “Zelf ben ik 
ook niet van plan om daar nog jaren mee te wachten.” Met 
haar niet-gelovige vriendinnen kan ze daar, ondanks de 
meningsverschillen, inmiddels wel over praten. “Sommi-
gen hebben al jaren een vriend, dan snap ik het ook wel. 
Iedereen is ook maar een mens. Maar God vraagt van je 
om met seks te wachten tot je getrouwd bent en dat is heel 
slim van Hem. Hij heeft die Tien Geboden niet bedacht 
omdat hij het zo leuk vond om regeltjes te verzinnen. Over-
al zit een gedachte achter. Geen seks voor het huwelijk be-
tekent ook geen SOA’s en ongewenste zwangerschappen.” 
Hoewel het voor Sara niet uitmaakt wat haar vriendinnen 
geloven, is het wel een vereiste dat haar toekomstige man 
een moslim is. “Een partner met een ander geloof is verbo-
den. Zijn afkomst maakt niet uit, zijn geloof wel. Maar je 
hebt Marokkaanse moslims, Nederlandse, Turkse, ik heb 
nog steeds genoeg keus hoor!”
Met seks zal ook zij wachten tot na het huwelijk, want dat 
is eveneens verboden zolang ze niet getrouwd is. “Daar 
wil ik mij aan houden. Voor sommige moslims zal dat 
moeilijk zijn en niet iedereen houdt zich eraan. Maar wat 
de rest doet, is voor mij niet relevant.”  

VRAGEN AAN GOD 
In de enquête van NSR werd ook een 
open vraag gesteld: ‘Wat zou je aan 
God willen vragen?’ Veel studenten 
vragen om gezondheid en zijn be-
nieuwd naar het ‘waarom’ van hun 
bestaan. Een aantal opvallende vra-
gen: 

• Waarom juist nu al die 
 natuurrampen?
• Is God eenzaam?
• Zien wij er hetzelfde uit als God?
• Was het moeilijk de wereld te  
 scheppen? 
• Hoe zou Jezus leven in deze tijd  
 en omstandigheden?
• Waar zijn de dinosauriërs?
• Wat is mijn talent?
• Hoe gaat het met je?
• Waarom laat u zich niet zien zo 
 als vroeger in de Bijbel? 
• Mag ik een ticket naar het 
 paradijs?
• Wanneer komt uw koninkrijk op  
 aarde? 
• Wat is belangrijker: je aan de 
 regels uit de Bijbel houden of een  
 goed mens zijn? 
• Hebt u zelf nog wel vertrouwen  
 in de mensheid? 

‘Veel mensen hebben van gereformeerden 
het beeld dat ze allemaal in zwarte kousen 
lopen, maar dat is helemaal niet zo’
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E
én ding wil Wim Schauten meteen wel even rechtgezet 
hebben; stond er een tijd terug een artikel over chaos in 
de collegezaal in EM; met een foto van zijn college. Had 
hij nog een brief over willen schrijven naar de redactie. 
Dat dat een miskleun was, het klopte niet. Dat de foto 

juist aangeeft dat hier juist helemaal geen wanorde heerst. Hij 
heeft de foto bij de hand en wijst: “Als je goed kijkt, zie je dat al die 
gezichten naar de docent kijken!”
Hij kan er wel om lachen, want Wim Schauten is niet wat je noemt 

een haatdragend type. Zo reageert hij ook uiterst laconiek wanneer 
de interviewer opmerkt dat ze hem de maanden vlak voor zijn pen-
sioen wel in een heel smalle pijpenla in het T-gebouw hebben weg-
gestopt. “Vind je? Ik heb er niet zo’n last van; ik sta toch vooral 
voor de collegezaal.”

396 euro  ‘Wim is een onderwijsmens’ kopt de uitnodiging 
voor de receptie ter ere van zijn afscheid vorige week. De voorkant 
is versierd met Wim blazend op een trombone, de kleinkinderen, 

'Wim is een onderwijsmens’
Ruim veertig jaar stond Wim Schauten voor de klas en de collegezaal. Ook zat hij een dozijn 
jaar in de examencommissie van de Rotterdam School of Management. Momenteel is hij 
bezig met zijn laatste collegereeks, want ook een docent in hart en nieren wordt op een 
gegeven moment 65. ‘Er is niets mooiers dan jonge mensen op weg helpen!’

 tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik

Nilco Postma 

Wim Schauten in zijn 
natuurlijke habitat
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Wim met een racefiets, de kinderen, Wim met zijn drie jaar geleden 
overleden vrouw, Wim laverend langs een bergwand. En zo is het. 
Want Schauten huldigt twee motto’s. Het gaat in het leven niet om 
werken alleen, luidt de eerste. “Dat draag ik ook uit op de universi-
teit. Wél vind ik werk belangrijk. Maar meer nog dan een onder-
wijsmens, ben ik een mensen-mens. Ik doe het liefst alles in 
groepsverband; mij zal je nooit alleen zien hardlopen. Klimmen 
doe ik met vrienden, fietsen doe ik in een groepje, muziek maak ik 
met een band.”
En motto nummer twee: als je dan toch moet werken, dan is een 
baan in het onderwijs het mooiste wat er is. “Onderwijs geven is 
fantastisch! Niets gaat boven college geven aan een zaal met zes-
honderd studenten; die bij aanvang onrustig zijn, maar die – mits 
je de juiste vaardigheden bezit – al snel naar je luisteren. Dat je 

vervolgens die jonge mensen warm kan maken voor het vak en op 
een gegeven moment ziet dat het kwartje valt. Prachtig!”
Niet voor niets werd Schauten al drie keer genomineerd voor de 
verkiezing ‘docent van het jaar’ van de Rotterdam School of 
Management, al won hij uiteindelijk nooit – overigens niet geheel 
tot zijn genoegen. Hij weet na ruim veertig jaar in het onderwijs te 
hebben gezeten, vanzelfsprekend wat iemand een goede docent 
maakt, en wil de drie belangrijkste factoren wel even noemen: 
“Het begint natuurlijk met wat voor een persoon je bent. Op de 
middelbare school zien leerlingen in een oogwenk aan de houding 
van de docent of ze wat uit kunnen halen of niet. Dus persoonlijk-
heid is belangrijk. Verder moet een docent vooral terzakekundig 
zijn en zich kunnen inleven in de problemen van degenen die je 
toespreekt. Vervolgens moet je dat over kunnen brengen.”
Hij is zojuist begonnen aan zijn laatste reeks van twaalf colleges; 
accounting en boekhouden voor zo’n zeshonderd eerstejaars. 
Begeesterd schetst hij hoe hij zo’n eerste college aanpakt. “Dan leg 
ik allereerst uit wat een balans is, en wat een winst- en verliesreke-
ning. De derde slide laat de balans van mijn hobby zien; ik speel al 
zo’n twintig jaar trombone in een bigband, de Q Big Band Delft,  
muziek à la Glenn Miller. Die band heeft in de loop der tijd zijn 
ups en downs gehad; in 2005 ging hij bijna ter ziele. Waren we nog 
met z’n zessen en stond er 396 euro op de rekening. Een eenvoudige 
balans dus: aan de ene kant de bank met 396 euro, aan de andere 
kant het eigen vermogen met eveneens 396 euro. Dan laat ik de 
studenten over de speakers een repetitie van de band uit die tijd 
horen. Je begrijpt, die klinkt niet om vrolijk van te worden, maar 
iedereen in de collegezaal snapt wel wat een balans is. En dan ben 
ik pas een halve minuut bezig.
“Daarna laat ik de balans van de band van 2010 zien. Die ziet er 
een stuk ingewikkelder uit; er staan schulden op, vorderingen, in-
komsten, enzovoorts. Laat ik weer een stuk muziek van een repeti-
tie horen, dat nu veel beter klinkt. En vervolgens leg ik uit dat een 
balans bij een bedrijf als Heineken precies zo werkt.” 
Waarmee hij maar wil aangeven: dat hij probeert om vanuit alle-
daagse, herkenbare situaties de theorie te onderwijzen.

Laurentianen  Zijn eerste schreden binnen het onder-
wijs zette Schauten eind jaren zestig, terwijl hij zijn economiestu-
die aan de voorloper van de EUR, de NEH, nog moest afronden. 

Handelswetenschappen was het vak dat hij gaf, aan 4- en 5-havo 
van een voormalige meisjesschool. De school stond tegenover de 
sociëteit van Laurentius waarvan hij lid was; de directrice was een 
non. Hij gebruikte de boeken uit zijn hbs-tijd als lesmateriaal. 
“Het was heel leuk, maar ook moeilijk. Omdat je economie had 
gestudeerd, kreeg je automatisch je onderwijsbevoegdheid. Ik ben 
dus een autodidact op het gebied van lesgeven.” 
Na een break in 1970, waarin hij via AIESEC naar Clearwater, 
Florida afreisde om er te werken in een ziekenhuis, attendeerde een 
mede-Laurentiaan hem op het toenmalige algehele tekort aan eco-
nomiedocenten. En zo begon hij zijn carrière voor de klas als do-
cent economie en bedrijfseconomie aan het Sint Stanislascollege in 
Delft. “Toen ben ik echt gevallen voor het onderwijs. De school 
was zowel positief als conservatief, en legde de nadruk heel        >>

‘Een universiteit en een lerarenop-
leiding zijn twee heel verschillende 
zaken’
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 sterk op het feit dat je als docent onderdeel bent van een team. De 
school telde toen zo’n 1100 leerlingen. Ik zit trouwens nu nog als 
penningmeester in het bestuur, en kan wel zeggen dat er veel is ver-
anderd: nu zijn er 3500 leerlingen, vier gebouwen, plus locaties in 
andere plaatsen. Ik ben als penningmeester vooral met verbouwin-
gen bezig geweest. Het mooie van die functie is wel dat ik daardoor 
aan de praktijk blijf ruiken. En dat kan ik weer gebruiken voor mijn 
colleges hier.” 
Na een jaar of zes stapt Schauten over naar het hoger beroepson-
derwijs. Wederom dankzij een oud-verenigingslid kan hij als vak-
docent – economie, boekhouden en bedrijfseconomie – bij de 
Hogeschool Rotterdam aan de slag. Maar bovendien kon hij zich 
didactisch uitleven. “Er was een schoolpracticum voor studenten 
die later leraar wilden worden. Dan zat ik achter in de klas, camera 
mee, om vervolgens de boel te evalueren. Zowel algemeen didac-
tisch als vakdidactisch: hoe ga je met een groep om? Wat is goed 
communiceren? Hoe breng je het vak aan de man? Dat soort zaken.”
Uiteindelijk belandt hij in 1987 op de EUR, zijn alma mater. Op de 
universiteit kon hij eerstegraads leraren opleiden; tot dan toe had 
hij alleen tweedegraadsleraren onder zijn hoede gehad, aanvanke-
lijk bij de economische faculteit en met gepaste voorzichtigheid. “Ik 
merkte namelijk al snel dat een universiteit en een lerarenopleiding 
twee heel verschillende zaken zijn. Op een universiteit doe je aan 
onderzoek, onderwijs, en wat aan bestuurlijke zaken. Binnen een 
monodisciplinaire vakgroep is het opleiden van leraren daardoor 
nogal moeilijk, omdat onderzoek verreweg de hoogste prioriteit 
heeft. En ik kwam uit een warm bad waar iedereen bezig was met 
leraren opleiden.” 
Tenslotte stapte hij – geplaagd door een groeiende ontevredenheid 
dat hij niet kon bereiken wat hij wilde, te weten een goede eerste-
graadslerarenopleiding economie en bedrijfseconomie – over naar 
wat toen nog de Faculteit Bedrijfskunde heette. Jawel, alweer dank-
zij een Laurentiaan, Guy Poeth, die er hoogleraar was. “Die vroeg 
me of ik geen zin had om eerstejaars wat rekenen bij te brengen.” 
Groot nadeel voor Schauten was wel, dat hij nu het bezig zijn met 
didactiek, los moest laten. “Aan de andere kant trok het me wel, les-
geven aan grote groepen eerstejaars. Terug naar het vuile werk; de 
didactiek toepassen als het ware. En ik was heel vrij om er wat van 
te maken.”

Bindend Studieadvies  Alras kwam Schauten in de 
examencommissie terecht, waarvan hij zo’n decennium de voorzit-
ter was. De commissie houdt onder meer toezicht op de kwaliteit 
van tentaminering. “Aanvankelijk bekeken we van alle tentamens 
van de bachelors of ze goed in elkaar zaten – zijn ze betrouwbaar 
qua opzet, zijn er voldoende vragen, zitten er fouten in, wat zijn de 
slagingspercentages, hoe zit het met de originaliteit, wat vinden 
studenten ervan. Zijn tentamens niet goed, dan spreken we de do-
cent hierop aan. Dat gebeurt enkele keren per jaar. Het is in de tijd 
dat ik in de commissie zit maar een keer of drie voorgekomen dat 
we moesten concluderen dat een tentamen zo slecht in elkaar zat, 
dat we de vakgroep hebben verplicht een nieuw tentamen uit te 
schrijven.” Inmiddels is er een uitgebreid monitoringsysteem dat 
ook de kwaliteit van tentamens van de masters en de Engelstalige 
opleidingen evalueert.  
Trots en blij is Schauten dat Bedrijfskunde als eerste met het bin-
dend studieadvies (BSA) is gestart, in 1999, en dat – na vijf jaar al-
om gewaardeerd – nu universiteitsbreed is ingevoerd. Hij houdt 
wel van normen, handhaven, en selecteren. Teveel studenten bleven 
naar zijn idee ‘hangen’, studenten die hier eigenlijk helemaal niet 
thuishoorden. Het BSA helpt om dit te voorkomen, ook al is het niet 

zaligmakend. Graag zou Schauten ook zien dat er selectie aan de 
poort zou worden ingevoerd – “Ik moest zelf ook een toelatingsexa-
men doen voor de hbs. Er gaan te veel studenten naar de universi-
teit die eigenlijk naar het hbo hadden gemoeten.” 

Cameratoezicht  En dan is er nog het heikel punt van 
‘fraude’, een term die Schauten zelf bewust omzeilt. Hij spreekt lie-
ver van studenten die zich niet aan de regels houden. De laatste ze-
ven, acht jaar houdt hij zich, naast onderwijzen, met name bezig 
met het beter organiseren van grootschalige tentamens, zoals die in 
het M-gebouw met ruim duizend man tegelijk. “We doen dat nu op 
een bepaalde manier die absoluut nog verbeterd kan worden. Drie 
voorbeelden: één, er is regelmatig maar één versie van een multiple-
choice-examen. Onacceptabel. Twee, studenten zitten in blokken 
van vijftig waarbij de plaatsen vrij zijn. Daardoor kun je gewoon 
naast je vriendje gaan zitten. Die plekken moeten voortaan worden 
toegewezen, vind ik. Dat is een stukje beveiliging, dat ook aangeeft 
dat je tentaminering serieus neemt. Een derde voorbeeld is camera-
toezicht uit preventief oogpunt, niet alleen in de zaal maar ook op 
de gang. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om te sjoeme-
len. Ik vind cameratoezicht helemaal geen slecht idee.”
Het interview eindigt, zoals het is begonnen: met nog een dingetje 
dat hem dwars zit: 
De groeiende hoeveelheid proceszaken die studenten aanspannen 
bij het College van Beroep, omdat ze het oneens zijn met een beslis-
sing van de Examencommissie. Schauten ziet die ontwikkeling – in 
zijn beleving deels te danken aan de toename van internationale 
studenten, en dus ook deels uit landen waar de cultuur afwijkt van 
de onze – met lede ogen aan. “Natuurlijk hebben studenten daar 
recht op, maar ik vind dat de drempel om een proces aan te gaan, 
moet worden verhoogd; die is er nu namelijk helemaal niet. Het 
enige dat een student hoeft te doen, is een brief schrijven. 
Vervolgens komt er een zitting met zeven mensen; zo’n hele proce-
dure kost al snel een paar duizend euro. Studenten zouden eigenlijk 
inleggeld moeten betalen, dat ze alleen terugkrijgen als ze het pro-
ces hebben gewonnen. Nu moeten wij maar al te vaak komen op-
draven bij een zaak, waarvan we van te voren weten dat de student 
die gaat verliezen – heel vervelend.”
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‘Ik vind cameratoezicht helemaal 
geen slecht idee’
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K
eurig in pak  en precies op het afgesproken tijdstip 
stapt Sezgin Yılgın het café in het centrum van Rot-
terdam binnen. “Ik ben altijd op tijd, Arjan is altijd te 
laat”, zegt hij lachend. Echter, niet eens zo veel later 
verschijnt ook Arjan Erkel. De twee begroeten elkaar 

enthousiast. Zo’n vijf jaar geleden, vlak voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 2006, ontmoetten zij elkaar voor het eerst in het 
toenmalige Nighttown. Erkel in de hoedanigheid van kandidaat 
voor het CDA en Yılgın  als medewerker van de CDA-verkie-
zingscampagne. De ontmoeting leidde tot een hechte vriend-
schap, waaruit interessante discussies en dialogen voortkwamen 
over hun YEP-filosofie, de ideologie die hierachter schuil gaat, en 
dus een boek. 

Success stories  Het begrip YEP is afgeleid van YUP, 
oftewel de groep Young Urban Professionals die begin jaren 
tachtig opkwam. “Yuppies hadden dubbele inkomens, twee 
auto’s voor de deur en gingen twee keer per jaar op vakantie”, 
weet Yilgin. “Een gelijksoortige ontwikkeling zie je nu ook bij 
de tweede en derdegeneratieallochtonen. Komend uit gezinnen 
met laagopgeleide ouders ontwikkelen de Yeppies zich tot 

YEP 
is nieuwe 

YUP
Bedrijven die werk maken van diversi-
teitsbeleid verdienen dat gegarandeerd 
terug, zeggen antropoloog Arjan van 
Erkel en marketeer Sezgin Yilgin. Ze 
schreven een boek over de Young Ethnic 
Professional. "We moeten de Yeppies als 
groep omarmen. Ze zijn zowel commer-
cieel als maatschappelijk aantrekkelijk."
                   tekst Iris Withuis  illustratie Bas van der Schot
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professionals, in het bezit van een hbo- en/of wo-diploma. 
Het grootste verschil met de eerstegeneratieallochtonen is dat 
Yeppies zich richten op Nederland. Ze zijn ‘geboren en getogen’ 
Nederlanders en verdienen eigenlijk de term allochtoon niet 
meer. Vandaar dat we de term YEP hebben bedacht.” 
De uitdrukking allochtoon mag dan nog steeds veelvuldig wor-
den gebruikt, “maar”, zegt Erkel stellig, “men moet wel beseffen 
dat het de lading niet meer dekt zoals vroeger. Er is niet meer 
één type allochtoon. Je hebt laagopgeleide en hoogopgeleide al-
lochtonen, eerste-, tweede- en derdegeneratieallochtonen. Wij 
richten ons specifiek daarbij op de Young Ethnic Professionals, 
een groep die doorgroeit in welvaart en educatie.” 
Al snel ontstond het idee om deze visie te communiceren met de 
rest van Nederland, hetgeen resulteerde in het boek Generatie 
YEP. Hierin komen niet alleen Yeppies aan het woord, maar ook 
mensen uit het bedrijfsleven die vanuit hun eigen invalshoek 
spreken over het belang van culturele diversiteit. Twintig suc-
cesvolle personen, onder wie voormalig staatssecretaris Nebahat 
Albayrak en Rishi Kartaram, oprichter van miljoenenbedrijf Ga-
meworld. Allemaal hebben ze verschillende culturele achtergron-
den, maar ze zijn wel allemaal opgegroeid in Nederland. Ze delen 
in het boek hun success stories en hun visie op het onderwerp. 
Opvallend zijn de vele overeenkomsten tussen de geïnterview-
den. Yılgın: “Wat we willen laten zien, is dat er eigenlijk geen 
verschil is tussen Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en autoch-
tone Rotterdammers,  zolang ze  hier geboren en getogen zijn. 
Jonge Rotterdammers tussen de 18 en 30 jaar hebben eenzelfde 
lifestyle en de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen.”
Het boek over de Yeppies staat niet op zichzelf. Samen geven 
Yılgın en Erkel workshops aan bedrijven en organisaties die de 
etnische doelgroepen in de grote steden doeltreffender willen 
benaderen. “We willen laten zien dat culturele diversiteit veel 
kansen biedt voor het commerciële bedrijfsleven”, zegt Erkel. 
“Natuurlijk kleven er ook negatieve kanten aan de culturele di-
versiteit, maar die kent iedereen nu wel. Wij willen juist inhaken 
op de positieve kanten. Wie die niet ziet, mist een potentiële klan-
tengroep van 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen. Een bedrijf 
zonder een divers personeelsbestand is geen goede afspiegeling 
van de samenleving en mist aansluiting met deze doelgroep, en 
dat scheelt omzet.”  Om in één keer een grote doelgroep te berei-
ken zouden bijvoorbeeld supermarkten en kledingwinkels vol-
gens Yılgın niet alleen met Kerstmis een leuke actie moeten ver-
zinnen, maar ook met het Suikerfeest en het Chinees Nieuwjaar. 

Voorbeeldfunctie  Een rondvraag langs een aantal 
opdrachtgevers wijst uit dat culturele diversiteit binnen veel 
organisaties een belangrijk punt op de agenda (aan het worden) 
is. Rik Vos, manager Corporate Recruitment bij Tempo-Team in 
Diemen: “Bij ons bedrijf zijn wij van mening dat meer instroom 
van medewerkers met een niet-westerse achtergrond leidt tot een 
win-winsituatie voor zowel de organisatie als het individu.”
Vos doelt op het optimaal benutten van overeenkomsten en 
verschillen tussen mensen met een verschillende culturele ach-
tergrond in een zakelijke context. Tempo-Team draagt naar 
eigen zeggen bij aan de ontwikkeling en het verwezenlijken van 
carrièreambities van de Yeppies, en in de praktijk blijkt dat de 
culturele kennis die Yeppies met zich meedragen, binnen de orga-
nisatie goed kan worden benut – onder meer omdat een cultureel 
divers personeelsbestand een verhoogde aantrekkingskracht 

heeft op dat deel van de doelgroep dat een niet-westerse achter-
grond heeft.
 Ook binnen TNT is gebleken dat op het gebied van diversity 
marketing nog een slag kan worden gemaakt.  “De wereld is in 
beweging, en als groot internationaal opererend bedrijf moeten 
we meebewegen”, aldus Bart Beek, manager Diversity bij TNT 
Nederland. Volgens Beek kom je bij TNT de hele wereld tegen op 
de werkvloer en werken er ruim zestig verschillende nationalitei-
ten. “Ook in de hogere functies zien we steeds meer multicultu-
reel talent.”
 De workshop van Erkel en Yilgin heeft er mede voor gezorgd 
dat het onderwerp nadrukkelijker op de commerciële agenda van 
TNT  is komen te staan. Niet voor niets komt een manager van 
Marokkaanse origine zijn verhaal doen op een jaarlijkse bijeen-
komst van KASEUR, de koepel van allochtone studentenvereni-
gingen aan de Erasmus Universiteit  - een bijeenkomst overigens 
waar het duo Erkel en Yilgin ook al eens te gast was. Wat volgens 
Beek vooral belangrijk is, is dat iedereen zichzelf – met alles wat 
hij in huis heeft – kan laten zien. “Wij zien de verschillen in de 
culturele achtergronden van ons personeel als een verrijking. Zo 
biedt het bijvoorbeeld meer invalshoeken om naar een probleem 
te kijken.” 
Ook in het noorden des lands is culturele diversiteit een bron 
van veel inspiratie. Ger Meijer, manager Projecten bij Stichting 
Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN), vindt het prach-
tig dat een vluchteling, die voorheen een cliënt was, nu ook een 
collega kan zijn, of zelfs een opdrachtgever. Ook VWNN volgde 
een workshop van het duo Erkel en Yilgin. Meijer: “Wij willen 
snelheid aanbrengen in dit veranderingsproces. Dit deel van Ne-
derland is in vergelijking met de Randstad minder      >>

‘Instroom van medewerkers met een 
niet-westerse achtergrond leidt tot een 
win-winsituatie’

YEP 
is nieuwe 

YUP
Tempo-Team zegt bij te 
dragen aan de verwezen-
lijken van carrièreambities 
van Yeppies 
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 cultureel divers en ‘witter’, maar  Vluchtelingenwerk in 
Noord Nederland wil een voorbeeldfunctie vervullen voor 
andere bedrijven ten aanzien van diversiteit op de werk-
vloer. Daarom zoekt VWNN aansluiting bij andere orga-
nisaties die een voorbeeldfunctie vervullen. In dit geval 
dus Generatie YEP.” 

Commercieel verantwoord  Volgens 
Yılgın zal in 2015 naar verwachting 50 procent van de 
bewoners van Rotterdam van multiculturele afkomst zijn.  
“Om succesvol te zijn als bedrijf of organisatie is het van 
levensbelang je marketingmix aan te passen aan het soort 
klanten.” 
Toch hoeft culturele diversiteit niet per definitie voor ie-
dere organisatie een succesfactor zijn. “Een supermarkt in 
Groningen heeft een hele andere doelgroep dan een super-
markt in Rotterdam”, geeft Yılgın als voorbeeld. “Diver-
siteit is voor de Groningse supermarkt een nice to have,  
maar voor bedrijven in de grote steden is het een need to 
have. Het moet wel, omdat ze anders kans lopen een com-
mercieel interessante groep te missen.” 
Tijdens de workshops ligt de nadruk op de commerciële 
meerwaarde die culturele diversiteit op de werkvloer met 
zich meebrengt. Yılgın: “We laten bedrijven heel con-
creet zien waar hun kansen liggen en wat aangepast kan 
worden binnen de organisatie, waardoor mensen ook out 
of the box durven te denken.” Een sessie begint met een 
brainstorm over een product, waarbij de opdracht is om 
daar een campagne bij te verzinnen. Door de deelnemers 
na te laten denken over hoe het product in de markt moet 
worden gezet, worden zij zich bewust van de belangrijke 
rol die culturele diversiteit hierin  kan spelen. “Aan het 

eind van zo’n sessie komt daar vaak iets moois uit,” aldus 
Yılgın. “We willen duidelijk maken dat bedrijven diversi-
teit moeten gebruiken en commercieel kunnen toepassen. 
Het grootste punt is namelijk dat men het toch voorname-
lijk als maatschappelijk verantwoord ondernemen blijft 
zien, en dat is eigenlijk fout. Het moet gezien worden als 
commercieel verantwoord ondernemen. Hetzelfde zagen 
we begin jaren negentig met het milieu. Aanvankelijk lag 
toen ook het accent meer op milieuvriendelijk als maat-
schappelijk verantwoord dan op milieuvriendelijk als 
commercieel interessant. Maar kijk nu maar eens naar de 
energiezuinige autobranche. Het heeft, kortom, tijd nodig, 
al proberen wij dat proces wel te versnellen.” 

Verrijking  Hoe mooi het allemaal ook mag 
klinken, we moeten ons niet blindstaren op de commerciële 
waarde alleen, stelt Marisa Rodrigues, oud EUR-studente 
Media en cultuur. Als Projectcoördinator Mentoring 
aan de Haagse Hogeschool heeft zij dagelijks te maken 
met etnische diversiteit. Momenteel volgt zij een interne 
training over culturele diversiteit op de werkvloer. Deze 
training richt zich echter niet op het commerciële aspect, 
maar op de bewustwording en het belang van een bredere 
kijk op het fenomeen diversiteit. Rodrigues: “Zo kan 
je effectiever omgaan met diversiteit in je omgeving. 
Want men denkt maar al te vaak binnen het eigen kader. 
Input van mensen om je heen met een andere culturele 
achtergrond geeft je andere inzichten. Je eigen kader is 
vaak te smal.” Rodrigues ziet culturele diversiteit als een 
verrijking, en ze is het eens met Yılgın en Erkel wat betreft 
de meerwaarde ervan binnen een organisatie. “Wanneer je 
werkt met een cultureel divers team, wordt je eigen visie 
breder. Je kunt sparren met je collega’s over bepaalde 
issues en de dingen vanuit je eigen denkkader herzien.” 
Ook Erkel kan het niet vaak genoeg herhalen dat het maat-
schappelijke element van belang is. “In je naaste omgeving 
heb je voorbeelden nodig. Niet alleen op macroniveau, 
maar ook op microniveau. Naast mondiale beroemdheden 
zijn er nu ook de rolmodellen dichter bij huis. Dat kunnen 
ouders zijn, of broers of zussen.” 
Yılgın sluit zich hierbij aan. “Je ziet dat als autochtone 
ouders hoogopgeleid zijn, hun kinderen vaak ook hoog-
opgeleid zijn. Dat gaat zeker op bij de Yeppies die nu 
kinderen krijgen. Toekomstige kinderen van studenten die 
nu hbo en wo volgen, zullen met grote zekerheid ook hoger 
opgeleid zijn. Dat is de ontwikkeling die YEP laat zien; 
dat is generatie YEP. Neem een voorbeeld aan elkaar en de 
ontwikkeling blijft zich voortzetten.”

Generatie YEP. De Opkomst van de Young Ethnic 
Professionals. Arjan Erkel en Sezgin Yılgın. Uitgeverij: VIS 
Books 9789490321024.

CV ARJAN ERKEL
Arjan Erkel (1970) is cultureel antro-
poloog en oud-medewerker van de 
internationale hulporganisatie 
Artsen Zonder Grenzen. Hij werd bij 
het grote publiek bekend door zijn 
twintig maanden durende gijzeling 
in Dagestan. In 2010 verscheen het 
boek Generatie YEP, dat hij samen 
met Sezgin Yılgın schreef, over de 
opkomst van de Young Ethnic 
Professionals.

CV SEZGIN YILGIN
Sezgin Yılgın (1976) studeerde mar-
keting aan de Hogeschool 
Rotterdam. Sinds 2005 adviseert hij 
als grootstedelijk marketeer het be-
drijfsleven en de overheid op het ge-
bied van diversiteitstrategie en (ar-
beidsmarkt)communicatie. Samen 
met Erkel geeft hij door het hele 
land workshops en lezingen aan be-
drijven die multiculturele doelgroe-
pen effectiever willen bereiken. 

‘Diversiteit is voor de Groningse 
supermarkt een nice to have, maar 
voor bedrijven in de grote steden is 
het een need to have’

Arjan Erkel (l) en Sezgin Yilgin 



Ondernemende onderzoeker 
in de Indiase snoepjeswinkel
Begin februari reisde een delegatie van de Ersmus Universiteit naar India. Op zoek 
naar contacten met onderzoekers en kansen om gezamenlijk onderzoek op te zet-
ten. De eerste resultaten beginnen nu zichtbaar te worden. Peter van der Spek, 
hoogleraar Bio-informatica aan het Erasmus MC, vormt een goed voorbeeld van 
internationalisering in praktijk. tekst Wieneke Gunneweg fotografie Levien Willemse
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P
eter van der Spek, hoogleraar Bio-informatica aan 
het Erasmus MC, is een beweeglijk type: al pratend 
wil hij graag alle onderdelen van zijn onderzoeksaf-
deling laten zien. Van de 3D-bioscoop waar röntgen-
beelden in drie dimensies worden weergegeven, naar 

de hightech-presentatiezaal waar hij het bedrijfsleven bijpraat 
over zijn vakgebied, tot aan de koffiekamer waar voortdurend op 
vijf flatscreens presentaties gegeven worden over het onderzoek, 
tot aan de serverruimte waar zware computers staan te zwoegen 
op kilometers data die vanuit de hele wereld worden in- en uitge-
voerd.
Van der Spek is een ondernemende wetenschapper; geneticus 
en ingenieur in één. Ziet voortdurend kansen om meer en beter 
onderzoek te financieren en verbanden te leggen tussen onderzoe-
kers wereldwijd. En dat is precies wat hij heeft gedaan in India, 

toen hij begin februari deel uitmaakte van de universiteitsbrede 
missie naar Delhi en Mumbai.
Voor Van der Spek was India geen onontgonnen terrein meer. Hij 
heeft het land zien veranderen sinds hij zeven jaar geleden het 
land voor het eerst bezocht. “Toen liepen de kamelen en olifanten 
nog op straat, dat zie je bijna niet meer”, zegt Van der Spek.
De eerste keer in India in 2004 heeft hij de contacten gelegd, 
begin 2011 heeft zich dat uitbetaald, onder meer in een Memoran-
dum of Understanding (MoU) met een prestigieus instituut voor 
informatietechnologie in Allahabad. “Het kostte tijd om vertrou-
wen op te bouwen. Je kunt niet in een vliegtuig stappen, rondren-
nen en meteen zakendoen. Je moet eerst uitzoeken wat de goede 
instituten zijn, waar de topmensen zitten en hen volgen – want ze 
wisselen nog al eens van instituut, die mensen rennen ook naar de 
plekken waar geld is. De lijn met de vice-chancellor van dat insti- >>

Peter van der Spek
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tuut is toen gelegd. Vorig jaar ben ik voor het eerst 
weer teruggeweest en afgelopen februari konden we 
het afmaken met het tekenen van het MoU.”

Genetische	drift		Van der Spek doet 
graag zaken met India. “Allereerst is India heel 
sterk in ICT. Veel farmabedrijven brengen hun re-
search naar India, ze spreken goed Engels en – niet 
onbelangrijk – ze respecteren de patentwetgeving. 
Dit in tegenstelling tot China waar ze je vindingen 
namaken waar je bij staat. Ik ben pro-Azië maar 
anti-China als het gaat om samenwerking. Ik wil 
niet werken in een land dat zo met mensenrechten 
omgaat, voor mij hangt dat ook samen met het niet 
respecteren van patentwetgeving.”
En India heeft nog een ander ‘voordeel’ – als je het 
zo mag noemen. Omdat in India veel volgens het 
kastenstelsel wordt getrouwd, is er sprake van 
‘genetische drift’, iets wat je nog het makkelijkste 
vertaalt met ‘het tegengestelde van natuurlijke se-
lectie’. Het betekent een ‘fascinerende’ hoeveelheid 
recessieve aandoeningen; ziektes die in Nederland 
niet of nauwelijks voorkomen omdat hier veel min-
der binnen de eigen groep wordt voortgeplant. De 
onderliggende moleculaire systemen bieden onge-
looflijk veel data voor onderzoek. ‘Een snoepjeswin-
kel’ noemt Van der Spek het. 
De eerste onderzoekscasus is al binnen. Een veel-
belovend onderzoekster uit Delhi, van een instituut 
waarmee tijdens de missie een Letter of Intent 

werd getekend om gezamenlijk het translationeel 
onderzoek te doen, legde dit bij Van der Spek op zijn 
bordje om gezamenlijk te onderzoeken en er over te 
publiceren.
Op de foto’s zie je een jonge vrouw die, behalve een 
misvormd hoofd, ook hele dikke dichte ogen heeft, 
verstandelijk is ze verder gezond. Volgens Van der 
Spek moeten de afwijkingen duiden op een gene-
tisch defect. De Indiase wetenschapster vermoedt 
dat ook en wil het met de Nederlandse onderzoekers 
verder uitzoeken.
Van der Spek zet daarvoor geld in dat hij recent als 
prijs kreeg voor eerder onderzoekswerk. “Op die 
manier kunnen we een showcase neerzetten. Op 
die manier kunnen de Indiase bazen ook zien dat 
we serieus willen samenwerken en investeren. De 
afspraak is nu dat 1 euro investering van onze kant 
ook 1 euro van hun kant betekent; dat is de manier 
waarop ik graag samenwerk.”

Opsporen	typefout		Voor Van der 
Spek is het een sport om niet één lijntje te leggen als 
het gaat om internationale samenwerking, tussen 

zijn afdeling en het Indiase instituut. Het gaat hem 
om het opbouwen van kennisketens die een netwerk 
vormen over de hele wereld.
“Wat wij hier in Rotterdam goed kunnen, is het op-
sporen van een ‘typefout’ in 250 km papier waarop 
het DNA staat van één patiënt. Dus je zoekt bij-
voorbeeld verschillen in het DNA van gewoon weef-
sel en tumormateriaal van een patiënt. We zoeken 
naar verbanden tussen gen-expressie en DNA-vari-
anten binnen deze genen om patiënten in groepen in 
te delen. Het doel van deze patiëntengroepering is 
uiteindelijk het geven van een gerichtere behande-
ling op basis van deze DNA- en RNA-profielen.
Van der Spek wil nu een lijn gaan leggen tussen 
de data en ICT van de Indiërs aan de ene kant en 
de genomics-techniek van de Amerikanen aan de 
andere kant. 
“Momenteel hebben de Indiërs nog niet de infra-
structuur om dat op grote schaal te onderzoeken. 
De Amerikanen hebben wél de dure machines in 
huis om het genoom van een mens in kaart te bren-
gen. Maar ze durven hun apparatuur niet in te zet-
ten voor research naar echte patiënten vanwege de 
juridische claimcultuur; ze zijn bang dat een foute 
conclusie leidt tot claims van gedupeerde patiënten 
of verzekeraars.
“Hier ligt voor Nederland, en zeker voor het Eras-
mus MC, een kans”, gaat Van der Spek verder, 
“aangezien wij een goede infrastructuur hebben 
rond onze patiëntenzorg en onderzoek. Wij kunnen 

de techniek als eerste naar de kliniek brengen. Het 
Erasmus MC is sterk in translationeel onderzoek: 
het vertalen van wetenschappelijke resultaten naar 
nieuwe klinische toepassingen en behandelmetho-
des.”
Voorlopig is de Nederlandse kennisinfrastruc-
tuur en expertise nog hard nodig. “De Indiase 
infrastructuur is niet robuust genoeg. Je kunt geen 
genome sequencing analyse uitvoeren in de 3 mil-
jard bouwstenen van ons genoom als elk kwartier 
de stroom uitvalt. Aan de andere kant kunnen zij 
wel een aantal kennisintensieve activiteiten van ons 
overnemen, waar hier mensen bijna hun neus voor 
ophalen.”
Kortom: het is geven en nemen wat Van der Spek 
betreft in de internationalisering van onderzoek. 
“Doordat we in februari met een grote delegatie 
kwamen, zagen de Indiërs ook dat het geen toeris-
tisch uitstapje meer was. Je laat zien dat je visie 
hebt, en dat maakt indruk. Het was duidelijk dat 
we niet kwamen om kort te scoren en goede men-
sen weg te halen. Het was geen koloniale missie.”  

‘Ik ben pro-Azië maar 
anti-China’

Op jacht naar kwaliteit
Wegens groei van onze praktijk, 
uitbreiding van onze dienstverlenende 
producten en activiteiten zijn wij op zoek 
naar kwaliteit.

Op ons kantoor aan de Straatweg 124 
hebben wij de volgende vacature 
beschikbaar:

Juridisch secretaresse 
bij voorkeur een rechtenstudent met 

interesse voor de advocatuur
Sollicitaties met uitgebreide CV kunnen 
gericht worden aan: 
Van Sikkelerus en Ray advocaten
t.a.v. dhr. D.W.J. van Sikkelerus
Postbus 4353
3006 AJ Rotterdam

Of per e-mail: info@vsradvocaten.nl 
website: www.vsradvocaten.nl

Gezocht
oppas aan huis 
€ 10,- per uur

Voor onze 3 mannetjes (4, 2 en 0 
jaar) zoeken wij een verantwoorde-
lijke, lieve en vrolijke oppas op ma., 
di. en do. van 14.45 tot ca 18.30 uur. 
Bedoeling is dat de oudste van school 
gehaald wordt en later op de middag 
evt. de jongste twee van de crèche. 
Daarnaast simpel avondeten voor-
bereiden en, indien nodig, helpen bij 
het naar bed brengen. Mogelijk ook 
in duobaan (vriendinnen/huisgenoot-
jes). Wij wonen in R’dam H’berg. 

Reacties graag naar 
lzuijdwijk@telfort.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

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
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WETENSCHAP

Bij	een	interessant	proefschrift	hoort	een	mooie	cover.	
Deze	keer	van	epidemioloog	Linda	Verhoef	(1973)	met	
haar	proefschrift	Identifying	International	Foodborne	
Norovirus	Outbreak	Events.	A	Combined	Epidemiological	
and	Molecular	Approach.

Verhoefs man, fotograaf 
Rob Pastoor, maakte de fo-
to van het Oud-Hollandse 
stilleven. Ze koos voor de 
oesters en frambozen, om-
dat daar vaak norovirussen 
inzitten. Van deze virussen 
kun je buikgriep krijgen en 
dat duurt meestal zo’n twee 
dagen.
Dat het virus moeilijk uit 
te schakelen is, wordt geïl-
lustreerd met de citroen en 
de kwaliteitswijn uit de 
collectie van haar vader. 
“Het virus kan tegen lage 
pH (zuur) en alcohol wordt vaak gebruikt om 
handen te ontsmetten, maar dit werkt niet 
voldoende voor norovirussen.” Per jaar krijgen 

ongeveer een half miljoen 
Nederlanders buikgriep, dit 
is ongeveer de helft van het 
aantal besmettingen. Noro-
virussen verspreiden zich via 
voedsel of van mens op mens. 
Verhoef: “Het is belangrijk 
om regelmatig goed je han-
den te wassen, want de virus-
sen kunnen ook via bestek 
bij een buffet of deurklinken 
verspreid worden.”
Verhoef promoveert op 7 april 
bij het Erasmus MC. Sinds 
2006 werkt ze bij het RIVM, 

waar ze zich bezighoudt met 
uitbraakonderzoek en onderzoek naar de haal-
baarheid van een detectiesysteem voor voedsel-
gerelateerde uitbraken door (noro)virussen. TL

Op de zesde verdieping van het M-gebouw bij 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen werken 
studenten, gepensioneerden en promovendi 
dagelijks aan de World Database of Happiness. 
Emiritus hoogleraar Ruut Veenhoven startte 
het project in 1980; eerst in boekvorm en vanaf 
1998 als website. In totaal werken er 28 perso-
nen aan mee, de meesten vrijwillig. De ene dag 
zijn alle zeven werkplekken bezet, de andere dag 
is het wat rustiger. De database werd afgelopen 
jaar door ruim 130.000 mensen bezocht en moet 
dus goed onderhouden worden. “Ja het is veel 
werk”, vertelt Joop Mulder, een gepensioneerde 
assistent-accountant, die al sinds 1989 bij het 
project betrokken is. Hij laat zien hoe hij artike-
len over geluk in de database verwerkt. 
Is het ook leuk werk, word je er gelukkig van? 

De medewerkers vinden van wel. “Door met 
geluk bezig te zijn krijg je een positieve levens-
instelling”, zegt Teun Zijlmans. Hij doet als 
buitenpromovendus onderzoek naar geluk in de 
welvaartsstaat. Ineke Huijsmans, die school-
psycholoog is geweest, doet het werk omdat ze 
graag haar hersens blijft gebruiken. “En het is 
interessant om een overzicht van geluksonder-
zoek te hebben.” In de mappen langs de wanden 
zitten artikelen over het onderwerp opgeborgen. 
Studenten zijn altijd welkom als ze wat over het 
onderwerp willen weten, benadrukken de on-
derzoekers. In september begint ook een nieuwe 
universitaire minor over geluk. Het is nog de 
vraag of het project na de tijd van Veenhoven op 
dezelfde plek wordt voortgezet. TL
 
www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl

Bent u ook een onderzoeker met een bijzondere 
werkplek? Geef u op: lageman@em.eur.nl

     DE 
   WERKPLEK 
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Portemonnee 
trekken
Bij de ene ramp geven Nederlanders meer 
geld dan bij de andere. Bij economische 
groei wordt meer gegeven, en ook als er 
niet te vaak nationale acties worden gehou-
den. Anders treedt er actiemoeheid op. Dat 
concludeert socioloog Pamala Wiepking in 
haar onderzoek naar nationale acties en 
goede doelen. Wiepking onderzocht de 59 
nationale acties die sinds 1951 in 
Nederland gehouden zijn voor goede doe-
len. De meest succesvolle actie was voor de 
slachtoffers van de tsunami in Thailand in 
2004. Wiepkings onderzoek zal nu ook door 
wetenschappers in België, Spanje, Zweden, 
de Verenigde Staten en Australië uitgevoerd 
worden. TL

Vaders leven 
langer
Vaders met twee of meer kinderen leven 
aanzienlijk langer dan kinderloze mannen. 
Door aanmoediging van partner en kinde-
ren leven ze vaak gezonder. Ook hebben ze 
vaak een hogere opleiding, waar in veel ge-
vallen ook een gezondere levensstijl en lan-
gere levensverwachting aan verbonden is. 
Dit blijkt uit onderzoek van Renske Keizer, 
Pearl Dykstra van Sociologie en Frank van 
Lenthe van het Erasmus MC. Het is een 
van de eerste onderzoeken naar het ver-
band tussen levensduur en vaderschap. De 
gevolgen voor moeders zijn al vaker onder-
zocht. Opvallend is dat vaders met maar 
één kind niet langer leven dan kinderloze 
mannen. Wat daarvan de reden is, moet 
nog onderzocht worden. TL

Descartes-
Huygensprijs
Willem Frijhoff, hoogleraar aan de 
Erasmus School of History, Culture and 
Communication ontvangt op 11 april de 
Descartes-Huygensprijs van de KNAW 
voor zijn onderzoek en bijdrage aan de 
Frans-Nederlandse samenwerking. 
Frijhoffs onderzoek richt zich op histori-
sche processen van cultuuroverdracht, het 
collectief geheugen, vormen van religieuze 
beleving in de vroegmoderne tijd en the-
ma’s uit de historische antropologie zoals 
magie en gezondheid. De prijs bestaat uit 
een bedrag van 23.000 euro en is bestemd 
voor een verblijf als gastonderzoeker in 
Frankrijk. TL



In ieder nummer 
vraagt EM een 

EUR-medewerker 
om een uitgaans-

tip. Wouter 
Spekkink is PHD-

student van de 
FSW en raadt de 
tentoonstelling 

Angry aan, 
die momenteel te 

zien is in het 
Nederlands 

Fotomuseum.

AAN
RADER

DE
Nieuwe poppodia 

steken handen uit de mouwen
Wat voor tentoonstelling is Angry? 
“Angry gaat over de radicalisering on-
der jongeren. Vanuit drie perspectie-
ven wordt naar dit onderwerp geke-
ken: door kunstenaars, de media en 
jongeren zelf.”

Hoe wordt dit gepresenteerd? “Ver-
schillende internationale kunstenaars, 
fotografen en filmmakers reflecteren 
op dit onderwerp aan de hand van 
portretten, fotoprojecten, filmwerken 
en mediaverslagen. Maar er is ook 
werk van jongeren zelf te zien. Zo zie 
je bijvoorbeeld media- en filmbeelden 
van hoe ‘de radicaal’ geportretteerd 
wordt, en komen er radicalen en ex-ra-
dicalen aan het woord die over hun 
idealen spreken.”

Wat maakt deze tentoonstelling inte-
ressant? “Allereerst zijn radicalisering 
en polarisatie zeer actuele onderwer-
pen. Maar wat ik vooral interessant 
vind, is dat de tentoonstelling zich 
niet alleen richt op de negatieve as-
pecten van het onderwerp, terwijl ra-
dicalisme toch  vrijwel altijd als nega-
tief wordt bestempeld. Angry richt 
zich ook op mogelijke positieve aspec-
ten. Hetzelfde zagen we in de jaren 
zestig; radicalisering kan een drijven-
de kracht zijn achter maatschappelij-
ke veranderingen.”  IW

‘Angry’ is tot en met 13 juni te zien in het 
Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 
332.

Sinds het verdwijnen van 
WATT, vorig jaar zomer, 
doen grotere nationale 
en internationale bands 
Rotterdam niet meer aan, 
en ontstond er een grote 
politieke rel over subsidies, 
imagoschade en econo-
misch verlies voor de stad. 
Inmiddels zit Rotterdam 
nog steeds zonder groot 
podium, maar wordt er 
wel veel ondernomen op 
het gebied van popmu-
ziek en zijn organisaties 
als Heidegger   en BIRD 

begonnen met het orga-
niseren van popconcerten. 
Met of zonder subsidie. 

Rekening houden 
met elkaar 
Het culturele centrum 
Heidegger  opende op 
20 januari zijn deuren, 
midden in het centrum, 
op het Grote Kerkplein 
bij de Laurenskerk. Dit 
podium moet het doen 
zonder subsidie waardoor 
alles iets trager op gang 
is gekomen dan in eerste 
instantie werd gehoopt. 
“Maar”, zegt Danny Rama 
van Heidegger, “het gaat 
de goede kant op.” De 
organisatie wil zich con-
centreren op een brede 
jazzprogrammering. “We 
hebben al wat grote na-

men gehad, zoals Gregory 
Porter, Roury Ronde, de pi-
anist van Amy Winehouse, 
en Anton Goudsmit. En 
er komen er nog meer bij, 
waaronder Frank McCom, 
Bilal en Benjamin Her-
man.” Het soort publiek 
dat bij Heidegger over  de 
vloer komt, is afhankelijk 
van de muzikale program-
mering. Rama: “Het is zeer 
divers. Van jazzliefhebbers 
tot hiphoppers, en van 
studenten tot Bluegrass 
festival-achtige mensen.” 

Heidegger onderscheidt 
zich volgens hem van 
andere uitgaansgelegen-
heden in Rotterdam door 
het gat te vullen dat de 
afgelopen jaren in het 
uitgaanscircuit is ont-
staan. “Je hebt De Doelen 
of LantarenVenster, waar 

de A-artiesten staan, en 
daarnaast de cafés en 
podia waar zo’n tweehon-
derd mensen in kunnen. 
Wij hebben een capaciteit 
van zeshonderd, dus wij 
positioneren ons daar 
precies tussenin. Artiesten 

die heel goed zijn, maar 
nog niet de hele massa 
meekrijgen komen bij 
Heidegger.” Zelf ziet Rama 
Rotterdam als een stad 
met veel potentie, maar 
waarin iedereen met 
zichzelf bezig is en waar 
men de neiging heeft om 
alleen maar met elkaar 
te concurreren. “Niemand 
gunt elkaar iets. Als be-
paalde partijen samen 
zouden werken, komen 
we veel verder.” Heidegger 
probeert daarom rekening 
te houden met de agenda 
van andere poppodia. 
Ook  Delfshaven heeft er 
sinds kort een nieuw po-
dium bij. Eind januari pre-
senteerde Stichting World 
Music & Dance Center 
(WMDC) de opening van 
het gloednieuwe podi-
umcafé Grounds. De boel 

is flink verbouwd en er 
is een nieuw muziekcafé 
aan toegevoegd. Grounds 
richt zich op wereldmu-
ziek uit alle windstreken 
met de focus op jong 
talent. Ook hier houden ze 
rekening met de program-
mering van anderen, om 
niet in elkaars vaarwater 
te zitten. Een ander goed 
initiatief dat gerealiseerd 
is, is het nieuwe culturele 
initiatief De Nieuwe Oogst, 
dat voorheen bekend was 
onder de naam Urban 
Culture Podium. Het is 
het eerste podium in de 

Kritiek op de Rotterdamse uitgaansscene is er al jaren. Zo zou er te wei-
nig aanbod zijn, zou alles teveel op elkaar lijken en heerst in grote mate 
het gemis van een poppodium van enige betekenis. Maar daar lijkt lang-
zaamaan verandering in te komen. Begin dit jaar verschenen er al een 
aantal nieuwe poppodia en culturele centra in de stad, en voor 2011 staan 
er nog meer nieuwe initiatieven gepland.

Angry
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Sofie Sofie (19) is eerstejaars Bedrijfskunde en heeft een dagje uit met haar moeder gepland.

tekst G
eert M

aarse   illustratie Enio Ram
alho

Sofie zat op het terras bij Sijf. Ze wachtte 
op haar moeder, die er al een half uur 
geleden had moeten zijn, maar wiers 

trein vertraging had. Ze had geprobeerd de 
krant te lezen, maar ze merkte dat ze een 
beetje klaar was met dat gedoe in Libië en de 
soap rond die Japanse kerncentrale. Het enige 
artikel dat ze uitgelezen had, ging over de 
dagbesteding van een jonge theatermaak-
ster, die op haar achttiende een Zeeuws 
dorpje en de bijbehorende gereformeerde 
opvoeding ontvlucht was om zich in Amster-
dam te vestigen. Dwang, boosheid, protest, 
een nieuwe weg. Pas het laatste jaar was 
haar haat langzaam afgenomen. Ongeveer 
het tegenovergestelde van Sofie’s opvoeding. 
Bij haar thuis ging het er toch vooral om dat 
je deed wat je leuk vond. Badminton? Prima. 
Viool? Geen probleem. Haar ouders hadden 
waarschijnlijk nog ingestemd als ze om een 
drumstel had gevraagd. Maar ja, dat deed ze 
dan weer niet.
Het was een lentedag, met van dat felle licht. 
Ze was bijtijds opgestaan en had op het 
balkon van Niels, een van haar huisgenoten, 
ontbeten. Ze zou vandaag met haar moeder 
naar Boijmans van Beuningen gaan, waar een 

of andere bekende kunstenaar de vloer 
ondergesmeerd had met pindakaas. En 
daarna naar een knoflookrestaurant. Gewoon 
winkelen had Sofie ook best gevonden, maar 
daar wilde haar moeder niets van weten. 
“Wanneer krijg ik nou de kans om met mijn 
dochter de grote stad te verkennen?” had ze 
gezegd.
Niet dat ze er geen zin in had, ze hoopte 
alleen dat haar een vragenvuur bespaard zou 
blijven. Haar moeder wilde natuurlijk weten 
waarom het met Roderick op de klippen 
gelopen was. Dat had ze verteld ja, zoals ze 
alles thuis vertelde. Maar wist zij veel wat ze 
daar verder nog over moest zeggen. Net 
zomin als ze een duidelijke mening over die 
studie had, waarvoor ze zich afgelopen jaar in 
de haast had ingeschreven. Ze had haar 
tentamens tot nu toe allemaal gehaald, dus 
op papier was het een succes. Maar om nou 
te zeggen dat ze die drie keer per week vol 
enthousiasme naar de universiteit toefietste? 
Sofie dacht aan het meisje uit het interview 
en voelde het onbestemde verlangen om ook 
ergens tegen te protesteren, om ook weg te 
lopen. Ze vroeg zich af hoe ze zelf gehandeld 
zou hebben als ze in zo’n zwarte kousenom-

geving geboren was. Nog zo’n vraag: in de 
oorlog, was ze dan bij het verzet gegaan? 
Ze hoopte van wel, maar ze twijfelde er 
behoorlijk aan.                           (wordt vervolgd)

Aflevering gemist? Ga naar EM online

Benelux voor grootstede-
lijke jongerencultuur. De 
instelling is gevestigd in de 
Maassilo en wil graag een 
bijdrage leveren aan de 
Rotterdamse popcultuur, 
onder meer door popcon-
certen te faciliteren.  

Gevestigde podia
Hoewel een groot podium 
Rotterdam in één keer 

terug op de kaart zou zet-
ten, is het niet alleen maar 
kommer en kwel. Kleinere, 
vaste podia zijn er in de 
stad gelukkig nog altijd te 
vinden. Zo is er natuurlijk 

Rotown, aan het begin van 
de Nieuwe Binnenweg, dat 
vorig jaar is verkozen tot 
het beste poppodium van 
Nederland. Ook biedt Ba-
roeg op Zuid – klein maar 
toonaangevend in het 
genre –  al ruim 25 jaar een 
dynamische programme-
ring voor liefhebbers van 
hardere en alternatieve 
underground muziekstro-
mingen. Exit, aan de Mau-
ritsstraat richt zich vooral 
op beginnende bandjes. 
En  WORM, het instituut 
voor avant-gardistische 
recreatie, gaat verhuizen 
naar het culturele centrum 
van de stad, waar het zich 
media 2011 vestigt in het 
voormalige pand van het 
fotomuseum aan de Witte 
de Withstraat. Hier bieden 
ze een alternatief voor 
het standaard-aanbod 
in de stad, aldus Sascha 
Roth van WORM. “Als je 
het uitsluitend hebt over 
popmuziek, kun je stellen 
dat veel doelgroepen qua 

(sub)mainstream in Rotter-
dam redelijk goed bediend 
worden, maar als je dieper 
graaft naar kleinschalige 
subversiviteit, vernieuwing 
of een breed aanbod aan 
muziekkroegen, dan ben 
je hier snel uitgekeken.” 
Wel worden volgens Roth 
momenteel achter de 
schermen op verschillende 
niveaus plannen gemaakt 
die duiden op positieve 
ontwikkelingen. 

Toekomstmuziek
In september van dit jaar 
komt in Rotterdam Noord 
nog een nieuw podium: 
BIRD. Het is een jazzpo-
dium ‘nieuwe stijl’ waarin 
een kwalitatief hoog jazz-
programma de ruggen-
graat vormt van de pro-
grammering, maar waar 
ook uitstapjes gemaakt 
zullen worden naar hip-
hop, funk, soul en nieuwe 
elektronica. De organisatie 
zal zijn intrek nemen in de 
nieuwe creatieve hotspot 

Mini Mall die dit voorjaar 
zal openen onder de bogen 
van het voormalig Station 
Hofplein. Volgens Philip Po-
wel van BIRD is Rotterdam 
nooit erg goed geweest 
in het ontwikkelen van 
een langetermijnvisie met 
betrekking tot popcultuur. 
“Initiatieven hieromtrent 
waren vaak redelijk ad hoc. 
Wij hopen dat de stad leert 
van de gemaakte fouten 
en dat de huidige infra-
structuur wordt  versterkt. 
Gelukkig zien we nu na 
een moeilijke periode weer 
een opmars van de kleine 
podia. Echter, het vlaggen-
schip ontbreekt nog, in de 
vorm van een middelgroot 
kernpodium”, aldus Powel. 
Met BIRD krijgt Rotterdam 
er een veelzijdige uit-
gaansgelegenheid bij. “’s 
Nachts gaat het podium 
naadloos over in een club 
waar deejaycultuur cen-
traal staat”, vertelt Powel. 
“Kwaliteit, diversiteit en 
actualiteit vormen de sleu-

telwoorden in de program-
mering.” Omdat BIRD pas 
na de zomer zal openen, 
worden er tot die tijd een 
aantal optredens gehost bij 
de collega-podia in de stad, 
waaronder Rotown en Hei-
degger.

Samenwerken in plaats 
van concurreren lijkt het 
motto onder de nieuwe 
lichting poppodia. In plaats 
van te blijven klagen, 
worden nu in de stad ge-
zamenlijk de handen uit 
de mouwen gestoken. Er 
komen nieuwe initiatieven 
van culturele ondernemers 
die de huidige popsector 
nieuw leven inblazen en 
Rotterdam weer landelijk 
op de kaart willen zetten. 
Hoewel het wachten nog 
steeds is op een groot 
podium met een relevante 
popprogrammering, staat 
Rotterdam tot die tijd, wel-
iswaar op kleinere schaal,  
nog veel nieuws en inte-
ressants te wachten.

“Wanneer krijg ik nou de kans om met mijn 
dochter de grote stad te verkennen?” had ze 

alleen dat haar een vragenvuur bespaard zou 
blijven. Haar moeder wilde natuurlijk weten 

gelopen was. Dat had ze verteld ja, zoals ze 
alles thuis vertelde. Maar wist zij veel wat ze 

zomin als ze een duidelijke mening over die 
studie had, waarvoor ze zich afgelopen jaar in 

tentamens tot nu toe allemaal gehaald, dus 
op papier was het een succes. Maar om nou 

enthousiasme naar de universiteit toefietste? 
Sofie dacht aan het meisje uit het interview 
en voelde het onbestemde verlangen om ook 
ergens tegen te protesteren, om ook weg te 
lopen. Ze vroeg zich af hoe ze zelf gehandeld 
zou hebben als ze in zo’n zwarte kousenom-
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De lente is drie dagen jong en dat moet gevierd worden. Overal in Rot-
terdam zitten de terrassen propvol. Maar bij Aan Tafel is het vrijwel leeg 
buiten. Een slecht voorteken, of heeft het gewoon te maken met een wat 
ongelukkige ligging? 

Eetcafé Aan Tafel
Bergweg 64 (tussen 

Correct en It’s)
Rotterdam

010-467 19 19

Sfeer: 6
Studentikoosheid: 6

Sjanskansen: 4
Bier: 2,35 euro

Dagschotel: 9,95
Onbeperkt 

spareribs: 12,95

In de Verenigde Staten verscheen begin deze maand voor het eerst de 
iPad2.  Ze vlogen als warme broodjes over de toonbank en er zijn in-
middels ruim een miljoen exemplaren verkocht. Sinds 25 maart is hij 

ook te koop in Nederland. Dit nieuwe gadget van Apple is dunner, 
lichter en sneller dan zijn voorganger, beschikt over 

maar liefst twee camera’s en is verkrijgbaar in de 
kleuren wit en zwart. Op de campus werd de eerste 
iPad  al veelvuldig gespot, en of je er nu voor het 
eerst een aanschaft, of je oude tablet inruilt voor 
een nieuwe: het is en blijft zonder twijfel het prach-
tigste gadget van dit moment.  IW

Arriba Arriba!
Kom in Zuid-Amerikaanse sferen 
tijdens een avond vol optredens, 
variërend van dans tot toneel en 
muziek. Alle culturele studen-
tenverenigingen zullen hun 
opwachting maken en treden 
zowel samen als apart op. 
Donderdag 14 april van 20.00 tot 

22.00 uur. Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, 
Rotterdam

Serious Gaming: Hoe Games en Gaming 
Ons Gedrag Bepalen
Als we de berichten in de pers en op internet mogen 
geloven, zijn videogames krachtige bepalers van 
het gedrag. Met: prof.dr. Jeroen Jansz (psycholoog, 
bijzonder hoogleraar Communicatie & Media, FHKW, 
EUR). Woensdag 20 april van 16.00 tot 17.15 uur
Collegezaal CB-061, Woudestein

Studentquiz
Doe mee met de tweede editie 
van deze landelijke quiz met zes 
bloedstollende rondes met film-
fragmenten, live acts, muziek en 
vragen waarvan de antwoorden 
op het puntje van je tong liggen 
en win kaarten voor Lowlands 
2011! 

Woensdag 20 april 2011 van 19.30 tot 22.00 uur. Café In 
de Smitse, Woudestein

Denkcafé: Het nut van geheimen
Verliefd zijn op je buurvrouw, faalangst hebben, 
seksueel misbruikt zijn, te veel drinken, verborgen 
homoseksuele contacten onderhouden, een verras-
singsreisje plannen voor je partner. Iedereen heeft 
geheimen. Psycholoog-onderzoeker dr. Andreas 
Wismeijer schreef hierover in zijn boek ‘Geheimen’.
Woensdag 20 april van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

Open Air Cinema
Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend 
welke film wordt vertoond in de Openluchtbioscoop. 
Studenten konden kiezen uit vier films. Welke het 
geworden is? Kom kijken!
Dinsdag 26 april van 20.00 tot 22.00 uur
Tinbergenplaza, Woudestein

Serious Gaming: World of Warcraft
Met: dr. Stef Aupers (cultuursoci-
oloog, FSW, EUR).
Woensdag 27 april van 16.00 tot 
17.15 uur
Collegezaal CB-061, Woudestein

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: iPad 2
GESPOT OP DE CAMPUS

Aan tafel bij Aan Tafel

Aan Tafel zit helemaal aan het einde van de Bergweg. Bij aanvang van deze len-
teavond is de zon wat weggemoffeld achter omringende gebouwen. Wat rest 
is een koele schaduw. En een waanzinnige beleving van Rotterdam-Noord. Van-
achter een veilig hekwerk klinkt hier het non-stop gerinkel van trambellen, 
claxonerende auto’s en het gefluit van vrolijke voetgangers met de zomer in 
hun bol. Met een koud biertje in de hand biedt dit een spektakel waar 3D-
beeldtechnologie nog een puntje aan kan zuigen. 
Maar we zijn hier gekomen om te eten. Dat is de vlotte dame van de bediening 
gelukkig ook opgevallen. Ze vertelt dat de dagschotel  asperges is. Maar mijn 
voorkeur gaat uit naar de boodschap op het spandoek, die boven het terras 
wappert: ‘onbeperkt spareribs eten voor 12,95’. Het is wat fris buiten, dus het 
aanbod om naar binnen te verkassen sla ik niet af. Daar is het ondertussen al 
aardig vol geraakt met eters van divers pluimage: jong, oud, stelletjes, gezinne-
tjes, van alles door elkaar. 
Ik word aan een piepklein tafeltje geplaatst, dichtbij de kassa. Vanaf die plek 
ben ik getuige van het eindeloze geflirt tussen de dames van de bediening met 
de onzichtbare ‘Jasper’ achter het keukendoorgeefluikje. 
Het duurt niet lang eer de bestelling gebracht wordt. Maar liefst drie grote bor-
den vol. Het ene met wat slappe patatjes en een mooie salade erop, afgetopt 
met dikke croutons en dressingsaus. Het andere natuurlijk met de spareribs: 
twee flinke joekels met een kommetje knoflooksaus. Maar die is nauwelijks no-
dig, de spareribs zijn al smakelijk gemarineerd. Het vlees komt gemakkelijk van 
het bot af. Om de vingers bij af te likken, zoals wel vaker het geval is, als je met 
je handen eet. 
Gelukkig is er nog bordje nummer drie: tandenstokers en een ‘refreshment  
tissue’. Zo hoef ik in ieder geval niet met kleffe handjes te beginnen aan mijn 
stapavond. Wel met een wat onfrisse knoflookadem. Maar gelukkig volgt al 
spoedig bordje nummer vier, met de rekening en een Wilhelminapepermuntje. 
 TdL (foto: MdG)
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De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG.
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Wanted
appartment / studio / room
• In Rotterdam or surroundings
• max. 500 euro
• from May onwards
• for working person
thessa.lageman@gmail.com

Internet uitgeverij Qasa.nl 
zoekt 

studenten
Goede Nederlandse schrijfvaardigheid, 
computer-vaardigheden 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. of zie 
qasa.nl/informatie/vacatures/

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

h a s t e n  s l o w l y  f i l m s  i n  c o p r o d u c t i e  m e t  i k o n  t v  p r e s e n t e e r t

www.cinemadelicatessen.nl
regie sonia herman dolz / naar een idee van casper van eijck / camera paul van den bos n.s.c. / geluid david spaans / uitvoerend producent paul hosek

montage rémi van der heiden / muziek paul m. van brugge / muziekmixage erik de reus / geluids nabewerking ranko paukovic̀  
eindredacteur ikon tv margje de koning / producenten hasten slowly films, sonia herman dolz & paul hosek
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All My 
Tomorrows
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SERVICE	
Personalia en interne medede-
lingen, voor Erasmus Magazi-
ne/EM Online, kunt u sturen 
naar: service@em.eur.nl
Nadere informatie? 
Bel 010-4081115.

In	Memoriam	
Wouter Hermsen, former RSM 
student IBA 2008; MSc F&I, 
2009 (cum laude), passed away 
after a skiing accident in Swit-
zerland on 18 March. Wouter 
was 26 years old. The RSM com-
munity will remember him as a 
warm and dedicated person 
and a talented student – and as 
the bright center at his gradua-
tion ceremony, with many fa-
mily and friends surrounding 
him. Our minds and hearts go 
out to them.

PERSONALIA	

Professor Patrick Serruys, inter-
ventiecardioloog van het Eras-
mus MC, ontvangt maandag 4 
april de prestigieuze ‘2011 Life-
time Achievement Award’ van 
de Amerikaanse cardiologen-
vereniging. De internationaal 
prestigieuze prijs wordt hem 
toegekend vanwege zijn bui-
tengewone bijdragen aan de 
ontwikkeling van de behande-
ling van hart- en vaatziekten. 
Serruys is de tweede Nederlan-
der in de geschiedenis die met 
deze prijs wordt beloond. 

Prof.dr. Maureen Rutten is be-
noemd tot buitengewoon 
hoogleraar Economische Evalu-
atie van Zorginnovaties voor 
chronisch zieken aan het insti-
tuut Beleid & Management Ge-
zondheidszorg (iBMG) van de 
Faculteit der Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen, 
Erasmus Universiteit Rotter-
dam. De leerstoel is ingesteld 
vanuit de Vereniging Trust-
fonds Erasmus Universiteit Rot-
terdam. Maureen Rutten is te-
vens adjunct directeur van het 
institute for Medical Technolo-
gy Assessment (iMTA).

Professor Jan Hoeijmakers (60), 
geneticus aan het Erasmus MC 
heeft de Prijs voor Akademie-
hoogleraren 2011 gewonnen. 
Deze prijs van de KNAW onder-
steunt de beste onderzoekers 
op een bepaald vakgebied in 
hun verdere wetenschappelijke 
carrière. Het team onder lei-
ding van Hoeijmakers onder-
zoekt hoe het komt dat men-
sen verouderen. Hij neemt op 
22 juni 2011 de prijs voor zijn le-
venswerk in ontvangst. Het 
gaat om een bedrag van één 
miljoen euro.
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On the 1st of April Gail Whiteman, Professor 
of Sustainability and Climate Change, held 
her inaugural address titled ´Making sense 
of climate change: How to avoid the next 
big flood.’ It is essential for managers and 
academics to take a more systematic approach, 
she argues.

Whiteman illustrated her inaugural address with 
pictures of a family on the roof of a car during the 
floods in Australia, which occurred at the beginning 
of this year. The year 2010 was the hottest year 
on record, and it was the warmest decade since 

1880. In certain places the impacts of climate 
change are already apparent. In the future, as C02 
emissions continue to rise, we can expect more 
extreme events like floods, droughts, fires, and 
melting ice caps. This has profound implications 
for the way we organize and manage our societies. 
But before we can manage something, we have to 
make sense of the situation, Whiteman states. In a 
complex environment people need to pay attention 
to subtle clues, overcome barriers, and collectively 
develop sense-making across organizations, she 
argues. Only then can predictable surprises – crisis 
situations that could have been avoided but will not 

with the existing social and economic structures 
– be prevented. It is important for the process of 
sense-making to not only listen to scientists, but 
also to local people who notice changes in their 
environment. 
A novelty this Friday was the toga Whiteman was 
wearing. Fitting the inauguration, it was made 
from returnity material and equipped with a cradle 
to cradle certificate, which means that all of the 
material can be used again. 
Before and after her speech students of GreenEUR 
distributed flowers among the public as part of the 
campaign 25.000 actions of green. GE (photo: RvdH)

Matusevics is an IBA student from Latvia and 
believes it is very important that international 
students are represented in the University Council. 
‘After a conversation with the chairperson of the 
student representation, I realized that I could 
become part of a movement that endorses the 
rights of international students by engaging in this 
election.’
His campaign is currently in the last stages of 

development. ‘I want to give every voter a clear 
vision of my goals and values by using social 
networking sites and on-campus promotion. Quick 
response barcodes for smartphones will be used as 
well.’  The University Council is completely Dutch 
speaking at the moment, but Matusevics does not 
think this will be a big problem. ‘To my knowledge, 
the majority of staff and students have good 
working knowledge of English, so theoretically this 

should not impose a difficulty.’ 
The University Council is not sure yet what to do 
if Matusevics, or another international student or 
employee, will be elected. They are considering 
switching to English completely, enabling an 
interpreter, or offering the international members 
a Dutch course. For now they wait and see if an 
international student will be elected at all. BK

From the 9th until the 18th of May, students and 
employees of the Erasmus University can vote for the 
University Council. The results will be announced after 
10 a.m. on the 19th of May.

Eco-toga and flowers at inaugural address

The Erasmus University has a growing number of international students, but still everyone in 
the University Council speaks Dutch. Kristaps Matusevics wants to change this at the next electi-
ons in May.     text Martina Delanaite

International student joins University Council elections 
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Japan – country of earthquakes
Katsukiyo Nishi is an MBA student, originally from 
the Tokyo area. Even though his family was not directly 
affected by the disaster because they live at a safe distance 
from the coast, he says that he still worries about Japan 
itself. ‘In school we have mandatory evacuation training 
where they teach us how to get out of buildings. The 
usual earthquakes are of magnitude 3 or 4, but even 
then you feel scared. I can only imagine what the 9 point 
earthquake must have felt like.’ This tragedy in Japan - the 
earthquake followed by a tsunami and then the atomic 
threat - made the qualities of resilience and strength 
visible in the Japanese people. ’When I watch the news, 
I’m very proud of the Japanese attitude in such a terrible 
situation. Culturally speaking, Japanese have become 
more individualistic because of industrialization and 
better life conditions. But now they are more united and 
have a collective spirit.’ Obviously, if we may imagine 
living through such a tragedy, images of fighting over 
water and wrestling for medical supplies come to mind. 
However, what we see happening in Japan on our television 
screens resembles none of that. Despite mile long lines for 
resources, tempers have not flared in Japan. Katsukiyo says 

that the Japanese have the cooperation and compassion 
that are so vital in a situation like this. ’We have the 
common sense to share the pain as well as the resources.’  
The Erasmus students have created a relief initiative to 
help alleviate the emotional, psychological, and mental 
effects caused by living on the brink of disaster 24/7 in the 
country of earthquakes. 

Pray for Japan  It was pretty bad timing, in 
the midst of their exams. Nevertheless, four Japanese 
sprung into immediate action. They invited everyone to 
record a short video message during three days, which will 
later be compiled into a video and posted on YouTube to 
inspire Japanese people. Kaoru Mikami, an MBA student, 
explains that this is the biggest disaster in Japan’s history 
since WWII, and it comes with terrifying repercussions. 
‘We chose this activity [instead of fundraising] because 
people in Japan need emotional support more than ever. 
For example, my family and friends are physically okay, 
but when I talk to them, they sound very vulnerable to 
the risk of nuclear crisis. Their insecurity is the issue we 
want to address.’ In the future, this team of students is 
planning to spread the activity Pray for Japan throughout  >>

One would have to lead a very secluded life to not associate the words tragedy and Japan in light of the re-
cent horrifying events. Costing over 300 billion dollars, the earthquake, followed by a ferocious tsunami, 
affected economies, politics, and most importantly, people all around the world. Erasmus University har-
bours a handful of students from Japan, and EM spoke to them about the disaster and their relief initiative – 
Pray for Japan.      text Martina Danelaite photography Ronald van den Heerik

The disaster that shifted 
earth and made it spin faster 
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the entire Erasmus University campus. 
The video compilation will be sent out to 
all students and staff with hopes to involve 
more people to join the relief initiative. ‘Our 
primary goal is to send emotional support 
to the Japanese. Secondly, we hope that it 
will encourage active discussions, not only 
about this catastrophe, but also about other 
global social issues, international politics, 
and disasters all around the world.’

The atomic threat Hiroo 
Suzuki comes from Yokohama, where the 
earthquake was only 5 points on the Richter 
scale. So despite some broken glass and 
china, Hiroo’s family and house are safe. ‘It 
was actually my birthday on the day of the 
earthquake. It’s definitely the kind of event 
that I will always remember where and 
what I was doing when I heard the news.’ 
Naturally, the first thing Hiroo did was to 
overcome the phone lines that were down 
and to contact his family and friends. ‘My 
brother lives in Tokyo and he said that some 
food, drinks and medicine had disappeared 
in the supermarkets, and that many people 
are suffering from the lack of water. Yet the 
traditional Japanese character is the sense 
of order; no one is fighting over water.’ 
The sense of calm is perhaps like before 
a storm, because the conditions in Japan 
are not stable yet. The volatile situation in 
multiple nuclear reactors and their released 
radiation keeps threatening the Japanese 
people. On a more positive note, Hiroo 
says that good things may come out of this 
disaster. ‘Safety of nuclear power will be 
discussed again, and hopefully improved. 
Also, such situations bring people together. 
Many people of various nationalities came 

to participate in the Pray for Japan event, 
which shows that there is still compassion 
left in this world.’

Give rather than take 
Takeshi Kreutzer has both a Dutch and 
Japanese background and is a student of 
Financial Economics. He says that he is 
fortunate not to have family members in the 
regions where whole cities were vaporized. 
‘However, the mental shock, as I’ve heard 
from my aunt, is quite immense. She had 
to walk six hours to get back home as 
the whole train system was out of order, 
which is a big deal in a metropolis of 35 
million people.’ Obviously, it’s hard for 
Japanese people around the world to be 
mere observers when their country is in 
grave danger, and Takeshi admits that 
there isn’t much he can do from Rotterdam 
except to stay positive. Given the qualities 
of Japanese people, Takeshi is convinced 
that his country will persevere and move on. 
’Japanese people tend to think first of other 
people and only later of themselves. The 
culture is more about giving rather than 
taking. That’s what helps them get through 
the many crises.’

Lessons to be learned 
Naoto Kobayashi now possesses a house 
that is lop-sided and damaged and his car 
is with a scrap dealer. But he is grateful 
that his immediate family and friends are 
well. ‘Earthquakes are usual in Japan, 
so we are familiar with them. My initial 
reaction when I heard the news was to think 
that it’s nothing major. However, when 
the situation started to rapidly deteriorate 
and the casualties climbed in hundreds, I 

Politics everywhere
The University Council election nominations are 
around the corner. Soon the voting will take place. 
This election is certainly different from the municipal 
and the national elections held a while ago in the 
Netherlands. The University Council election usually 
does not involve politics as we know the term from 
the political arena. This election will select the board 
members who will be entitled to make decisions for 
the improvement of the university. So it is a represen-
tative democratic process in the interest of the univer-
sity its members.

Are the nomination and election democratic? Is the 
council representative? Is the process transparent? 
Is there any politics involved in the process? Being a 
researcher from public administration, I’m usually curi-
ous about such issues, especially those that are linked 
to politics. So I undertook a secret research (well, it was 
secret until now) mission in the past month, asking: 
‘What to do? How to be the ONE member represen-
ting the faculty? How to be A board member of the 
University Council?’

Of course, it is not easy to be part of the University 
Council. One has to prove ones mettle to be part of it. 
One requires sufficient credentials (skill and ability) to 
be in the University Council. Besides being involved in 
the administrative and educational processes, it is im-
portant to be a part of the sociocultural and political 
circle of the university. One has to be active and known 
(popular) in the university.

While I was on my secret mission, I asked myself: ‘Isn’t 
politics everywhere?’ Politics is so closely linked to 
identity and recognition that it is hard to keep politics 
away from the day to day work of any organisation. 
With respect to self-interest and organisational 
interest, politics exists in all organisations. It may 
have a different face but it does exist. The intra-
organisational and inter-organisational competition 
is the driving force of the politics in organisations. At 
inter-organisational and intra-organisational level, po-
litics can be sensed in: the strategy to strengthen the 
department or the university, increasing memberships 
of associations, fetching more funding opportunities, 
organisational rankings, publications, etcetera. Politics 
exists at the individual level too, especially with the 
chase for publications, teaching opportunities, partici-
pation in conferences and workshops, appearances at 
events, etcetera. When everyone is striving for identity 
and recognition, whether we accept it or not, we all do 
a bit of politics in our everyday life. 

Mansee Bal
PhD Researcher at Public Administration, and 
Yoga Teacher at Erasmus Sports Centre
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Kermis 
Adrenaline junkies listen up! Now 
that spring has come, it’s time for the 
yearly Kermis at the Schiehaven. 
Starting on the 23rd of April it will 
last until the 8th of May this 
spectacular event is the ultimate 
funfair for everyone. Attractions like 
the Chaos, Mission Space or the 
Katapult will satisfy any desire for 
speed, altitude and comatose 
dizziness. The Mission Space will 
rocket you off your feet and 80 meters 
off the ground promising you a space 
trip like feeling. This year’s Kermis is 
extra special as some of these 
attractions are presented for the very 
first time in the Netherlands. So take 
your chance and explore some brand 

new adrenaline pumping experiences. 
Obviously the festival holds 
something for everyone, so all the 
ones preferring to protect the inside of 
their stomachs, can enjoy smooth 
rides with the plenty of more relaxed 
allurements like Autodrome or on a 
horseback. There will be music, 
sweets and lots of entertaining booths 
serving something for every taste and 
preference.
www.kermisrotterdam.nl

Guitar Festival Rotterdam
This month Rotterdam will be home 
to another musical highlight – the 
Guitar Festival Rotterdam. Famous 
guitarists from all over gather for the 
4th time since 2007 to present their 
professional guitar sounds to the 
public. For the ones familiar with the 
genre, invited guests include the 
renowned Hungarian guitarist Joszef 
Eotvoes as well as Spanish-Dutch 
artist Tino van der Sman. Together 
the two will perform the opening 
concert on Friday the 15th of April at 
20:15. On Saturday there will be 
workshops and masterclasses to learn 
from the best and in the evening a 
closing concert with several European 
artists will finalize the event.
www.degitaaracademie.nl

Suspension of Disbelief
The Museum Boijmans hosts a 
peculiar exhibition. The artist Gabriel 
Lester works with people’s beliefs in 
faith, illusions and magic. We are 
often intrigued, misled or eluded by 
our own minds, tricked into ways of 
thinking and believing. Using the 
weaknesses of our perception Lester 
creates films and installations 
presenting and involving the viewers 
in such events. The magical 
exposition leads you into a world of 
gambling, lottery shows, mystery and 

rituals. For example he shows a short 
movie giving impressions of lottery 
draws from all around the globe 
highlighting the influences of light 
and sound effects. Through these the 
viewer is lured into a believing and 
hopeful state of mind. Another 
misleading film is his experiment of 
letting the viewer see a gathering of 
people which is immediately 
accompanied by speculations about 
the reasons for the meeting and the 
possible mystical implementations 
that could be involved. Enjoy one hell 
of a magical exhibition at the 
Museum Boijmans and let your mind 
be tricked simply for the artistic 
experience. The exhibition is the very 
first one the artist ever did in such 
fashion and promises to be a great 
event. But hurry up since it will only 
be shown until the 8th of May, so pick 
an upcoming weekend and dare to go. 
www.boijmans.nl

A small act
Hilde Back is a simple woman living 
in Sweden and like many others she 
donated to an organization providing 
scholarships to kids in Kenya 
allowing a better education for some. 
What is often considered a minor gift 
turned out to have a substantial effect 
on Chris Mburu. The little boy from 
the village has good grades and 
through the financial help of Mrs 
Back he is able to graduate from high 
school and make it all the way to 
Harvard Law School. Today Chris 
has established an organization 
named in honor of Hilde Back 
helping kids in Kenya to be able to 
afford a proper education. The film is 
part of the ‘Movies that Matter’ 
initiative launched by Amnesty 
International and aimed to create 
awareness in people. It is a great 
documentary showing how such a 
small act can have such a long lasting 
impact. LantarenVenster presents the 
movie on Sunday the 24th of March 
at 15:00. Check out the website for 
more movies. 
www.lantarenvenster.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis
realized it is serious.’ Naoto says that 
he misses Japan and that he’d rather 
be in his country to help people who 
are struggling with this situation, but 
admits he can do more for his country 
from Rotterdam. ’I thought about going 
back to Japan the following week, but 
my family asked me not to. They do not 
have water, they cannot take a shower, 
use the toilet, or cook, and they do not 
have electricity the entire time. So I 
decided not to go and not to overburden 
them even more.’ When asked what 
good can come out of this situation, 
Naoto is critical. ’Generally speaking, 
Japanese use too much water and 
electricity, but now they can’t. Perhaps 
this event will make them change their 
habits and behaviours. Also, Japanese 
do not enjoy their life and families 
enough and this awful situation made 
them realize what is most important in 
life.’ Thus, with their relief initiative, 
Naoto wants to encourage the Japanese 
to boost their sense of pride in 
themselves and their country. ‘I’ve seen 
a lot of videos by foreigners on YouTube 
myself. It’s very encouraging’. 

EM INTERNATIONAL 

Have you made
your choice yet?
Register between

21 April and 1 June 2011

via www.eur.nl/minor
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Elfahmi el Bouazati 

Titanenstrijd
Zon is de gevreesde concurrent van iedere docent. 
Lonkend bereiken de eerste zonnestralen onze 
poriën, bedwelmen onze geest, en verlagen het 
gemiddelde concentratieniveau tot dat van een 
stompzinnig onderonsje in een Amsterdams 
café. In de bibliotheek zijn de eerste op teenslip-
pers Doutzende zonnenbrildragers al gespot. Vol 
ornaat  paraderen ze heen en weer, nemen met 
moeite een bladzijde of twee tot zich, om zich 
vervolgens tegen twaalven in de stad aan te slui-
ten bij de crème de la crème van Rotterdam. Dit 
is in een notendop het effect van die strelende 
zonnestralen, zeg maar: de verloedering van het 
verlichtende verlichtingsdenken. Het is een kwes-
tie van tijd dat het solaire verlichtingsdenken 
gezichten oplevert die zo felrood ogen als het op-
gezwollen achterwerk van een mantelbaviaan.  
Onderwijzend Nederland staat aldus voor een 
lastige taak: de titanenstrijd tussen hij die rou-
tineus opkomt en onder gaat en hij die altoos 
kletsend ten ondergaat, is losgebarsten. Hoe zorg 
je ervoor dat het campusproletariaat braaf het 
uitgestippelde onderwijspad blijft volgen, en zich 
niet laat verleiden door de kracht van de natuur? 
Wat moet u nou als docent? Tegenwoordig staat 
uw naam en titel niet meer garant voor propvolle 
collegezalen. Het is immers de tijd van de markt-
werking: alles is onderworpen aan het mecha-
nisme van vraag en aanbod.
Misschien kunt u allerlei capriolen uithalen ten-
einde die zon te beconcurreren: met samenge-
balde vuist duidelijk maken hoe van levensbelang 
uw vak wel niet is; met luide stem waarschuwen 
voor de gevolgen van het negeren van de in uw 
ogen o zo boeiende colleges; of allerlei verplichte 
constructies bedenken om de studenten te tuch-
tigen. Maar of u hiermee volle zalen trekt, is een 
tweede. Mag ik zo vrij zijn hier een aantal tips te 
poneren? Haal gewoon die zon naar binnen toe, 
of nog beter: wees het zonnetje zelf door welge-
meend het enthousiasme voor uw vak uit te dra-
gen. Probeer op emotionele en saamhorige wijze 
de studenten in een zomerse atmosfeer te dom-
pelen. Laat vooral niet doorschermen dat u ook 
gewoon liever op een terrasje het leuks en lelijks 
van top tot teen aanschouwt, maar ga vooral niet 
dit voldongen feit ontkennen of ontkrachten. De 
profane zonaanbidders wil ik oproepen zich fac-
toraal met klem en kracht te verzetten tegen de 
grote afleider. Jullie zijn hier immers voor je eigen 
bestwil, anders moeten jullie maar hamburgers 
gaan flippen bij McDonalds.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Een vierkante meter of tien. Veel groter zal de be-
stuurskamer van studievereniging Criminologie 
in Actie (CIA) niet zijn. “Dat is soms wel even 
behelpen, maar het heeft ook wel wat”, zegt 
voorzitter Marco van Gestel. Hij en zijn vijf 
parttime bestuursgenoten hebben de kleine 
ruimte, vier hoog in het L-gebouw,  tijdelijk om-
getoverd tot boekenwinkeltje. Wie binnenstapt, 
krijgt onmiddellijk een rolletje snoep aangebo-
den: Mentos met colasmaak. “Testen we een 
beetje voor de vader van een van onze actieve 
leden”, legt Van Gestel uit. Tijdens het schrijven 
van dit stuk zijn er minstens tien rolletjes veror-
berd – en ja, ze zijn goedgekeurd. 
Vier keer per jaar organiseert CIA de studie-
boekenverkoop. Het is een belangrijke troef 
bij het werven van nieuwe leden. Die krijgen 
namelijk tot 10 procent korting, dankzij de sa-
menwerking met een grote boekhandel. Het is 
nu rustig, maar over een paar uur is een groot 
eerstejaarscollege afgelopen en zal de rij studen-
ten aanzwellen, verwacht het CIA-bestuur. De 
kamer oogt wat rommelig; overal zwerven lege 
kartonnen boekendozen. Opvallend detail: aan 
de muur hangt de tien jaar oude oprichtings-
verklaring van CIA, mede ondertekend door 
misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Op de 
vensterbank ligt een stoffige lampenkap. Het 
onderstel staat verderop en doet provisorisch 
dienst als reclamepaal. Er is een A4-tje opge-

plakt, met de activiteiten die de komende twee 
maanden georganiseerd zijn. Zeven stuks, alle 
van studie-inhoudelijke en sociale aard. 
Dat tweede komt vooral aan bod bij de FBI, 
kort voor Feest en Bier Instituut. Die organi-
seert feestjes, borrels en vanavond is er een 
zesgangendiner. Het belooft een ‘culinaire 
criminologische reis rond de wereld’ te worden. 
Een prima voorproefje van de studiereis naar 
Boekarest dus, die volop aan de gang is als deze 
EM verschijnt. Er gaan 22 leden mee en op het 
programma staan onder meer bezoekjes aan 
de universiteit en een rechtbank. En het sociale 
element dan? Secretaris Leon Kort, achterover-
gezakt in een bureaustoel: “Dat komt wel goed. 
Op een steenworp afstand van ons hostel zit een 
café waar het bier 70 cent kost.” 
Ondertussen meldt zich een klant. Of lid, wat je 
wil. Leon Kort gaat rechtop zitten en vraagt het 
meisje het bestelformulier in te vullen. Daarna 
kan ze via een handzame pinautomaat betalen. 
Voorzitter Van Gestel stopt alvast de boeken in 
een tasje en vraagt of ze van plan is om naar 
een van de CIA-activiteiten te komen. Want een 
boekenverkoop is natuurlijk een uitermate ge-
schikt moment om contact te leggen met minder 
actieve leden. 

Thomas de Leeuw (foto Michel de Groot)

Club Criminologie in Actie (CIA)
Wat Studievereniging criminologie
aantal leden 800

Boeken en snoep 
bij CIADE CLUB




