
Erasm
us M

agazine

In
te

rn
at

ion
al 

New
s i

ns
ide

Stijgende olie-
prijzen goed 
voor het milieu

Herrie in 
de mensa 
(deel 2)

Wat doet 
een trainee
eigenlijk?

STUDEnT iS DigiTaLE 
SLoDDErvoS

24 maart 2011 #15 
www.erasmusmagazine.nl



Op zoek naar ontwikkelings -
mogelijkheden bij een maat-
schappelijk betrokken en boei-
ende organisatie? De provincie 
Noord-Holland gaat weer  
werven voor haar Junior Talent 
Programma. Het pro gramma 
richt zich op het bieden van 
kansen aan junior kandi da ten op 
de arbeidsmarkt die zich willen 
ontwikkelen én verbinden aan de 
provincie. Dit jaar hebben we 
weer plaats voor Junior Experts.

Junior Experts
Weet jij al wat je wilt, maar mis je nog de 
relevante werkervaring? Dan is het Junior 
Expertprogramma wellicht iets voor jou. 
Als Junior Expert word je aangesteld in één 
specifieke functie. Vanaf september 2011 
starten er trajecten voor verschillende 
functies. Je krijgt volop de mogelijkheden 
je te specialiseren in vakgebieden zoals 
Inkoop, Milieu of Techniek. Je volgt een op 
maat gemaakt opleidingstraject van werken 
en leren. Je wordt zo in staat gesteld om 
versneld de betreffende functie volwaardig 
te kunnen uitoefenen. Vereiste ervaring en 
opleiding kunnen verschillen per functie.

Trainees
Dit programma gaat in september 2012 weer 
van start. Ben je WO-er en wil jij je carrière in 
een politiek-bestuurlijke organisatie stevig in 
de startblokken zetten? Als Trainee volg je een 
tweejarige brede ontwikkelroute naar een 
generalistische beleidsfunctie. 

Je werkt gedurende twee jaar aan – in zwaarte 
toenemende – opdrachten binnen voor de 
provincie kenmerkende beleidsvelden. Naast 
het reguliere werk doorloop je een programma 
voor je persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwsgierig?
Ga dan naar www.noord-holland.nl voor 
meer informatie over het Junior Talent 
Programma. Hier tref je ook informatie voor 
onze overige vacatures aan.

De provincie Noord-Holland vindt diver siteit 
belangrijk en waardeert de unieke bijdrage 
van haar medewerkers. De pro vincie wil 
dat het personeels bestand in onder meer 
leeftijd, geslacht en culturele achtergrond een 
afspiegeling is van de beroepsbevolking van 
Noord-Holland.

Kijk voor het Junior 
Talent Programma op 
www.noord-holland.nl

Maak jij een vliegende start?

De Rotterdampas.
Koop ‘m nu!
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Drie dingen 
Drie heikele punten strijden om voorrang. Drie ergernissen die in het niet vallen bij het 
wereldleed, maar die het dagelijkse leven verstoren.
Om maar eens te beginnen met de catering. Albron heeft de harten van de mensen nog 
niet gewonnen op Woudestein. En dan druk ik me nog mild uit. De porties zijn kleiner en 
duurder geworden en het gebeurt nog te vaak dat de bestelde koffie en thee niet op het 
afgesproken tijdstip aanwezig zijn. 
Vervolgens zijn er plannen om betaald parkeren op de campus in te voeren voor medewer-
kers. Het zijn nog plannen, maar ze worden met een behoorlijke zekerheid gebracht, zodat 
ik de automobilisten onder u zou aanraden het spaarvarken vast te vullen, of eens uit te 
kijken naar een knappe fiets.
En dan is er nog de universele ergernis van niet-werkende ict-apparatuur. Zo zit de redactie 
van EM bijvoorbeeld sinds de verhuizing, anderhalve week geleden, zonder printer. Iets 
met outletnummertjes, kabeltjes en omzetten van knoppen door een andere afdeling.
Het is om uit je vel te knappen, dit soort dingen. Maar dat doe ik niet – of liever niet. 
Want het zijn allemaal van die aardige mensen die er werken bij de cateraar, de helpdesk 
en het facilitair bedrijf. En iedereen belooft beterschap en heeft goede voornemens.
Heel diep zuchten dan maar. Er gebeuren ergere dingen in de wereld.

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

GRADUATION DAY
Op de muziek van ‘1492: 
Conquest of Paradise’ betreden 
graduates de zaal van het World 
Trade Centre in Rotterdam. Op  
11 maart ontvingen 151 Fulltime 
international MBA-studenten 
en 86 Executive MBA-studenten 
hun bul. Ze vertegenwoordigen 
tezamen zo’n veertig nationali-
teiten. Wellicht dat er daarom 
tien ambassadeurs bij de plech-
tigheid aanwezig waren. Een 
evenement dat nu voor de vier-
de achtereenvolgende keer off 
campus werd gehouden.  
De happening werd overigens 
‘geheel onverwacht’ opgeluis-
terd door een heuse flashmob 
die op de hip-hopversie van het 
nummer ‘The time of my life’, 
bekend van de film Dirty Dancing, 
de zaal op z’n kop zette.  
GE (foto: LW)  
De flashmob is te zien op
www.youtube.com/
watch?v=yr8GGWWuO3g 
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MOBILITEIT

EUR ziet wel iets in 
promotiestudent
De meeste universiteiten, waaronder ook de Erasmus Universiteit, zien wel iets in de 
komst van de promotiestudent of bursaal, die staatssecretaris Zijlstra heeft aange-
kondigd. Promovendi hoeven dan niet langer als werknemers beschouwd te worden, 
maar krijgen een studiebeurs. Dat scheelt enorm in de kosten. 

KOSTENBESPARING

Mogelijk 
betaald parkeren 
voor iedereen
Het is niet ondenkbaar dat medewerkers en 
studenten die met de auto naar de universiteit 
komen, parkeergeld moeten gaan betalen. 

Dat zegt Amanda Hanemaaijer, die namens het 
Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) werkt aan een duur-
zamer mobiliteitsbeleid op de universiteit. Betaald 
parkeren is een van meest doeltreffende middelen 
om mensen uit de auto te krijgen, zegt Hanemaaijer: 
“Misschien wel de enige.”
Het nieuwe mobiliteitsplan moet bijdragen aan een 
schonere omgeving. Een derde van de CO2-uitstoot 
op en rond de universiteit is afkomstig van vervoers-
middelen. Om dit te reduceren wordt gewerkt aan 
maatregelen die het gebruik van fiets en openbaar 
vervoer stimuleren. Het is de bedoeling dat 10 pro-
cent van de medewerkers de auto op den duur thuis-
laat.
Medewerkers parkeren nu nog gratis. Studenten 
moeten in principe betalen, maar omdat er van 
oudsher ook voor hen een aantal kaarten is gereser-
veerd, ontspringen sommigen de dans. Die gunstige 
regeling voor studenten verdwijnt straks. Hane-
maaijer weerspreekt dat de plannen voor betaald 
parkeren te maken hebben met de afname van het 
aantal plekken (door de campusrenovatie). Hoe het 
beleid er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. 
Naar verwachting neemt het College van Bestuur in 
mei het definitieve besluit. GM

studenten verdienden in 2008 meer dan de bruto 
bijverdiengrens van bijna 13.000 euro en moeten daar-
door hun basisbeurs, aanvullende beurs en ov-kaart 
terugbetalen aan DUO. HOP
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Volgens persvoorlichter San-
dra van Beek van de Erasmus 
Universiteit kost een regulie-
re promovendus twee keer zo-
veel als een promotiestudent. 
Dat wil niet zeggen dat de 
EUR de werknemerpromo-
vendi wil afschaffen, maar de 
promotiestudent sluit wel be-

ter aan op de internationale 
formule van de PhD-student. 
“Dat is handig voor buiten-
landse promovendi”, laat Van 
Beek weten. Voordat de EUR 
een definitief standpunt be-
paalt, worden de uitgewerkte 
voorstellen van het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap afgewacht.
Universiteiten proberen al ja-
ren om assistenten-in-oplei-
ding (aio’s) in ‘promotiestu-
denten’ te veranderen, maar 
keer op keer haalden ze bak-
zeil bij de rechter. Promoven-
di verrichten arbeid, oordeel-

de de rechtbank telkens, dus 
moeten ze als werknemers 
worden behandeld. Onlangs 
hebben Maastricht en Gro-
ningen de ‘bursaal’ daarom 
weer afgeschaft. Het kabinet 
wil nu de universiteiten te 
hulp schieten en het arbeids-
recht aanpassen. 

De Nijmeegse Radboud Uni-
versiteit is er van oudsher op 
tegen. “De Radboud Univer-
siteit was de eerste die pro-
movendi als werknemers 
zag”, stelt een woordvoerder. 
“En dat willen we in principe 
zo houden. Promovendi moe-
ten hun werk onder goede 
omstandigheden kunnen 
doen.” 
Universiteit Twente zit op de-
zelfde lijn: “Zeker in de tech-
nische onderzoeksrichtingen 
is het al lastig genoeg om 
promovendi te vinden. Als 
promoveren financieel onaan-

trekkelijk wordt, zullen nog 
minder Nederlandse afgestu-
deerden de stap zetten, en in 
plaats daarvan kiezen voor 
het bedrijfsleven.” Ook Wa-
geningen Universiteit “voelt 
zich goed bij het huidige stel-
sel”, laat de Raad van Be-
stuur weten. 
Maar in Maastricht, Gronin-
gen en Amsterdam (VU en 
UvA) juichen de universitei-
ten het plan toe. Groningen 
noemt het voornemen van 
staatssecretaris Zijlstra “uit-
stekend en zeer verstandig”. 
Utrecht en Eindhoven zijn het 
eens met het EUR-standpunt 
dat de PhD-student in het 
buitenland heel gewoon is. 
Collegevoorzitter Yvonne 
van Rooy van de Universiteit 
Utrecht: “Bij een aanstelling 
van buitenlandse promovendi 
als werknemer betalen wij op 
dit moment premies voor 
voorzieningen waarvan zij 
nooit gebruik zullen maken.” 
De andere universiteiten be-
raden zich of konden nog niet 
reageren. TL/HOP (foto: RvdH)

Lees ook het opiniestuk van de 
Rotterdamse promovendi op 
pag. 12

Promovenda ontvangt bul

CIJFER

‘Promovendi moeten hun werk 
onder goede omstandigheden 
kunnen doen’
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Oud-decaan EUR 
naar UvA
Han van Dissel, tot 2007 decaan van 
de Rotterdam School of Manage-
ment, wordt naar alle waarschijnlijk-
heid de nieuwe decaan van de Facul-
teit Economie en Bedrijfskunde (FEB) 
van de UvA. Van Dissel is momen-
teel algemeen directeur van het Cen-
tre Européen d’Education Permanente 
(Cedep) in Fontainebleau bij Parijs. 
Ook heeft hij nog een kleine aanstel-
ling aan de EUR. Van Dissel komt 
naar verluidt per 1 augustus naar de 
UvA en krijgt, aldus universiteits-
blad Folia, meteen een grote klus op 
zijn bord: de afronding van de reorga-
nisatie van de faculteit. Het is nog 
niet duidelijk wat Van Dissels over-
stap naar de UvA betekent voor zijn 
werk bij de RSM. WG

RSM start 
radiostation 
Op 16 maart is The Music and Ma-
nagement Station van de Rotterdam 
School of Management non-stop ‘in 
de lucht’ gegaan. Via twee internet-
zenders is pop- en easy listeningmu-
ziek te horen, elk uur aangevuld met 
een interview van 10 à 15 minuten 
met een expert van de faculteit. Ook 
worden er spotjes met nieuws en in-
formatie over RSM uitgezonden. Re-
clame zal er verder niet te horen zijn 
en ook is er geen dj. RSM is de eerste 
Nederlandse faculteit met een eigen 
radiostation. Op andere business 
schools in het buitenland bestaat het 
al wel. TL 
Luisteren kan via de website 
www.rsm.nl

KALE CAMPUS

KORTAF

Aan het eind van week 11 was het middenterrein van Woudestein 
op zeven bomen na geheel boomloos. Bomen die voorzien waren 
van een groen kruis zijn half maart uitgegraven en – waarschijn-
lijk tijdelijk – verplaatst naar vooral perifere delen van het terrein. 
Eerder werden hun minder gelukkige companen al omgehakt en 
deels veroordeeld tot voer voor de versnipperaar.  GE (foto: RvdH)
 

CAMPUS	

Een boom wordt op transport gesteld

Wat:	‘de	eieren’	van	Petri
Wanneer:	begin	jaren	70	–	maart	2011
Waar:	Woudestein

Frêle oogt het silhouet van huissopraan Marna 
Bakker dat afsteekt tegen de betonnen zwerf-
keien waarmee omgevingsontwerper Hans 
Petri zo’n vier decennia geleden de campus 
nog enig cachet wist te geven. De ijle klanken 
van het door haar gezongen addio del passato 
uit de opera ‘La Traviata’ van Verdi vervliegen 
met de wind. In die zin is het operafragment 
een gelijksoortig lot beschoren als het beton-
nen kunstwerk: ook dat zal tot stof wederke-
ren. Ashes to ashes, dust to dust, zeg maar. 

Een paar minuten tevoren sprak onze college-
voorzitster deze zevende maart nog over hoe 
zij als achttienjarige voor het eerst de eieren 
aanschouwde en ze direct interpreteerde als 
het symbool van dwarsheid tegen de gevestig-
de orde – best knap, want hoeveel eerstejaars 
rechten zouden zoiets bij een eerste aanblik 
van tien betonnen ovalen bedenken? Enfin, 
anno 2011 is de eerstejaars van toen de baas 
van de tent hier, en heeft ze medebeslist over 
het lot van de eieren, die – het dient gezegd – 
er wel eens florisanter hebben bij gelegen. 
“Wij zijn geen CvB dat er plezier inschept met 
mokerhamers dingen te slopen”, klinkt het 
vanachter het katheder in de Erasmusgalerij 
waar – bij wijze van opleuking van de kunst-
werkuitvaart een tentoonstelling over de eitjes 
is ingericht. “Wij nemen dan ook met pijn in 
het hart afscheid.” Dat lijk zo op het eerste oog 
wel mee te vallen, ik zie bij haar geen enkele 
emotie die met pijn kan worden geassocieerd; 

geen traan worden weggepinkt. Vergeleken 
met de pijn die onze ruim tachtigjarige tuin-
man momenteel moet voelen, sinds zijn werk 
van vele jaren – hij is een veelvoud van de tijd 
die een gemiddeld CvB-lid spendeert aan de 
EUR hier actief met het groen op de campus 
– in enkele dagen door bijl en hakselaar werd 
tenietgedaan, stelt de hartenpijn van Pauline 
natuurlijk niet al te veel voor. Overigens is de 
tuinman al in geen drie weken meer op het 
terrein gesignaleerd.

Enfin, dat was een paar minuten geleden. 
Inmiddels is Marna uitgezongen en hebben 
een paar dansers een stukje opgevoerd op, 
over, rond en onder de eieren. Nu mogen de 
aanwezigen nog met de spuitbetonnen keien 
op de foto; keien die ondanks diverse tonnen 
kostende restauraties inmiddels alweer jaren 
zwaar zijn aangetast door betonrot, vocht, 
algenvorming, en andersoortige narigheden. 
Hadden ze indertijd maar graniet moeten ge-
bruiken, want luiden de gevleugelde woorden 
niet dat goedkoop altijd duurkoop is? 
Er vormt zich een heuse rij voor het oversteekje 
naar Paaseiland. De fotograaf heeft het er 
maar druk mee. 

En zo gaan we behalve een bloesemloze, vogel-
loze, boomloze, nu ook nog een eierloze Pasen 
tegemoet. Bij verschijnen van dit nummer zul-
len ze er namelijk nog een weekje liggen. Dus 
haast u, want vanaf april valt er echt niks meer 
te genieten hier.

   
Gert van der Ende

Hak een boom, tik een eitje
ACHTERAF



meer bestaat dan de studie die je 
volgt.
El Ouasghiri, geboren en getogen 
in Rotterdam, is een van de orga-
nisatoren van Unite for basic 
rights. Zeven studenten, van wie 
ook Mustapha Akchich en Salko 
Hofman aan de EUR studeren, 
stampen een benefiet voor Marok-
kaanse weeskinderen uit de grond. 
De komende weken wordt op ver-
schillende onderwijsinstellingen 
tweedehands kleding ingezameld 
(van 4 tot en met 8 april in de C-
hal), die op 21 mei geshowd en ge-

veild wordt in de grote zaal van 
Your World. Solidariteit onder jon-
geren stimuleren, dat is een van de 
belangrijkste doelen. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd, dat werk. 
En iedereen kan iets bijdragen.
Misschien heeft ze het van haar 
moeder – het type dat gordijnen 
naait voor de hele buurt en oppas-
moeder was op de lagere school 
van haar broertjes – maar El Ou-
asghiri voelt zich gewoon geroepen 
om zich voor anderen in te zetten. 
Bij de Belastingwinkel hielp ze 
mensen bij het invullen van hun 

aangifte, via WorkMate stelde ze 
pakketten samen voor de voedsel-
bank, en toen een kennis van haar 
ineens helemaal aan de grond zat, 
had ze binnen no time een red-
dingsplan op poten.
Ondertussen is ze natuurlijk ook 
hard aan haar carrière bezig. Twee 
dagen werkt ze als student-assi-
stent en in het vierde blok van dit 
jaar staat een stage bij Loyens & 
Loeff gepland. Druk, dat wel. 
Maar ze combineert het graag. En 
met een beetje geluk is het geheel 
meer dan de som der delen. GM 

...meer dan de som der delen
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Ouafa el Ouasghiri (22) is master-
student fiscaal recht, maar ze haast 
zich te zeggen dat ze meer doet dan 
dat. Niet omdat ze zelf nou zo’n 
ijdeltuit is, maar gewoon, omdat ze 
vindt dat je persoonlijkheid uit 

Ouafa el Ouasghiri

Kantoren als 
studentenwoning
De gemeente Rotterdam wil dat het makkelij-
ker wordt om leegstaande kantoorpanden in 
te richten als studentenwoningen. Op dit mo-
ment staat zo’n 320.000 m2 aan kantoorruim-
te leeg in Rotterdam. 
Door de strenge wetgeving is het nu nog 
moeilijk om studenten in kantoorpanden te 
vestigen. “Het zou alleen maar goed zijn als 
dit mogelijk wordt gemaakt, maar de wetge-
ving laat het helaas nog niet echt toe. Er wor-
den allerlei eisen gesteld waaraan voldaan 
moet worden, tot de plafondhoogte aan toe”, 
aldus Wendy Schellens van vastgoedbedrijf 
DTZ Zadelhoff.
De gemeente Rotterdam is aan het nadenken 
over het versoepelen van deze wetgeving en 
presenteert half april de plannen. Een oplos-
sing voor de kantoorleegstand zal het echter 
niet zijn. “Lang niet alle kantoorruimte is ge-
schikt om er studentenwoningen van te ma-
ken. Op een bedrijventerrein langs de snelweg 
kun je geen studenten plaatsen. Het zal dus 
vooral om kantoorpanden dicht bij het station 
en in het centrum gaan.” BK

TOPSPORT

Erasmus Sport naar hoger niveau
Erasmus Sport wil het niveau van een aantal studentensportclubs de komende tijd 
verhogen. Menso de Maar, directeur van Erasmus Sport, hoopt daarmee het aantal 
sportende studenten te verdubbelen de komende jaren.

Skadi-sjaarsen roeien voor hun das

De Maar licht toe dat de aandacht in eerste 
instantie uitgaat naar een aantal verenigin-
gen waar het niveau al goed is. Voorop staat 
roeivereniging Skadi, die zich al op een erg 
hoog niveau bevindt met vijf roeiers die ver-
moedelijk volgend jaar deelnemen aan de 
Olympische Spelen. Ook het vrouwenbasket-
bal bevindt zich landelijk op het één na hoog-
ste niveau. De rugby- en de voetbalvereni-
ging, die nu nog spelen op regionaal niveau, 
worden bij de plannen betrokken. De Maar: 
“Wij ondersteunen de verenigingen die hier-
voor in aanmerking komen door hen te helpen 
bij het maken van een visiedocument, ambi-
tieplan, technisch beleidsplan, organisatie-
model en jaarplan voor 2011-2012. Met de 
verenigingen Antibarbari (voetbal), Baros 
(basketbal), RSRC (rugby) en Skadi (roeien) 

zijn wij hier al mee aan de slag gegaan. Sinds 
februari volgen zij elke maand een bijeen-
komst. Ook andere verenigingen hebben de 
eerste bijeenkomst in februari bijgewoond om 
te kijken wat de mogelijkheden zijn.” 
De Maar geeft als reden voor het verhogen 
van het ambitieniveau dat Erasmus Sport stu-
denten aan de universiteit de kans wil geven 
om in Rotterdam op een hoog niveau aan 
prestatiesport te doen. Op dit moment kan dit 
alleen bij de roeivereniging. “Daarnaast wil-
len wij Erasmus Sport op deze manier promo-
ten. Succes op hoog niveau zal leiden tot pu-
bliciteit, en dus tot meer bekendheid. Op dit 
moment sporten zo’n vijfduizend  studenten 
van de universiteit bij ons, onze ambitie is om 
dit aantal in 2016 te hebben verdubbeld.” 
BK (foto: MdG)

HUISVESTING

TALENT 
AAN DE EUR



Claudia Felix, als bestuurslid van 
Make a Move Rotterdam, belast met 
de external relations. Op 12 april 
organiseert de club het evenement 
Women at the Top.

Waarom organiseren jullie zo’n dag? 
“Omdat het percentage vrouwen in de top van 
bedrijven in geen verhouding staat tot het aan-
tal vrouwen dat nu in de collegebanken zit. Wij 
willen graag een inspirerende en motiverende 
dag organiseren voor ambitieuze vrouwen. 
De dag zal geopend worden door Pauline van 
der Meer Mohr, voorzitter van ons College 
van Bestuur. Daarnaast zal Mirella Visser een 
presentatie geven aan de hand van haar boek 
De zijderoute naar de top. Verder zijn er allerlei 
workshops en masterclasses.”

Je vindt het zeker wel heel erg dat je 
aan een universiteit studeert waar 
geen enkele decaan een vrouw is en 
waar maar een paar procent van de 
hoogleraren een dame is? “Dat is wel 
een beetje jammer, ja. Ik denk dat er – om aller-
lei redenen – nu nog niet zoveel vrouwen van die 
generatie aan de top zitten. In mijn leeftijdscate-
gorie zijn er in ieder geval genoeg die dat willen. 
Maar er moet ook nog veel veranderen. Zo is de 
kinderopvang lang niet optimaal geregeld, en 
zouden man en vrouw binnen een gezin meer als 
team moeten samenwerken, zodat beiden een 
carrière kunnen ambiëren.”

Wat is eigenlijk de meerwaarde van 
meer vrouwen aan de top? “Diversiteit 
binnen bedrijven is volgens mij erg belangrijk. 
Vrouwen hebben toch een net iets andere kijk 
op dingen dan mannen. Bovendien is het goed 
om het personeel in andere lagen van een bedrijf 
– die voor grote delen al uit vrouwen bestaat – 
goed te begrijpen.”

En wil jij ook naar de top?“Heel graag. 
Het liefst zou ik in Amsterdam of Rotterdam 
bij een multinational zoals Unilever of Procter 
& Gamble willen werken, en daarna bij een wat 
kleiner bedrijf. Ik ben van mening dat vrouwen 
zich absoluut niet tegen moeten laten houden 
door vooroordelen en obstakels. Zelf zie ik die 
vooral als uitdagingen.” GE 

Women at the Top vindt plaats op 12 april.  
Inschrijven kan tot 31 maart op 
www.makeamove.nl/rotterdam 

Koorts en een pijnlijke en 
opgezwollen wang. Bof 
is een zeer besmettelijke 
infectieziekte met in uitzon-
derlijke gevallen vervelende 
gevolgen. Sinds 2009 zou er 
sprake zijn van een bofepide-
mie onder studenten. Is het 
echt zo ernstig?

Je spreekt van een epidemie 
wanneer er meer ziektegevallen 
dan normaal zijn en dat is vol-
gens de GGD zeker het geval: 
in Nederland sinds december 

2009 ruim 650 gevallen. In de 
regio Rotterdam-Rijnmond gaat 
het om enkele studenten. “In 85 
procent van de gevallen in Ne-
derland zijn het mensen onder 
de dertig jaar”, zegt een woord-
voerder van de GGD. “Daarom 
hebben we vorig jaar via een 
persbericht de universiteiten en 
studentenverenigingen gewaar-
schuwd.” 
De meeste kinderen in Neder-
land worden ingeënt tegen de 
bof als ze veertien maanden 
oud zijn en als ze negen jaar 

zijn. Een extra vaccinatie op 
latere leeftijd is mogelijk. Die 
kost 17,50 bij de GGD.
Maar is het nodig? Hoe gevaar-
lijk is de bof? In totaal kregen 
van de 650 gevallen ruim 50 per-
sonen een complicatie en werden 
11 personen opgenomen in het 
ziekenhuis. Het ging dan vaak 
om een ontsteking van de teel-
bal. “De kans op hersenvlies-
ontsteking en onvruchtbaarheid 
bij mannen is aanwezig, maar 
gelukkig zeer klein,” zegt de 
woordvoerder van de GGD. TL

Is de bof terug?
epidemie
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Af en toe ga ik incognito de colle-
gezaal in, zit ik in mijn spijkerbroek 
tussen de studenten. Collegevoorzitter Pauline 

van der Meer Mohr heeft 
blijkbaar ook een casual 
garderobe. Bron: AD, 17 
maart 2011

DE QUOTE

Geen EUR-studenten in Japan 
Er zitten geen EUR-studenten in de buurt van 
het Japanse rampgebied. Voor zover er al 
studenten van de Erasmus Universiteit in Tokio 
zaten, zijn die in februari huiswaarts gekeerd. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Wi-Fi geen probleem op EUR
Docenten aan de Radboud Universiteit zijn de 
draadloze internetverbinding tijdens colleges 
liever kwijt dan rijk. Op de EUR hebben maar 
weinig mensen problemen met Wi-Fi.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

‘Veiligheid bij calamiteit kan beter’
Bij de ontruiming van het T-gebouw op 16 maart 
ging lang niet alles goed, concludeert Henk de 
Vries van RSM. 

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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Dr. Willem SchramaDe 
(1975) werkt een dag in de 
week als universitair do-
cent Ondernemingsfinan-
ciering aan de Erasmus 
School of Economics en de 
rest van de week bij robe-
co als aandelenanalist ba-
sismaterialen. Na zijn stu-
die Bedrijfseconomie aan 
de Universiteit van 
Tilburg, behaalde hij in 
2006 zijn doctoraat aan 
de erasmus Universiteit. 
in beide banen houdt hij 
zich vooral bezig met de 
waardering en financie-
ring van ondernemingen, 
met de nadruk op de 
grondstoffensector.
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Bent u niet geschrokken van de hoge brandstofprijzen?  
“Nee, de prijzen stegen al, en bij internationale crises gaat de 
prijs van olie meestal omhoog, vooral als het Midden-Oosten 
erbij betrokken is.”

Blijven de prijzen voorlopig zo hoog of gaan ze wel weer 
zakken?  “Als de crisis wegebt, kan de olieprijs wel weer da-
len, maar op de lange termijn zullen de prijzen blijven stij-
gen, omdat de vraag naar olie alleen maar toeneemt. Totdat 
het niet meer betaalbaar wordt. Als je straks aan de pomp 
voor een liter benzine 3 euro betaalt, is dat bij de huidige au-
to’s best vervelend. Maar als de auto’s bijvoorbeeld over vijf 
jaar de helft zo zuinig zijn, dan is dat allemaal wel te doen.” 

heeft u zelf een auto?  “Ja, een Volvo van tien jaar oud, 
maar ik merk relatief weinig van hogere brandstofprijzen: 
ten eerste rijd ik op LPG, dat minder in prijs is gestegen, en 
ten tweede gebruik ik hem niet veel, want ik heb ervoor geko-
zen dicht bij mijn werk te wonen, zodat ik met de fiets of te 
voet naar mijn werk kan.”

Waarom zet de prijsstijging door?  “De olieprijs was al aan 
het stijgen doordat de vraag structureel toeneemt door de 
bevolkingsgroei en de stijgende rijkdom van landen als Chi-
na, India en Brazilië. Ondertussen heeft het aanbod grote 
moeite om dat bij te houden. Die invloed is veel groter dan de 
politieke situatie.”

hoe komt de brandstofprijs precies tot stand?  “Tweederde 
van de brandstofprijs bestaat uit belastingen, waaronder het 
kwartje van Kok, en een derde uit ‘echte’ kosten, zoals raffi-
nage, transport en de ruwe olieprijs. Die olieprijs is afhanke-
lijk van de omvang van de productie, de dollarkoers en zaken 
als de politieke situatie, natuurrampen en het weer. In Europa 
hebben we al jaren hele hoge belastingen op benzine. Dat is 
een van de reden dat wij hier veel zuinigere auto’s hebben 
dan in de VS.” 

Klopt het dat de brandstofprijs met de olieprijs meestijgt, 
maar als de olieprijs daalt de brandstofprijs niet direct 

meedaalt?  “Die relatie is nooit direct en één op één. Voor 
vrijwel alle producten in onze economie geldt: de prijzen stij-
gen en dalen later dan de prijs van de grondstoffen die erin 
zitten. Door productie en voorraden zit er immers enige tijd 
tussen de inkoop van de grondstof en de verkoop van het 
eindproduct. Daarom gaat het bij de bepaling van de brand-
stofprijzen niet alleen om de huidige olieprijs, maar ook om 
verwachtingen over de toekomstige olieprijs. Verder is olie 
niet de enige kostenpost bij de productie van benzine. Na-
tuurlijk berekenen bedrijven liefst alleen de prijsstijgingen 
door en niet de prijsdalingen, maar daar slagen ze veel min-
der in dan gedacht wordt.” 

Waarom worden oliehandelaren bij politieke onrust direct 
zenuwachtig, terwijl er nog wel genoeg voorraden zijn?  
“Er is dan sprake van een tijdelijk tekort vanwege een versto-
ring in het aanbod. De onzekerheid neemt toe en handelaren 
worden bang voor nog meer schaarste. Als je weet dat je olie 
moet leveren en je hebt die olie nog niet echt, dan ga je meer 
betalen om die toch te krijgen.”

Wat als er ook een grote opstand in Saoedi-arabië uit-
breekt?  “Ja, dat is echt gevaarlijk. Daar gaan de echte zor-
gen over, want Saoedi-Arabië is de ‘swing producer’, met 
ruim tien procent van de wereldproductie en enorme reserves. 
Libië is meer een symbool voor wat er nog meer kan gebeu-
ren.”

Wanneer is de olie eigenlijk op?  “Nooit. Maar zo ongeveer 
alle goedkope, gemakkelijk winbare olie is nu wel gevonden 
en in rap tempo aan het opraken. Men is intussen bezig olie 
uit lastigere bronnen te halen, zoals oliezanden. En er zijn 
grote voorraden die nog moeilijker te winnen zijn, omdat ze 
kilometers diep liggen en op lastige plekken zoals midden op 
de oceaan of in de poolgebieden. Dat raakt nooit echt op, al-
leen is het ontzettend duur.”

Wat zijn de effecten van de hoge olieprijs op de economie?  
“Bedrijven maken hogere kosten en zien hun winsten ver-
dampen. Olie wordt ook voor allerlei chemische producten 

Stijgende olieprijzen
‘Het is tijd voor een verandering van lifestyle’

“een goede kans”, noemt Willem Schramade van de Erasmus 
School of Economics de hoge olieprijs. Sinds de onrust in de 
arabische wereld zijn de olieprijs en hierdoor de brandstof-
prijzen gestegen. maar dat is helemaal niet zo slecht voor de 
wereld, vindt hij: “het doet pijn in je portemonnee, maar het 
dwingt bedrijven wel om milieuvriendelijke alternatieven te 
ontwikkelen.”                         tekst Thessa lageman fotografie ronald van den heerik
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gebruikt, zoals plastic. De hogere prijzen worden 
aan consumenten doorberekend, dus die zien hun 
koopkracht verminderen. Maar de impact zal hier 
minder groot zijn dan in de opkomende markten. Op 
de korte termijn zijn de hogere prijzen vervelend 
voor ons, maar op de lange termijn biedt dit juist 
heel veel mogelijkheden. Door de hoge olieprijs gaan 
de productiekosten in onder andere China omhoog, 
de lonen stijgen er door de toename van de welvaart 
en de kosten van het vervoer hierheen nemen toe. 
Dan krijg je hier weer meer reparateurs, boeren, et 
cetera. Dat is goed voor onze werkgelegenheid.”

Zijn er nog andere gevolgen van de hoge olieprijs?  
“Voor de milieubeweging is het natuurlijk erg posi-
tief. Door de hoge prijzen worden mensen zich be-
wust van hun consumptie. Producenten gaan meer 
investeren in hybride en elektrische auto’s, zuinigere 

machines en andere milieuvriendelijke producten. 
We moeten dit signaal heel serieus nemen; niet al-
leen omdat ik het milieu een warm hart toedraag, 
maar ook om onze welvaart te behouden en dus het 
niveau van bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het 
onderwijs.”

Zijn er behalve de milieubeweging nog andere 
partijen blij met de hoge olieprijs?  “Ja, bedrijven 
die naar nieuwe olie boren. Die kunnen op korte ter-
mijn veel winst maken. En sommige bedrijven heb-
ben indirect voordeel doordat concurrenten er meer 
last van hebben dan zij. De winst van de oliemaat-
schappijen stijgt alleen op de korte termijn. Als de 
prijzen hoog blijven, gaan mensen in Amerika en 
andere landen straks ook geen SUV’s meer rijden en 
kopen ze minder olie. De OPEC-landen proberen de 
prijzen daarom stabiel te houden.”

Zouden we wat kunnen doen tegen de hoge olie-
prijs?  “Op korte termijn kun je niet zoveel doen, be-
halve minder vaak een autoritje maken. Op de lan-
ge termijn kun je bijvoorbeeld dichter bij je werk 
gaan wonen of met het openbaar vervoer gaan.. Het 
is gewoon tijd voor een verandering van lifestyle. 
En de overheid moet hoe dan ook meer investeren in 
innovatie, zodat we minder afhankelijk worden van 
olie.”

Zijn de maatregelen die Spanje genomen heeft 
om olie te sparen, zoals de maximumsnelheid 
verlagen en het openbaar vervoer goedkoper ma-
ken, een goed idee?  “Je bespaart er niet zo veel 
mee, hoewel het mensen wel bewuster maakt van 
hun consumptie. Dat soort maatregen zouden so-
wieso genomen moeten worden. Ik zie heel weinig 
in autoloze zondagen, zoals tijdens de oliecrisis in 
1973. Wat de overheid wél kan doen, is naar de ei-
gen olieconsumptie kijken, bijvoorbeeld van de 
krijgsmacht. Als wereld zouden we onze regelge-
ving veel meer internationaal af moeten stemmen. 
Bedrijven moeten efficiënter en schoner gaan wer-
ken. Een hoge olieprijs is in ieder geval een wake-up 
call.”                                                               >>

‘Dat we voor een paar tientjes naar Spanje 
kunnen vliegen, is in het volgende 
decennium echt verleden tijd’

‘Door de hoge prijzen worden mensen 
zich bewust van hun consumptie.’
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(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brieven- en 
opinierubriek van Erasmus Ma-
gazine. De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil reageren 
op de inhoud van Erasmus Ma-
gazine of een opiniebijdrage wil 
schrijven over zaken die de 

Erasmus Universiteit in de 
meest brede zin, of het hoger 
onderwijs in het algemeen be-
treffen. Anonieme bijdragen 
worden niet geaccepteerd. In-
zenders dienen hun naam, 
adres en telefoonnummer of 

e-mailadres bij de redactie be-
kend te maken. De redactie be-
houdt zich het recht voor stuk-
ken in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. Wilt u 
reageren, stuur uw bijdragen 
dan naar opinie@em.eur.nl 
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Maar dat lijkt nog niet echt door-
gedrongen te zijn.  “Wel bij bedrij-
ven: die weten dat ze aan innovatie 
moeten werken. Dat doen ze ook 
omdat ze er veel aan kunnen verdie-
nen, anders niet concurrerend zijn en 
failliet gaan. Vooral chemiebedrijven 
zijn ermee bezig: zo maken ze auto-
katalysatoren steeds efficiënter. Veel 
vliegtuigen kun je nu gewoon weg-
gooien omdat ze zoveel meer brand-
stof gebruiken dan de nieuwe model-
len. Het zijn veel meer de burgers die 
nog steeds liggen te slapen en dus de 
overheid ook. Politici lijken vooral 
met de korte termijn bezig.”

Hoe komt dat?  “Deels omdat men-
sen het nog niet voelen in hun porte-
monnee. Daarom zou het ook heel 
goed zijn om een tijdlang een hoge 
olieprijs te hebben, zodat mensen 
meer gaan klagen over hoge brand-
stofprijzen dan over Marokkaanse 
jongeren. Van mij mag het wel. We 
moeten zorgen dat we als land voor-
oplopen. Anders word je een irrele-
vant land met hoge loonkosten waar 
weinig uitkomt. Een beetje zoals we 
in de 19e eeuw waren: traag en in 
onszelf gekeerd. Dat is nu al wel een 
beetje bezig. De politiek is al tien 
jaar bijna alleen met integratiedebat-
ten bezig. Met de SP en PVV ga je 
echt terug in de tijd. De huidige situ-
atie vraagt juist om een visie op hoe 
je de samenleving in de toekomst 
wilt inrichten.”

Komt u met deze denkbeelden 
nooit voor dilemma’s te staan in 
uw werk bij een vermogensbeheer-
der?  “Nee, want als belegger heb ik 
geen politieke belangen. Ik moet al-
leen een inschatting maken van wat 
de trends zijn, welke oplossingen er 
waarschijnlijk gaan komen en hoe 
we daarop kunnen inspelen met onze 
beleggingen. Dat kan best tot een 
advies leiden om zowel olieservice- 
bedrijven te kopen als bedrijven die 
energiezuinige of milieuvriendelijke 
oplossingen bieden. Maar als privé-
persoon sta ik er natuurlijk ook ge-
voelsmatig in en vind ik het heel te-
leurstellend dat het thema in Neder-
land zo laag op de politieke agenda 
staat.”  

OPINIE

Promovendi binnenkort langstudeerders?
Promovendi zijn nu nog werknemers, maar staats-
secretaris Halbe Zijlstra wil het mogelijk maken om 
promovendi aan te nemen als studenten (bursa-
len). Het bursalenstelsel is een maatregel die ver-
strekkende gevolgen kan hebben voor de toekomst 
van promovendi en het Nederlandse academische 
klimaat. 
Promovendivertegenwoordigers van de dertien 
universiteiten, waaronder Erasmus PhD Association 
Rotterdam (EPAR), spreken zich daarom krachtig uit 
tegen de invoering van dit stelsel. Vanuit de UvA, 
VU, RUG en UL vallen al verschillende professoren 
ons bij. Tot mijn verbazing lees ik dat ook ‘mijn’ EUR 
‘wel iets ziet’ in de promotiestudent.
Verbazing, omdat het bursalensysteem negatieve 
gevolgen kan hebben voor het onderwijs en onder-
zoek aan universiteiten. In vergelijking met het bui-
tenland vallen Nederlandse promovendi nu juist op 
door veel en hoogwaardige publicaties en hun bij-
drage aan het onderwijs. Als werknemer dragen 
Nederlandse promovendi bij aan de internationale 
rankings van hun universiteiten. Ook worden pro-
movendi veelvuldig ingezet om onderwijs te geven 
dat samenhangt met onderzoek. Maar bursalen – 
anders dan promovendi - mogen geen activiteiten 
voor de universiteit uitvoeren omdat ze geen werk-
nemer zijn, dus tellen hun publicaties niet mee voor 
de ranking van de universiteit. Ook zullen mensen 
moeten worden ingehuurd, niet alleen om les te 
geven, maar ook voor het redigeren van journals, 
organiseren van congressen en dergelijke activitei-
ten; zaken die promovendi nu ook vaak op zich ne-
men. Geen goede zaak voor de universiteiten, lijkt 
me.
Ook voor promovendi zelf kleven er veel nadelen 
aan een bursalenstelsel. Omdat bursalen geen on-
derdeel zijn van de wetenschappelijke staf, komen 
ze namelijk buiten de instituutsverbanden en on-
derzoeksgroepen te staan. Hierdoor gaan waarde-
volle zaken zoals kruisbestuiving tussen collega’s 

verloren en heeft een bursaal na de promotie geen 
onderwijservaring of ervaring met het reilen en zei-
len binnen de onderzoeksgroep en de faculteit. 
Doorstromen naar een universitair docentschap is 
dan lastig. 
Onderzoeken naar de effecten van het bursalensy-
steem hebben aangetoond dat, in vergelijking met 
omliggende landen, de Nederlandse promovendus 
buitengewoon efficiënt is met een gemiddelde pro-
motieduur van 4,9 jaar. In landen met het bursa-
lenstelsel, ligt dit veel hoger. Zo leveren bursalen in 
Groot-Brittannië gemiddeld na 7 jaar hun proef-
schrift op, in de VS na 7,5 jaar en in Finland pas na 9 
jaar. Deze bursaalstudenten zouden volgens de 
maatstaven van Halbe Zijlstra langstudeerders ge-
noemd worden. 
Bovendien maak ik me zorgen over hoe universitei-
ten, en de EUR, verwachten talent voor de weten-
schap aan te trekken en te behouden. Nu al is het 
salaris van promovendi gedurende het gehele pro-
motietraject lager dan het gemiddelde startsalaris 
van een afgestudeerde wo’er. Universiteiten zijn 
straks van plan bursalen een beurs te geven, gelijk 
aan de huidige uitwonende beurs. Daarbij hebben 
bursalen geen recht op secundaire arbeidsvoor-
waarden, zoals pensioenopbouw, zwangerschaps-
verlof en kinderopvang. Ik vrees dat dit alles het 
aantal vrouwen en promovendi met werkervaring 
buiten de wetenschap niet ten goede zal komen en 
dat echt getalenteerde studenten hun geluk zullen 
beproeven in het buitenland. 
Ik verwacht dat de EUR de onderzoeken over dit 
stelsel goed bestudeert voor ze een besluit neemt 
over bursalen, want promovendi moeten niet de 
langstudeerders van de toekomst worden.

Jeanine Porck, promovenda bij ERIM en voorzitter 
van Erasmus PhD Associaton Rotterdam (EPAR)
Meer informatie op: www.promovendus.org
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Graying the campus
Al een jaartje of wat worden we regelmatig bestookt 
met promotiemateriaal. Groener moeten we worden. 
Studenten, medewerkers, de hele universiteit, alles 
moet duurzamer. En eerlijk is eerlijk, initiatieven als 
Greening the Campus en GreenEUR timmeren hard 
aan de weg. Belangrijke zaken zijn inmiddels aange-
pakt. Zo kan je op de gemiddelde borrel binnen mijn 
bloedeigen faculteit geen bitterbal meer krijgen. ‘Fast 
food’ is namelijk slecht. ‘Slow food’, langzaam gegaar-
de, biologisch gekweekte en eerlijk verhandelde 
bloemkool, broccoli of andere groente met bruine 
vlekken, is vele malen beter. Niet te vreten, maar wel 
lekker duurzaam. 
Maar er zijn meer groene initiatieven. Inmiddels is het 
‘printerprobleem’ definitief opgelost door de groene 
jongens en meisjes van de EUR. De gewone printers 
zijn ingewisseld voor ultrasupersonische apparaten 
waarop je kunt printen in honderdmiljoenmiljard tin-
ten. En dat alles dubbelzijdig, da’s namelijk goed voor 
het milieu. Nog een belangrijk ‘groen’ initiatief: nieu-
we kleren kopen hoeft ook al niet meer. Er wordt ge-
woon een kledingruilbeurs georganiseerd in café de 
Smidse. Dan kan je je oude kloffie eindelijk eens inrui-
len voor een fatsoenlijk pak. Ik aas al jaren op een 
kans mijn standaard tenue – spijkerbroek met uitge-
scheurd kruis en uitgelubberd truitje – te ruilen voor 
dat van die ene hoogleraar die altijd rondloopt in een 
double-breasted C&A-pak uit de jaren tachtig. Chique 
en toch duurzaam – GOUD!
Nog een leuk, groen ideetje: Afgelopen zomer was er 
opeens een horde op hol geslagen schapen op de 
campus te vinden. Als je een beetje haast had en 
dwars door het groene gras de kortste route over de 
campus wilde nemen, had je kilo’s schapenpoep aan 
je schoen. Een groene campus is kennelijk een vieze 
campus. Alles ter meerdere ere en glorie van het mi-
lieu zal ik maar zeggen.
Maar, de EUR heeft het roer ineens radicaal omge-
gooid. Halverwege februari zijn de jongens van de 
houthakkerij namelijk op bezoek geweest. Het werd 
een slagveld zonder weerga – bomen, bosjes, ja zelfs 
onschuldige lieve struikjes, alles werd met de grond 
gelijkgemaakt. Vijf jaar campagne om de campus te 
‘greenen’ werd in één weekend teniet gedaan. Lekker 
eventjes ‘graying the campus’. Niks geen campagne, 
maar keiharde actie! Gewoon omdat het kan. 
Nou ja, laten we het maar van de zonnige kant bekij-
ken. Misschien worden er wel extra parkeerplaatsjes 
ingericht op de plekken waar eens bomen stonden. 
Dan kunnen we eindelijk weer eens een keertje fat-
soenlijk parkeuren op de campus.

Het nieuwe initiatief van Peter Achterberg, cultuursoci-
oloog aan de FSW, heet ‘Parkeuring the campus’. Hij 
voert thans campagne voor een tankstation met was-
straat op Woudestein.

PETER ACHTERBERG

 VAN DER SCHOT 

De ontmoeting
Lieke de Korte 
derdejaars BMG
Leeftijd: 21 jaar
Woonplaats: Rotterdam

Tennis je al lang? “Vanaf mijn achtste en ik 
ben het altijd blijven doen. Meestal speel ik 
met mijn vaste partner Alain, omdat we 
hetzelfde niveau hebben. We komen allebei 
uit Gouda; ik ken hem al van jongs af aan 
en hij studeert ook aan de EUR.”

Hoe gaat je studie? “Lekker. Door genoeg 
punten te halen voor mijn minor, heb ik 
een scholarship gewonnen van 12.000 euro. 
Daar kan ik deels mijn master Maritime 
economic logistics (MEL) mee bekostigen. 
Daarna kan ik dan mijn master BMG 
doen, zonder daar extra voor te hoeven be-
talen. Ik ben nog jong, nu kan het. BMG is 
een leuke studie, maar erg nationaal ge-

richt, terwijl ik meer internationaal en eco-
nomisch gericht ben. Er is een nieuwe mas-
ter in de maak, Global health, en die wil ik 
gaan doen na de MEL-master. Eerst ga ik 
nog stagelopen in Manhattan, bij een eye 
and ear infirmery, om mijn scriptie te kun-
nen schrijven. De begeleider van mijn hui-
dige stage in het Oogziekenhuis Rotterdam 
heeft geholpen om dat te realiseren. Vanuit 
de faculteit worden dergelijke internationa-
le stages niet geregeld; dat moet je echt zelf 
willen en regelen. Mijn ouders betalen een 
groot deel van de kosten, anders had ik dit 
niet kunnen doen. Mijn onderzoek betreft 
diabetes en de oogafwijkingen die je daar-
door kunt oplopen. Vanuit New York ga  
ik voor de faculteit verslag doen van mijn 
ervaringen.”  
tekst en foto: Ronald van den Heerik
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Studenten laten hun computergegevens maar al te 
vaak onbeheerd achter doordat ze vergeten uit te 
loggen. Sommige studenten hebben blijkbaar geen 
benul van de mogelijke consequenties, tot grote 
frustratie van het beveiligingspersoneel.       
 tekst Thomas de Leeuw  fotografie Ronald van den Heerik

Student is 
digitale 

sloddervos
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W
aarschijnlijk wilde ze gewoon even snel 
haar collegezaal opzoeken. In de oostelijke 
gang van het L-gebouw logde Michelle 
Witsenburg snel in op een pc aan de wand, 
opende het benodigde pdf-document en in 

alle haast die ze had om nog op tijd bij het college te komen, 
vergat ze op de pc uit te loggen. Het scherm dat ze achterlaat 
oogt op het eerste gezicht onschuldig: een internetbrowser 
zonder noemenswaardige informatie. Maar kwaadwillenden 
hebben toegang tot een heel dossier aan persoonlijke infor-
matie van deze rechtenstudente. Twee keer klikken op de 
backbutton leidt naar een overzichtspagina van SIN-online. 
Vanuit hier is haar webmail te lezen, en zijn alle behaalde cij-
fers in te zien. Door de MyEUR-koppeling – die ervoor zorgt 
dat studenten met een zogenoemde ‘single sign-on’ maar één 
enkele keer hoeven in te loggen om toegang te krijgen tot alle 
digitale leeromgevingen – zijn ook BlackBoard en Osiris 
slechts met een enkele muisklik te bereiken.
Witsenburg is slechts een willekeurig voorbeeld van een stu-
dent die niet al te zorgvuldig met haar inloggegevens is om-
gegaan. Op een gemiddelde middag worden meer pc’s aan-
getroffen die onbeheerd achtergelaten zijn. Vaak staan er op 
zo’n pc ook nog gewoon documenten open – van een op-
dracht voor een werkcollege tot een bijna voltooide scriptie – 
schreeuwen chatvensters van sociale netwerksites als Hyves 
en Facebook om aandacht. Tijdens een rondje over de cam-
pus op een dinsdagmiddag werd zelfs een onbeheerde pc 
aangetroffen waar iemands internetbankieren openstond. 
Wellicht is een transactie niet zo gemakkelijk uitgevoerd, 
maar feit is dat gevoelige informatie zo wel erg makkelijk 
wordt blootgegeven. 

Imagoschade  Die slordigheid baart de universiteit 
grote zorgen. Peter Oost, verantwoordelijk voor de invoering 
van het informatiebeveiligingsbeleid, vertelt dat er het afge-
lopen jaar zeker vier incidenten waren, waarbij misbruik 
werd gemaakt van iemands inloggegevens. De gevolgen 
hiervan waren niet altijd even ‘onschuldig’. Omwille van de 
gevoeligheid van het onderwerp en de privacy van de betrok-
kenen wil hij niet uitweiden over de gebeurtenissen. De da-
ders zijn in elk geval achterhaald en bestraft. Maar uiteinde-
lijk ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van de 
handelingen die onder jouw toegangscode zijn uitgevoerd, 
als blijkt dat dit door eigen onzorgvuldigheid, zoals het delen 
van je wachtwoord, heeft kunnen gebeuren”, aldus Oost. 
Hij vervolgt: “In dat geval heb je als slachtoffer van identi-
teitsfraude geen poot om op te staan, omdat je onverant-
woord bent omgegaan met je toegangscode. Als je de deur 
van je huis laat openstaan en er wordt ingebroken, krijg je 
ook geen geld van je verzekering terug. Ook binnen de uni-
versiteit is gebleken dat de gevolgen van het niet geheimhou-
den van je wachtwoord erg vervelend kunnen zijn. Als je be-
denkt dat er in de toekomst nog meer mogelijk wordt met je 
toegangscode dan is het nu hoog tijd om daar eens goed bij 
stil te staan en ervoor te zorgen dat niemand behalve jijzelf je 
toegangscode kent. Het is naïef om te denken dat hier op de 
universiteit geen kwaadwillenden rondlopen. Je kunt er zelf 
flinke last van krijgen en ook de universiteit zit niet te wach-
ten op dergelijke berichtgeving, kortom, er kan flinke imago-
schade aangericht worden als je onzorgvuldig met je gege-
vens omgaat.”

Uniek kenmerk  Bij de servicedesk van het PC-
Landschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, op 
de vierde verdieping van het T-gebouw, weten ze daar alles 
van. Een baliemedewerker vertelt dat als studenten samen 
achter één pc werken, er wel eens via andermans Facebook-
profiel een bericht geplaatst wordt, met daarin een beledi-
gende, maar grappig bedoelde, tekst. Er bestaat zelfs een En-
gelstalig werkwoord voor: Frape, kort voor Facebook rape. 
Oost kent de voorbeelden: “Soms is het gewoon een flauwig-
heidje. Maar mensen realiseren zich vaak niet wat de impact 
kan zijn van zoiets. Afbeeldingen of teksten die eenmaal op 
het internet staan, krijg je er bijna niet meer af en dat kan ne-
gatieve gevolgen hebben voor het verwezenlijken van je toe-
komstplannen.” 
In het PC-Landschap worden studenten daarom via screen-
savers en posters gewaarschuwd voor de gevaren van het on-
beheerd achterlaten van hun pc. Maar het gedrag van stu-
denten laat zich niet makkelijk beïnvloeden, weet Oost, die 
het creëren van bewustwording dan ook zijn grootste uitda-
ging als informatiebeveiliger noemt. “Technisch kun je alles 
wel dichttimmeren, maar dan is er niet meer mee te werken.” 
Jaarlijks organiseert de universiteit in samenwerking met 
SURF een campagne om studenten te leren zorgvuldig om te 
gaan met hun gegevens. Erg effectief is die tot nu toe niet ge-

bleken. Ludieke posters met de vraag om je in te schrijven bij 
‘www.cybercrimeclub.nl’ en plakstickers met ‘da's pech, al je 
data weg …?’; volgens Oost spat de ironie ervan af, maar 
dringt de boodschap bij studenten nauwelijks door. “Het is 
gewoon niet tussen hun oren te krijgen.”
Maar behalve het verhogen van de bewustwording en een 
gedragsverandering van de studenten, moet de techniek ook 
beter ingezet worden om de informatiebeveiliging op een ho-
ger peil te brengen, zegt Oost. Hiervoor is inmiddels een flin-
ke lijst met concrete verbeterpunten opgesteld die wat hem 
betreft binnen afzienbare tijd zullen worden ingevoerd. 

Stickies  Toch blijft de algehele slordigheid van studen-
ten het grootste probleem. En wie dat niet gelooft, moet maar 
eens een kijkje nemen bij hoofdbeveiliger Jelle Jager. Ruim 
zestienhonderd items telt de database, waarin alle gevonden 
voorwerpen van een jaar tijd met een bijna neurotische 
nauwkeurigheid worden geregistreerd. Van kleding tot mo-
biele telefoons, mp3-spelers, dure rekenmachines en zelfs do-
cumenten zoals rijbewijzen en iemands huurovereenkomst. 
De betreffende voorwerpen liggen opgeborgen in een grote 
kluis op de campus. Jager kan z’n cynisme moeilijk inhou-
den: “Zo goed gaan studenten dus met hun spullen om.” De 
beveiligers hebben er een flinke taak aan de spullen weer bij 
de eigenaars te krijgen. Alle spullen worden maximaal een 
jaar bewaard, afhankelijk van de waarde. Kleren – van on-
derbroeken tot dure vesten – worden na een tijdje aan     >>

‘Als je de deur van je huis laat openstaan 
en er wordt ingebroken, krijg je ook geen 
geld van je verzekering terug’
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een  goed doel gegeven. Elektronica wordt na een jaar vernie-
tigd en weggegooid. En dat is maar goed ook, zegt Jager, 
want met name de USB-sticks bevatten soms bestanden die 
het daglicht niet kunnen verdragen. Van intieme vakantie-
kiekjes tot heuse seksfilmpjes. “Ja, zelfs de voortplantings-
drift van de gemiddelde student vind je terug op die stic-
kies.”, aldus Jager. “Met dit soort informatie kun je mensen 
helemaal ruïneren.”
Hoofdbeveiliger Jelle Jager schat dat zijn afdeling per gevon-
den voorwerp gemiddeld een half uur werk heeft. “1666 
voorwerpen. Zestig euro per uur. Reken maar uit wat dat 
kost.” Het terugvinden van de eigenaar van een USB-stick is 
soms onnodig tijdrovend. “Misschien een goede tip voor de 
studenten: zet gewoon een tekstbestandje op je stick, noem 
het contactgegevens of zoiets en zet daar al je gegevens in. 
Dat scheelt ons veel tijd en dan hoeven we ook niet in al je 
documenten te neuzen.”
Geconfronteerd met het feit dat ze is vergeten uit te loggen, 
zegt Michelle Witsenburg er een ‘vreemd’ gevoel van te krij-
gen dat op die manier onbevoegden in haar persoonlijke ge-
gevens kunnen neuzen. “Dat verwacht je eigenlijk helemaal 
niet. Het is toch raar als iemand al mijn privégegevens kan 

inzien, zoals mijn tentamencijfers. En ook nog toegang heeft 
tot andere informatie en daar dingen in kan aanpassen. Ik 
sta er niet zo bij stil dat ik toch belangrijke zaken open laat 
staan als ik niet goed uitlog. Dat heb ik dan ook niet bewust 
gedaan. Ik denk dat ik gewoon even snel nog iets moest uit-
printen voor het college. Ik had volgens mij wel op afmelden 
geklikt, maar daarna moet je altijd nog even wachten tot de 
pc is uitgelogd. Maar dan ben ik al weggelopen – te onge-
duldig. Maar vanaf nu wacht ik toch maar even.” 

Bouwactiviteiten maart / april
Uitgebreide info: www.eur.nl/campusvanmorgen
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Werken aan de campus van morgen

VERHUIZINGEN

> SSC ICT is terug op de opgeknapte
1e en 2e etage van het H-gebouw. 

> EM en Archiefzaken zijn tijdelijk
gehuisvest in N-gebouw.

BOMEN 

> Midden maart zijn bijna 70 bomen
verplant naar noordzijde van
campus. 

> Bomen op de plek van het nieuwe
campushart of waar het maaiveld
wordt opgehoogd, zijn gekapt en
duurzaam verwerkt. 

UB

> In maart start de bouw van de
tijdelijke entree. Gereed: eind mei.

STALLEN FIETS 

> Vanaf 28 maart is de fietsen -
 stalling PLE volledig verhuisd naar
Tinbergen Plaza. 

> Begin april wordt de fietsen -
stalling in het H-bordes – bestemd
voor medewerkers – afgesloten.
Ter vervanging komt er nabij de
tennisbaan een afgesloten stalling
voor medewerkers. 

PARKEREN AUTO 

> Achter M- en T-gebouw worden
extra parkeerplaatsen ingericht.

> Parking P5 en P4 worden belijnd
t.b.v. efficiënter gebruik. 

> Vanaf maart tot eind augustus
huurt de EUR 110 parkeerplaatsen
voor studenten op Brainpark
(Max Euwelaan 61 en 71-81). 

Advertentie

‘Er kan flinke imagoschade aangericht 
worden als je onzorgvuldig met je gegevens 
omgaat’
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"
Toen ze aan het begin van de dag zeiden 
dat we 2500 voedselpakketten in moesten 
pakken, schrok ik wel een beetje, maar 
achteraf gezien ging het erg snel”, zegt de 
19-jarige geneeskundestudent Selay Ka-

kar. Samen met vier andere studenten deed ze een 
dagje vrijwilligerswerk via stichting WorkMate. 
“Ik moest zorgen dat er in ieder pakket beschuiten 
kwamen. In het begin was het wennen, maar na een 
tijdje ging het soepeltjes.”
Eind 2009 legden de studentenorganisaties van de 
EUR de doelstelling vast dat in 2013 ten minste 
duizend studenten ‘community services’ moeten 
hebben verricht en hiervoor een EUR-erkennings-
certificaat hebben ontvangen. Dat kan vrijwilli-
gerswerk zijn, bijvoorbeeld via WorkMate, of een 
andere extracurriculaire activiteit, zoals een be-
stuursfunctie bij een vereniging. Hoeveel studenten 
dat inmiddels gedaan hebben, wordt nog niet bijge-
houden, want dat gebeurt aan de hand van het aan-
tal erkenningscertificaten die vanaf 1 april uitge-
reikt worden.  

Wezenlijke inspanning  Inmiddels 
hebben sinds 2009 in totaal 322 medewerkers en 
studenten van de EUR deelgenomen aan vrijwil-
ligerswerk via WorkMate. Duidelijk is wel dat het 
tot nu toe vooral medewerkers zijn die meegedaan 
hebben. Zij kunnen dit één dag per jaar in werktijd 
doen. 
De activiteiten variëren van een kinderboerderij op-

knappen, wilgen knotten, en wandelingen maken 
met ouderen, tot les geven op de avondschool. Pro-
movendus Anne-Fleur Roos van het iBMG ging 
met een collega koken bij mensen met een verstan-
delijke beperking. “Pilav, een soort rijst, met bakla-
va toe”, vertelt ze. “De twintig bewoners van het 
huis kookten ook mee, dus we moesten erg goed op-
letten dat alles volgens schema verliep. Maar ze 
vonden het erg gezellig en lekker, en wij ook.” 
Nog niet zo veel studenten lijken bekend met de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan WorkMate. Het 
team Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
van de EUR is bezig met een plan om er meer be-
kendheid aan te geven. Ingrid Krielen van stichting 
WorkMate: “Enthousiasme is er wel. Alleen is er 
qua communicatie nog niet zoveel aandacht aan be-
steed. Eerst moest alles rondom het certificaat goed 
geregeld worden.”
Om zo’n erkenningscertificaat te kunnen krijgen, 
moet er ‘een wezenlijke inspanning naast de studie’ 
verricht zijn. Een exact aantal uren staat er niet 
voor. Per geval wordt bekeken of iemand ervoor in 
aanmerking komt. Via WorkMate moeten er gemid-
deld vier activiteiten per studiejaar gedurende de 
gehele studietijd verricht zijn. 

Minder uren  Hebben organisaties 
er eigenlijk wel wat aan als een vrijwilliger 
maar één keer een dagje langskomt? Anne-Fleur 
Roos denkt van wel: “Het geeft toch verlich-
ting van de werkdruk voor de mensen die daar 

werken. Ze hebben dan even tijd voor andere din-
gen.” 
En één keer iets doen, kan ertoe leiden dat mensen 
enthousiast worden, zodat ze vaker mee willen 
doen. Selay Kakar vindt dat jongeren tegenwoordig 
heel veel met zichzelf bezig zijn: “Het is goed om af 
en toe iets voor iemand te doen zonder dat je daar 
zelf veel beter van wordt.” Vrijwilligerswerk doet ze 
sowieso vaker, bijvoorbeeld voor het Rode Kruis. 
En niet met als doel een erkenningscertificaat te 
krijgen.
Hebben studenten met de nieuwe plannen van het 
kabinet voor langstudeerders eigenlijk nog wel tijd 
voor vrijwilligerwerk? Lucas Meijs, lid van het 
team Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en hoogleraar Volunteering, Civil Society 
and Businesses, denkt van wel: “Tijd is het pro-
bleem niet.” 
Lonneke Roza, ook lid van het MVO-team en juni-
or-onderzoeker bij RSM, denkt ook dat studenten 
tijd in vrijwilligerswerk zullen blijven steken: “Om-
dat ze het graag doen en het een goede manier is om 
een cv op te bouwen. Maar misschien zullen het wel 
minder uren worden.” 

Opgeven voor WorkMate kan via www.eur.nl/work-
mate.  Erkenningscertificaten kunnen via www.eur.
nl/erkenningscertificaat aangevraagd worden.

Tijd is het 
probleem niet
De EUR stimuleert studenten en medewerkers 
om vrijwilligerswerk te doen in Rotterdam. Dat 
kan bijvoorbeeld via stichting WorkMate. Het is 
volgens de universiteit goed om de band met de 
stad te versterken en het staat goed op je CV. 

tekst Thessa Lageman fotografie Levien Willemse

Vrijwilligerswerk

Voorbeeld van vrijwilligerswerk: tennissen met 
mensen met een verstandelijke beperking 
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De manager
Nilco Postma (26) volgde het traineeprogramma van 
Ahold en is nu assistent-supermarktmanager van de 
Albert Heijn aan de Oudedijk. 
Studie: bedrijfskunde
Salaris: € 3.000 (bruto)

“Het traineeprogramma van Ahold duurt twee jaar. Het 
eerste jaar zit je op het hoofdkantoor in Zaandam, in mijn 

geval op de afdeling productinnovatie. Het tweede jaar sta 
je in de winkel. De meeste mensen gaan daarna weer terug 
naar Zaandam, maar ik heb bewust besloten hier te blijven. 
Nog een half jaar als assistent-manager, daarna heb ik mijn 
eigen toko. 
Ik ben hier echt de boeman op het moment. We zijn net 
overgegaan op een nieuw 'spoorboekje', waardoor de leve-
ringen niet meer verspreid over de dag binnenkomen, maar 
alleen ’s ochtends vroeg. Moet je iemand die al jaren drie 
dagen per week overdag werkt vertellen dat haar uren 
voortaan over vier of vijf dagen in de vroege uurtjes uitge-
smeerd worden. Dat is voor haar een groot drama. Die gaat 
stennis schoppen onder haar collega’s. En ik moet zorgen 
dat iedereen zijn werk goed blijft doen en tevreden blijft.
Ik leer ontzettend veel. Alles wat in je gedrag zit krijg je ge-
lijk terug, zowel van je directe collega’s, als van mensen op 
de werkvloer. Daarnaast leer je de wortels van het bedrijf 

Traineeships verkopen zichzelf

‘Ik heb ontzettend veel respect 
voor de caissières gekregen’

Met de goede instelling is een traineeship een mooie manier om jezelf verder te ontwikkelen 
en een bedrijf te leren kennen. Keihard werken ook. Maar wat doet een trainee eigenlijk? 

  tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse en Bart van Overbeeke

Nilco Postma 
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kennen. De eerste paar maanden in de winkel doe je alles, 
van kassa draaien tot vakken vullen. Ik heb ontzettend veel 
respect voor de caissières gekregen. Het is ook wel grappig: 
heb je een universitair diploma, sta je twee weken brood te 
bakken.
In het begin had ik wel het idee dat ik me moest bewijzen. 
De toelating voor het traineeship is heftig. Er zijn twee of 
drie selectierondes per jaar, waarvoor zich soms wel drie-
honderd mensen aanmelden. En er worden er slechts 12 toe-
gelaten. Dan denk je toch: wow, ze hebben voor mij geko-
zen. Maar tijdens het jaar op het hoofdkantoor voelde ik me 
erg welkom. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, je komt in 
aanraking met alle afdelingen en de trainingen die je krijgt 
blijven je bij. Ik heb het blaadje met gesprekstechnieken 
nog steeds in mijn agenda zitten.”

De regelaar
Evelien van den Broek (30), trainee bij de gemeente 
Rotterdam, werkt voor het projectmanagementbu-
reau aan een tweede ontsluitingsweg van Hoek van 
Holland.
Studie: bestuurskunde
Salaris: € 2.850 (bruto)

“Ik durf er een maandsalaris om te verwedden dat er geen 
traineeprogramma is waarin je zo veel training krijgt als bij  
de gemeente Rotterdam. Vrijdag is onze opleidingsdag. 
Geen college, maar cases, workshops, trainingen – die we 

deels zelf organiseren – en opdrachten die bijdragen aan 
onze vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. 
Inderdaad: dat betekent ook dat je met z’n allen een lego-
boot in elkaar zet.Natuurlijk had ik toen ik begon een be-
paald beeld van ‘de ambtenaar’. Maar er werken hier meer 
dan dertienduizend mensen. Dat is evenveel als bij een mid-
delgrote multinational, dus er zijn meerdere culturen binnen 
de gemeente. Ik voel me niet overal even veel thuis. Bij de 
bestuursdienst bijvoorbeeld, lopen ze strak in het pak en 
draaien ze gruwelijke overuren. Maar er zijn ook afdelingen 
waar je gewoon in je All Stars naar kantoor kunt komen. 
Wat ze gemeen hebben is dat mensen overal heel hard wer-
ken, daar sta ik wel van te kijken.
Soms ben ik weleens een beetje ontwikkelmoe. Elk half jaar 
sta je je opnieuw voor te stellen. Aan de andere kant: je 
krijgt de mogelijkheid om overal rond te kijken. Toen ik be-
gon heb ik letterlijk gezegd: ik weet dat ik veel kan, maar 
waar en wat is me nog niet helemaal duidelijk. Nu ben ik 
erachter dat ik niet zoveel heb met informatieprocessen of 
ondersteuning. Laat mij maar met tastbare projecten bezig 
zijn.”          >>

Evelien van den Broek 

'Er zijn ook afdelingen waar 
 je gewoon in je All Stars naar 
kantoor kunt komen’

INSCHRIJVEN
De meeste bedrijven 
en organisaties heb-
ben een of twee keer 
per jaar een grote in-
schrijfronde. Die van 
‘Eerst de Klas’ loopt 
nog tot 31 maart. Ahold 
opent haar poorten op 
18 juli, solliciteren bij 
de Rabobank kan het 
hele jaar door. De aan-
meldingsperiode van 
een van de grootste 
traineeprogramma's 
van het land, het rijks-
traineeship (circa tach-
tig plekken), loopt van 
1 tot en met 14 april.



De analist
Martijn van Vliet (25) volgde het traineeprogramma 
van de Rabobank en werkt nu op de afdeling securi-
tisatie. 
Studie: rechten en economie
Salaris van een trainee bij de Rabobank ligt tussen 
de € 2.300 en € 3.000 bruto

“Deze week begon in Madrid, toen terug naar het kantoor 
in Utrecht, toen weer twee dagen Londen. En ik ben pas 
twee weken klaar met mijn traineeship. Ben je 25 en sta je 
tussen de grote mannen en directeuren. Ik leid het gesprek 
niet, maar ik zit er wel bij. Het gaat over miljoenen. Dat 
geeft een prettig soort zenuwen.
Wij houden ons bij securitisatie bezig met het ontwikkelen 
van alternatieve financieringsvormen. Het is een sector die 
aardig onder vuur ligt de afgelopen paar jaar. Maar ik ben 
expres bij de Rabobank gaan werken. Daar zijn geen con-
troversiële dingen gebeurd, geen klappen gevallen. 
Integendeel: door een gezonde strategie is de bank de afge-
lopen jaren alleen maar gegroeid.
Voor zo’n traineeship selecteren ze je op je commitment. Je 
gaat voor het bedrijf, niet voor een product. Ik vind het 
mooi dat het een brede bank is. We hebben een vestiging in 

Dokkum, maar doen tegelijkertijd mee aan pitches met gro-
te zakenbanken. De selectie voor het traineeship was zwaar. 
Na afloop zat ik uitgeblust in de trein. Rollenspellen, psy-
chologische testen, assessments – zelfs tijdens de lunch 
werd er veel van me gevraagd. Op zich wel logisch, als je 
ziet wat er allemaal in je geïnvesteerd wordt. Binnen een 
jaar gaan alle deuren voor je open.
In de bancaire wereld doet onze bank het ontzettend goed. 
Daarom is het een prachtige plek om je te ontwikkelen. 
Bijna niemand op onze afdeling werkt veertig uur. 
Sommige mensen halen de zeventig, tachtig uur. Ik zit rond 
de zestig per week. Inderdaad, vaak van negen tot negen. 
Als er deals binnenkomen moet je wel.”

De leraar
Pieter Duits (24), trainee bij ‘Eerst de klas’, werkt 
vier dagen per week als economiedocent op het 
Pleincollege Eckhart in Eindhoven en volgt daarnaast 
een ‘leiderschapsprogramma’.
Studie: international business administration
Salaris: € 2.500 (bruto)

“Op de universiteit heb ik weleens als student-assistent ge-
werkt, maar dit is andere koek. Tijdens het achtste uur kun-
nen ze je zomaar het vuur aan de schenen leggen. Je geeft 
presentaties van een uur lang, de hele dag door. Leerlingen 
zijn niet dom: ze weten dat je nieuw bent en testen je uit. Je 
moet constant alert zijn.
Het idee van ‘Eerst de klas’ is dat er een enorme overlap be-
staat tussen goed leraarschap en goed leiderschap. Als je 
zo’n groep van dertig pubers moet motiveren en inspireren, 
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Martijn van Vliet

‘Binnen een jaar gaan alle deuren 
voor je open’



gebruik je vaardigheden die je feilloos in het bedrijfsleven 
kunt toepassen. In het eerste jaar van dit programma haal 
je je lesbevoegdheid: een master opleiding. Ik heb in totaal 
negen klassen die ik economie en management & organi-
satie geef. Daarnaast zijn we als trainees een dag in de 
week met ons leiderschapsprogramma bezig: masterclas-
ses, workshops, lezingen en projecten bij grote bedrijven. 
Ik heb onderwijs altijd leuk gevonden. Maar de bezwaren 
waren er ook: het matige salaris en het gevaar te blijven 
hangen. ‘Eerst de klas’ is een unieke manier om het onder-
wijs uit te proberen, zonder de touch met het bedrijfsleven 
te verliezen. De ene dag sta ik te surveilleren op het school-
plein, de andere dag zit ik op het hoofdkantoor van Shell. 
Waar ik wil uitkomen, weet ik nog niet. Ik woon in 
Amsterdam, en om reistijd te besparen slaap ik drie nach-
ten per week in een oude conciërgewoning naast de school. 

Samen met een medetrainee: beetje ervaringen uitwisselen, 
tot rust komen. Het komt weleens voor hoor, dat ik denk: 
je kunt er niets van. Maar het mooie van voor de klas 
staan is dat je na een mindere week altijd weer de moge-
lijkheid krijgt om je te revancheren. Dat zijn geweldige 
momenten. Dat je merkt dat de klas er eigenlijk geen zin in 
heeft, maar dat je ze binnen een uur toch iets bijgebracht 
krijgt. Dan loop je met meer energie de les uit dan waar-
mee je begonnen bent.” 

VRAGEN OVER TRAINEESHIPS
Heeft elk bedrijf een traineeship?
Nee. Voornamelijk grote bedrijven 
als KLM, Grolsch en ABN Amro bie-
den een gestructureerd werk- en 
opleidingsprogramma aan. Er was 
een tijdje sprake van een wildgroei, 
maar die ontwikkeling lijkt nu weer 
op zijn retour. Een traineeship ver-
koopt zichzelf. Bedrijven die star-
tersfuncties mooier doen voorko-
men dan ze zijn, vallen op den duur 
door de mand.

Hoe lang duurt een traineeship?

Meestal twee jaar, maar er zijn be-
drijven die programma’s van één of 
drie jaar aanbieden.

Hoe bepaal je of een traineeship 
goed is? Zoek uit hoeveel aandacht 
er besteed wordt aan training en 
begeleiding, daar is doorgaans veel 
openheid over. Het beste is om trai-
nees te benaderen die nu bezig zijn 
of het programma afgerond heb-
ben.

Wat bedraagt het salaris? Dat vari-
eert van 2.300 euro tot 4.000 euro 

bruto, maar daarmee zit je aan de 
top, bij een consultancyfirma als 
McKinsey bijvoorbeeld.

Is een traineeship een garantie voor 
succes? Zeker niet. Hoewel een ma-
nagementtraineeship volgens be-
drijven de CEO’s van de toekomst 
opleidt, moet je er zelf wat van ma-
ken. Dat betekent: vragen stellen en 
deuren openen. Een traineeship is 
bedoeld voor generalisten, mensen 
die net zo makkelijk communiceren 
met de raad van bestuur als met de 
man op de werkvloer. Managers 

dus. Maar er zijn meerdere wegen 
naar Rome, zegt Danielle van 
Eeuwijk, recruiter bij YER. “Je kunt 
ook als consultant gaan werken en 
in de eerste paar jaar opdrachten uit 
verschillende branches aanpakken.”

Hoe word je toegelaten? De selectie 
is doorgaans zwaar: intelligentietes-
ten, een gesprek met een psycho-
loog, rollenspellen. Maar in tegen-
stelling tot wat veel mensen den-
ken, kun je wel oefenen. Bedrijven 
als YER bieden daarbij de nodige on-
dersteuning.
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Studenten 
verdienen beter!
Slimme studenten gaan naar Jumbo. Want bij Jumbo betaal je altijd de laagste prijs! Bovendien krijg je nu zelfs 
3 weken lang korting bij de goedkoopste supermarkt van Rotterdam. Je krijgt namelijk de eerste week 15% 
en de twee weken daarna 10% korting op ál je boodschappen. Ideaal dus, zeker als jij kookbeurt hebt of als je 
een feestje geeft. Je vindt ons aan de Botersloot, Schiedamseweg, Keizerswaard en aan de Vijf Werelddelen 
(Kop van Zuid). Kom dus snel naar Jumbo en profiteer, want studenten verdienen beter! 

Korting geldt bij alle Jumbo supermarkten in Rotterdam en op 
vertoon van de Jumbo Studentenpas en jouw geldige collegekaart. 
Kijk voor de spelregels op jumbosupermarkten.nl/studenten 

jum11048_adv_studenten_230x297.indd   1 15-03-11   15:00
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"
Als we niets doen, bestaan we straks niet meer.” Dit was 
de ietwat beangstigende boodschap van decaan Maarten 
Kroeze tijdens een bijeenkomst met tachtig faculteits-
medewerkers op 14 maart. Concreet zijn de ideeën nog 
niet, maar Kroeze wil door nóg kleinschaliger onderwijs 

en minder vrijblijvendheid voor studenten een bachelor creëren die 
de beste van Nederland wordt. Het vernieuwde programma moet 
op 1 september 2012 starten. 
Kroeze onderzoekt de mogelijkheid van serieel onderwijs, waar stu-
denten nog maar één vak in een – korter – blok volgen bijvoorbeeld, 
waardoor zij zich kunnen focussen op dat ene vak. In de huidige situ-
atie doen zij twee vakken tegelijkertijd, waarvan vrijwel alle aandacht 
gaat naar het eerste tentamen, en veel minder naar het tweede. Ge-
volg? Dikke kans op een onvoldoende voor het laatste vak. 

Hogere cijfers  Andere mogelijke maatregelen die de rende-
menten moeten verhogen zijn uitbreiding van compensatoir toetsen 
– dat nu alleen gehanteerd wordt in het eerste bachelorjaar – beperkte 
herkansingen, en intensief onderwijs in groepjes van tien. In het 
laatste geval worden studenten gedwongen elke keer de lesstof door 
te nemen, want als ze dat niet doen, vallen ze door de mand. Deze on-
derwijsvorm eist een actieve en gemotiveerde werkhouding. “Ik noem 

het zelfs een cultuuromslag, want studenten moeten bereid zijn om 
een veertigurige studieweek te maken”, stelt Kroeze. 
Ellen Hey, hoogleraar International publiekrecht, denkt dat het de 
rendementen goed zal doen als studenten ‘wat strakker’ gehouden 
worden. Zij neemt een voorbeeld aan het buitenland waar studenten 
meer worden gedwongen de lesstof in te duiken omdat ze elke week 
een essay moeten inleveren. “Je kunt dit een schoolse vorm van on-
derwijs noemen, maar studenten leren er veel van.”
Dit kan wetenschappelijk docent Lisette Langedijk beamen. Met suc-
ces experimenteert zij al met de intensieve onderwijsvorm die Kroeze 
voor ogen heeft. In het vak Arbeidsrecht laat Langedijk haar studen-

ten elke week een opdracht inleveren, zodat ze gedwongen worden de 
stof door te nemen. Hierdoor kunnen de studenten goed meepraten 
in de werkgroep en halen zij hogere cijfers bij het tentamen in verge-
lijking met de mensen die alleen de herkansing maken. De docente is 
blij met deze onderwijsvorm, want ze weet hoe moeilijk het kan zijn 
om studenten via het onderwijs te bereiken, omdat ze simpelweg niet 
komen opdagen. “Het is frustrerend dat ik sommige studenten pas 
voor het eerst zie bij een hertentamen.”
Hey erkent dat deze intensieve onderwijsvorm sommige studenten 
wellicht zal afschikken, maar ligt er niet wakker van. Misschien 
houdt het juist de mensen tegen die eigenlijk niet op hun plaats zijn 
op de universiteit, denkt ze. 

Verdrietig  Hoe groot de noodzaak is om meer rendement 
– en dus meer geld – te behalen, blijkt uit het financiële plaatje dat 
collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr schetste tijdens de 
bijeenkomst. ESL heeft in 2010 een miljoen euro verlies geleden en de 
vooruitzichten zijn verre van rooskleurig. En dan zijn de beoogde be-
zuinigingen van het kabinet hier nog niet eens in meegenomen. 
Met haar aanwezigheid onderstreept Van der Meer Mohr het belang 
van hogere rendementen. “De negatieve resultaten in de jaarlijkse 
Elsevier-enquête maken me verdrietig. Deze faculteit gaat me zeer aan 
het hart, te meer omdat ik hier zelf gestudeerd hebt.” De voorzitter 
noemt de onderwijsherziening een nummer één-prioriteit van het Col-
lege van Bestuur, en beloofde daarom behalve morele, ook financiële 
steun: de ESL krijgt 8 miljoen euro om de verandering in goede banen 
te leiden.
De nieuwe onderwijsherziening komt onverwachts voor de medewer-
kers van de faculteit, want die hebben net een curriculumherziening 
van de bachelor en master over zich heen gehad. Dit bracht destijds 
de nodige extra werkdruk met zich mee. Uit de kritische vragen die 
medewerkers stelden tijdens de bijeenkomst, blijkt dat zij nog wat 
afwachtend tegenover de nieuwe plannen staan. Wel zijn zij ervan 
doordrongen dat er iets moet gebeuren om de faculteit overeind te 
houden.  

‘Het is frustrerend dat ik sommige 
studenten pas voor het eerst zie bij 
een hertentamen’

Rechtenonderwijs 
alweer op de schop
Het onderwijs op de Erasmus School of Law (ESL) wordt 
opnieuw drastisch herzien, met financiële steun van 
het College van Bestuur. De faculteit is hiertoe genood-
zaakt vanwege de nog steeds tegenvallende rende-
menten.                           tekst Lindemarie Jongste illustratie Bas van der Schot
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Stelling 1: 
De porties zijn kleiner geworden

Klacht: Een warme maaltijd van Albron is kleiner dan een 
warme maaltijd van de vorige cateraar, Avenance. Wie zijn 
bord tussen de middag met een slavink, gebakken aardap-
peltjes en broccoli laat vullen, zo luidt het verwijt, krijgt 
minder op zijn bord dan een jaar geleden, maar moet daar 
nog net zoveel voor betalen.
Reactie: Dat klopt, zegt chef-kok Ad de Groot, die ook al 
voor de overname op 1 juli 2010 op de EUR werkte. Maar 
het heeft een reden. Albron is niet zuinig, maar houdt zich 
keurig aan de voorgeschreven hoeveelheden. “Bij Avenan-
ce schepten we gewoon wat op, hoefden we niet zo op de 
hoeveelheid te letten. Toen we dat wel gingen doen, was 
dat voor veel mensen even wennen.”
Het komt voor dat mensen vragen of ze er niet een schepje 
bij kunnen krijgen, maar dat is volgens De Groot ondoen-
lijk. “Wij serveren drie- tot vierhonderd maaltijden per 
dag. Als we steeds iets teveel geven, loopt dat ontzettend 
op.”
Oplossing: Kan wel zo zijn, maar wat nou als die porties, 
waarvan de grootte tot op de gram nauwkeurig in het con-
tract is vastgelegd, gewoon niet afdoende zijn om een vol-
wassen student of medewerker de dag door te helpen? Dat 
wordt nu onderzocht. Maar mocht dit het geval zijn, dan is 
een oplossing niet direct voorhanden. Albron kan niet ver-
plicht worden om voor hetzelfde geld meer te gaan leveren. 
Het ‘nice price’-basispakket (zie kader) zou tegen kostprijs 
aangeboden worden. En het verhogen van de prijzen leidt 

Het duurde even voor we aan de nieuwe cateraar gewend 
waren, maar het lijkt erop dat Albron haar plek op de univer-
siteit gevonden heeft. Toch blijft er kritiek. Albron reageert.       

tekst Britte Kastelein en Geert Maarse
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onherroepelijk tot nog meer klachten. Het Erasmus Facili-
tair Bedrijf (EFB) heeft tot nu toe niet meer dan zes klach-
ten ontvangen, waarvan één uit de Universiteitsraad, en 
wil daarom eerst helder hebben hoe groot het probleem is. 
Pas daarna wordt mogelijk actie ondernomen.

Stelling 2: 
De evenementencatering is een rommeltje

Klacht: De afdeling banqueting, die de catering bij evene-
menten en bijeenkomsten op locatie verzorgt, presteert on-
der de maat. Bij vergaderingen komt de koffie niet of te 
laat en bij borrels zijn de hapjes teleurstellend.
Klacht: Een overname gaat altijd gepaard met veranderin-
gen, zegt locatiemanager Michel van Wijk. Albron zit hier 
nu driekwart jaar en volgens hem heeft een bedrijf min-
stens een jaar nodig om naar behoren te draaien. “Wij 
doen ons best om alles soepel te laten verlopen. Maar om-
dat wij het gehele terrein bedienen is dit logistiek weleens 
lastig. We moeten helemaal naar de andere kant van de 
campus met alle producten.” Bovendien heb je als cateraar 
niet alles in de hand, zegt Van Wijk. “Bij de catering in col-
legezalen is het soms zo dat wij er met de koffie en thee 
staan als een college afgelopen moet zijn, zodat we alles 
klaar kunnen zetten voor de volgende groep. Maar als het 
eerste college dan uitloopt, draait de planning in de soep. 
En hebben mensen gelijk een klacht. De gebruiker zit er 
bovenop.”
Klacht: De banqueting-klachten klonken vooralsnog voor-
al in de wandelgangen, waardoor Albron er vaak te laat bij 

was en er moeilijk mee aan de slag kon. Om dit te onder-
vangen is samen met het EFB een flyer gemaakt zodat 
mensen hun opmerkingen makkelijker kwijtkunnen. Daar-
naast wordt een klantenpanel gevormd om vaste gebrui-
kers de mogelijkheid te geven mee te denken.

Stelling 3: 
Het personeel is de dupe van de overname

Klacht:Werknemers zijn gekort op hun uren en werden in-
eens op andere plekken neergezet. Het gevolg: chagrijn on-
der de staf en lange rijen bij de kassa’s. 
Klacht: Dat je op weerstand stuit is niet zo vreemd, zegt 
accountmanager Cees Vink. “Er waren mensen bij die al 
dertien jaar voor Avenance werkten. Na zo’n overname 
kom je dan in een soort rouwproces terecht. Dat druk je 
niet de kop in, maar daar moet je doorheen. Door discus-
sies aan te gaan, gesprekken te voeren, trainingen te orga-
niseren.” 
Klacht: Zowel bij het EFB als bij Albron zijn ze ervan over-
tuigd dat het grootste leed geleden is. Er is in de uren ge-
snoeid, maar er zijn ook mensen die er werk bij hebben ge-
kregen. Bijna iedereen zou intussen gewend zijn aan nieu-
we procedures en, in sommige gevallen, aan een andere 
werkplek. Volgens Vink geeft dat ruimte om de gastvrij-
heid en gastgerichtheid te verbeteren. “Catering is niet zo 
spannend: een plakje kaas is overal hetzelfde. Het perso-
neel maakt het verschil, daar hebben we veel in geïnves-
teerd. Met succes, blijkt ook uit de interviews die we heb-
ben afgenomen onder bezoekers van onze restaurants.” 

IS ALBRON DUURDER DAN 
AVENANCE?
De belangrijkste kritiek op Albrondie 
vlak na de overname afgelopen zo-
mer geuit werd, betrof het prijsni-
veau. Uit een enquête die Erasmus 
Magazine aan het begin van dit col-
legejaar hield, kwam een schamele 
5.6 voor de verhouding tussen prijs 
en kwaliteit. Maar het contractueel 
vastgelegde basispakket – met daar-
in onder meer de boterham (€ 0,14), 
het gekookte ei (€ 0,23), een simpele 
soep (€ 0,53) en een warme maaltijd 
van drie componenten (€ 3,85) – is 
nauwelijks duurder geworden. Het 
gaat vooral om luxeproducten als 
een portie tonijnsalade (€ 1,50) of 
een pakje Vifit (€ 2,50). Daar is wei-
nig aan te doen, legt Laura Hofstee 
(EFB) uit. “Gesubsidieerde bedrijfsca-
tering is niet meer van deze tijd. We 
hebben een commercieel catering-
contract. Het is dus aan Albron om 
op basis van vraag en aanbod te ko-
men tot een realistische prijsstel-
ling.”
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Even werd de sfeer gespannen tijdens de promotie-
plechtigheid van Gerard van Keken, toen een der 
zeergeleerde opponenten – prof. Hardjono van de 
Rotterdam School of Management – met rijkelijk 
cynisme zijn vragen inleidde. “Ik hoor opinies en 
meningen, maar we staan hier wel een proefschrift 
te verdedigen”, stak de hoogleraar Management of 
Technology and Innovation van wal, om er enigs-
zins kleinzielig aan toe te voegen dat Cruijff niet 
in een dissertatie thuishoort en: “Uw proefschrift 

viel bij het lezen al uit elkaar; ik vroeg me af of dat 
symbolisch was.” 
Harde woorden, maar de in jacquet gestoken Van 
Keken, die na acht jaar arbeid zijn dissertatie over 
de Zeeuwse identiteit en imago mocht verdedigen, 
gaf geen krimp. 
Het moet gezegd: Van Keken is geen doorsnee pro-
movendus, als er al iets dergelijks bestaat. Hij is 
enthousiast, bedient zich niet van al te veel wollig 
wetenschappelijk jargon. En mag af en toe graag - 

bevangen door spontane associaties 
of de drang tot plotse levensbeschou-
welijke uitstapjes - van de hoofdlijn 
afdwalen. 
Daar moet een lid van een promo-
tiecommissie toch doorheen kunnen 
kijken. En dat de drukker aanvanke-
lijk de eerste editie van Van Kekens 
proefschrift verknalde, behoeft geen 

goedkope natrap tijdens een verdediging. Enfin, 
ook hier rinkelde er uiteindelijk een pedellenstaf 
en klonk het Hora Est! En ook deze keer komt de 
commissie na beraadslaging terug met een positief 
resultaat en mag Van Keken vanaf nu de titel doctor 
bezigen.

Place	making		‘De constructie van 
regionale identiteit: Zeeland’ luidt de titel van het 
proefschrift, waarvan de omslag een Erwin Olaf-
achtige foto is van een dame in klederdracht wier 
gezicht schuilgaat achter een enorme berg mosselen. 
Als theoretisch kader heeft Van Keken gekozen voor 
de zogeheten global-local nexus: een soort wissel-
werking tussen het globale en het lokale. Aan de ene 
kant globaliseert de wereld, met als resultaat onder 
meer standaardisering en het ontstaan van plaats-
loosheid, van non-places. Aan de andere kant is 
er – als een soort reactie hierop – een tendens tot re-
gionalisering; pogingen van de mensen om controle 
te krijgen over hun eigen leefomgeving, waarbij de 
regio als zingevende structuur dient. 
Van Keken nam Zeeland als case study en probeerde 
te achterhalen wat en waar het ‘Zeelandgevoel’ is. 
Volgens hem zou dat wel eens wat meer kunnen zijn 
dan zon, zee en strand. Maar wat dan?
Om een antwoord te krijgen op die vraag, ging 
Van Keken allereerst op zoek naar het zelfbeeld dat 

Eigen-aardig Zeeland

WETENSCHAP

In een globaliserende wereld is er meer dan voorheen behoefte aan 
identiteit, stelt promovendus Gerard van Keken. Hij onderzocht 
imago en identiteit van de provincie Zeeland. Die behelzen iets 
meer dan zon, zee en strand.  
 tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik

‘Ochtend in Zeeland, een dorp aan een duinrand
Een klein hotel door groen omgeven
Ochtend in Zeeland, de zon van de zeekant
Ontvouwt een dag van lokkend leven’
(uit het lied ‘Zomer in Zeeland’ van Sakia en Serge)
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Koffiecultuur
Iedere ochtend voordat ik de gang maak naar 
de derde etage van het L-gebouw, loop ik langs 
het koffietentje van Albron. Ik koop daar een 
cappuccino voor 1,35. Een goed begin van de 
dag mag wat kosten. Ik  ben niet de enige. 
Niet zelden tref ik daar een van mijn collega’s 
van de Erasmus School of History, Culture and 
Communication. Vaak ontstaat er een kort ge-
animeerd gesprek over de kwaliteit van koffie. 
Iedereen die bij Albron koopt, is het er over eens 
dat de gratis koffie van de werkgever de toets 
der kritiek niet kan doorstaan, en is daarom 
maar wat graag bereid 1,35 te investeren in een 
goed begin van de dag. 
Even snel een koffie pakken op weg naar je 
werk is een relatief nieuw verschijnsel in de 
geschiedenis. In de zeventiende en achttiende 
eeuw gingen de notabelen van de stad kof-
fiedrinken in koffiehuizen, in Engeland zo mooi 
Penny Universities genoemd. Hier kon je voor 
een penny een kop koffie krijgen en tegelijk 
genieten van de aanwezigheid van andere 
voorname heren. Wanneer je geluk had kwam 
er een rennende reporter voorbij die het laatste 
nieuws door de rumoerige ruimte schalde. Dit is 
wellicht vergelijkbaar met de radio of tv die in 
menig café aan staat tegenwoordig. 
Gezamenlijk een kop koffie drinken en het 
nieuws doornemen is een eeuwenoude bezig-
heid. Koffie scherpt de geest, het houdt wakker 
of maakt wakker en het brengt mensen met 
elkaar in gesprek. Goede koffie is zwart als de 
duivel, heet als de hel, puur als een engel en 
zoet als de liefde. Geen wonder dat het een 
inspirator is voor schrijvers en dichters. De 
cultuurhistoricus Markman Ellis schreef enige 
jaren geleden een prachtig boek over het ont-
staan van koffiehuizen in Europa (The Coffee 
House. A cultural History, Orion Publishers 
2004). Daarin laat hij zich zo meeslepen door 
zijn onderwerp, dat het soms lijkt dat moderne 
democratie is begonnen in het koffiehuis en dat 
ook het wetenschappelijk debat is begonnen in 
het koffiehuis. Dat gaat misschien wat ver. Maar 
wat wél waar is dat grootse ideeën niet zullen 
ontstaan bij de koffiecorner van Albron. Mijn 
collega’s en ikzelf gaan niet zitten bij Albron om 
de publieke zaak door te nemen. We hebben het 
over de kwaliteit van koffie, alsof we het over 
het weer hebben. We praten over de prijs van 
koffie, omdat die ons in de portemonnee raakt. 
En we snelwandelen naar onze kamers waar we 
op tijd moeten zijn voor onze eerste afspraak. 
Ligt dat aan Albron? Ligt dat aan de koffie? Of 
ligt dat aan ons? Laten we daar eens over door-
bomen. Kopje koffie erbij?

Gijsbert Oonk is universitair hoofddocent 
Geschiedenis van Afrika en Azië

Zeeuwen hebben – de identiteit – en 
vervolgens naar het beeld dat niet-
Zeeuwen van Zeeland hebben – het 
imago.
Vervolgens kan dan door middel van 
place branding de provincie als een 
soort wasmiddel of frisdrank in de 
markt gezet worden – vooral toe-
ristisch interessant – op een manier 
waarbij de Zeeuwen zich senang 
voelen. 
Tenslotte kan dan door place making, 
zeg maar het bedenken, creëren, 
ontwikkelen en realiseren van ideeën 
die het unieke van een plek benadruk-
ken, de identiteit van Zeeland worden 
versterkt en de provincie meer onder-
scheidend worden gemaakt van andere plekken.

Merkwaardige	identiteit		
Van Keken, 48 inmiddels, is zelf geen Zeeuw, 
maar voelt zich er meestal wel een – ‘en mijn 
kinderen voor de volle 100 procent’. Hij woont 
dan ook alweer dik tien jaar in Middelburg. 
Ooit doorliep hij het vwo in Amersfoort om 
vervolgens voor de eerste keer de wijde wereld 
in te trekken. Daarna volgde een periode waarin 
baantjes en verre reizen elkaar afwisselden, 
waarbij hij zo’n beetje alle werelddelen aandeed. 
In de eerste helft van de jaren tachtig behaalde 
Van Keken zijn hbo-diploma aan de Nationale 
Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda, 
en ruim vijf jaar later studeerde hij in Utrecht af 
als sociaal geograaf. 
In 1997 kwam hij te werken voor het Bureau 
van Toerisme Zeeland als manager van pro-
jecten rond kust- en plattelandstoerisme. Zo 
ontwikkelde hij ‘de Smaek van Zeêland’ en is hij 
onder meer de man achter de eerste wijnroute in 
Nederland, regionale fashion dinners, culinaire 
festivals, en de reanimatie van Zeeuws meisje 
van een ‘Ons bin zûnig’-type  tot een hippe 
dame. Ondertussen sluimerde bij Van Keken de 
behoefte de branding van ‘zijn’ provincie ook 
eens van de wetenschappelijke kant te beschou-
wen en begon aan het leven van een buitenpro-
movendus. Inmiddels is hij alweer een jaar of 
vijf weg bij het Bureau van Toerisme en is hij in 

de hoedanigheid van zzp’er manager van toe-
ristische en culturele projecten, alsook parttime 
docent, van Breda en Den Haag tot China. “Zo-
wel local als global dus”, aldus de man die zijn 
eenmanszaak de naam ‘Merkwaardige Identi-
teit’ heeft meegegeven. Enthousiast, gedreven, 
en regelmatig van de hak op de tak springend, 
is het enigszins begrijpelijk dat rechtlijnige pro-
motiecommissieleden geneigd zijn enige scepsis 
te ventileren bij zijn vertogen.

‘Eigen-aardigheden’		Bovendien 
is de door Van Keken gehanteerde methodiek 
niet helemaal gebruikelijk. Zo liet hij een dozijn 
Zeeuwse fotografen drie prenten van Zeeland 
uit hun eigen werk over de provincie selecteren 
– waar overigens beelden van de industrie 
rond Terneuzen, de kerncentrale in Borssele, 
en protestantse kerken geheel in ontbraken; 
een tekortkoming, vindt ook Van Keken zelf. 
Met die foto’s toog Van Keken naar  negentig 
Zeeuwse burgers. Die moesten een top twaalf 
selecteren van beelden die voor hen het meest de 
Zeeuwse identiteit vertegenwoordigden, alsook 
een top twaalf die dat het minst deden. 
Deze methode heet met een duur woord me-
taphor elicitation technique. “We leven in een 
beeldcultuur”, legt Van Keken uit. “Maar ik 
vind dat de wetenschap veel te veel gebruik-
maakt van woorden, en veel te weinig gebruik 
van beelden.” Vervolgens gaf hij de dames en 
heren uit Zeeland een wegwerpcamera om ze 

zelf, wat hij noemt de ‘eigen-aardig-
heden’ van hun provincie vast te leg-
gen – zogeheten resident employed 
photography.
Beide methoden tezamen resulteer-
den in twaalf sfeerbeelden die een 
indicatie vormen voor de Zeeuwse 
identiteit, zoals stadjes en dorpjes 
langs de kust, slikken en schorren, 
de strijd tegen het water, het kustge-
voel van zee en strand en het agra-
risch achterland. 
Het dozijn sfeerbeelden diende ver-
volgens als bouwsteen voor het 

GIJSBERT OONK

WETENSCHAP

‘Geen dierder plek voor ons op aard, 

Geen oord ter wereld meer ons waard, 

Dan, waar beschermd door dijk en duin, 

Ons toelacht veld en bosch en tuin; 

Waar steeds d'aloude Eendracht woont, 

En welvaart 's landsmans werk bekroont, 

waar klinkt des Leeuwen forsche stem; 

'Ik worstel moedig en ontzwem!’

(uit het Zeeuwse volkslied)

Zeeland recreatieland

Het kleinste dorp, de grootste stad

Zij hebben allemaal wel wat

Een kanovijver, echoput

Een oude man, een oude hut

En aan het strand verdomd veel zand

Zeeland recreatieland 

(uit het lied 'Het Veerse Gat' van Jaap Fischer)
>>



INHOUD	

WETENSCHAP

‘After living in 
China, it is difficult 

not to write a book 
about China’ (Jesuit 

missionary)
Tiende stelling van Johannes Meuer in zijn 

proefschrift Configurations of Inter-Firm 
Relations in Management Innovation. A 

study in China’s Biopharmaceutical Industry.

Meuer (1978), die oorspronkelijk uit 
Duitsland komt, woonde voor studie en 
stages in Barcelona, Keulen, Boedapest 

en Los Angeles, maar China was wel heel bijzon-
der: “Je wordt elk moment geconfronteerd met 
dingen die je niet begrijpt.” 
Hij hoorde de uitspraak zeven jaar geleden voor 
het eerst van een van zijn docenten in Shanghai, 
waar hij een MBA volgde. Een missionaris zou het 
ooit op een conferentie in de negentiende eeuw ge-
zegd hebben. Hij ging hierdoor ook kritisch naar 
zijn eigen gewoonten kijken. “Er zijn zoveel boe-
ken geschreven over China; er zijn zoveel ex-
perts”, merkte hij. “Het lijkt gemakkelijk, maar 
het is zo’n ontransparant land. Als je doet alsof je 
iets weet over China ben je geen serieus persoon.” 
Toch schreef hij er een serieus proefschrift over. 
“Ik heb het land als casestudy gebruikt voor mijn 
onderzoek.”
Meuer is op het moment Research Fellow bij het 
RSM Research Centre on China Business. Het be-
viel hem goed in China, maar hij gaat nu liever bij 
zijn vriendin in Zwitserland wonen en hoopt daar 
een baan in de wetenschap te vinden. TL

Stefano Puntoni (1975), 
universitair docent 
Marketing, vindt overal 
om zich heen inspiratie 
voor zijn werk. 

Puntoni is bijzonder geïnteresseerd in re-
clame. “Je ziet het overal, binnen en buiten.” 
Ook hij is er gevoelig voor. “Maar ik kijk er 
wel als onderzoeker naar en doorzie de tech-
nieken”, zegt hij met een glimlach.
Hij laat de map zien waarin hij advertenties 
uit tijdschriften en kranten bewaart die zijn 
aandacht trokken. “Misschien kan ik er later 
nog wat mee doen.” Hij ontdekte onder an-
dere dat reclames in de eigen taal effectiever 
zijn dan in het Engels. “Je eigen taal heeft 
namelijk een grotere emotionele waarde.” Al-

leen als het voor een bedrijf belangrijk is om 
een internationaal imago te hebben, raadt hij 
het gebruik van Engels aan. Hij onderzocht 
ook of de specifiek op vrouwen gerichte 
campagnes voor de strijd tegen borstkanker 
effectief zijn. Een neutralere versie, zonder de 
kleuren en plaatjes die vrouwen aan zouden 
spreken, bleek beter beoordeeld te worden.
Eigenlijk heeft de uit Italië afkomstige 
wetenschapper niet genoeg tijd om al zijn 
ideeën uit te voeren. “Ideaal zou zijn als ik 
zou kunnen outsourcen naar India”, grapte 
hij eens in een artikel in de Financial Times. 
Puntoni geeft zo’n vier à vijf keer per jaar 
gastcolleges op universiteiten in binnen- en 
buitenland en neemt regelmatig deel aan 
conferenties. “Ik promoot mijn eigen werk 
graag.” Het kan inspirerend werken om dan 
met collega’s te praten, maar uit het dage-
lijks leven haalt hij toch de meeste inspiratie. 
 TL (foto: RvdH)

DE INSPIRATIE

STELLING
DE
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daadwerkelijke identiteit- en imago-onderzoek. 
De eerste werd online uitgevoerd onder zo’n 
4800 Zeeuwen, de tweede eveneens via internet 
onder ruim 2300 Belgen uit Vlaanderen en  
Duitsers uit Nordrhein-Westfalen. 
Niet geheel verrassend kwam naar voren dat 
voor Zeeuwen de belangrijkste component van 
hun identiteit het kustgevoel van zee en strand 
is, met poldervergezichten als goede tweede, en 
de strijd tegen het water op plaats drie. Gevoe-
lens die deze sfeerbeelden bij de Zeeuwen oprie-
pen: die van vrijheid, rust en ruimte. Hét sym-
bool van Zeeland is volgens de ondervraagde 
Zeeuwen de Oosterscheldekering, hun helden 
zijn Michiel de Ruyter en Bløf, identiteitsbepa-
lende rituelen zijn ringsteken en mosselfeesten. 
Ze karakteriseren zichzelf als nuchter, gelovig, 
zuinig, gezagsgetrouw, gastvrij, direct en be-
scheiden.
Wat imago betreft is er hooguit een accentver-
schil: ook Duitsers, Belgen en Nederlanders 
denken bij Zeeland vooral aan zon, zee en 
strand. Maar bij hen zijn poldergezichten veel 
minder populair, en de strijd tegen het water 
speelt alleen in de gedachten van Nederlanders 
een rol. Vlamingen en Duitsers reppen eerder 
over de Zeeuwse visserij en de zeevruchten, zo-
als mosselen, Oosterscheldekreeft en oesters.

Op	de	kaart		Van Kekens belangrijkste 
conclusie is dat regio en regionale identiteit 
kaders en waarden zijn die mogelijkheden 
bieden voor de oriëntatie en identificatie. 
Ze vormen bovendien een tegenwicht voor 
globalisering. “Mensen hebben behoefte aan 
ankers, wortels en houvast, die kunnen ze 
vinden in hun omgeving en identiteit”, aldus de 
kersverse doctor die eigenlijk Zeeland gewoon 
graag op de kaart wil zetten. Lachend: “Kennis 
is pas echte kennis als er iets mee gedaan wordt, 
toch?” 

Op 10 maart promoveerde Gerard van Keken op 
zijn proefschrift De constructie van regionale 
identiteit: Zeeland. Strategieën van place bran-
ding en place making.’; ISBN 978 90 77983 73 7. 
Uitgeverij: Quist.

Hier aan de kust, de Zeeuwse kust 
Waar de mensen onbewust zin in 
mosselfeesten krijgen 
en van eten slechts nog zwijgen 
als ze zat zijn en voldaan 
Dan weer rustig slapen gaan 
(uit het lied 'De Zeeuwse kust'  van Bløf)
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In ieder nummer 
vraagt EM een 

medewerker van 
de EUR om een 

culturele tip. 
Cultuurfilosoof 
Robin van den 

Akker is als onder-
zoeker filosofie en 

ICT verbonden 
aan de FWB en 
raadt Nathalie 

Djurbergs 
tentoonstelling 

‘Snakes Knows it’s 
Yoga’ aan, te zien 

in Museum 
Boijmans van 

Beuningen.

AAN
RADER

DE
Horror- en cultfilms bij het RSG

Wie is Nathalie Djurberg? “Djurberg 
is een jonge, Zweedse kunstenares 
(1978). In haar werk combineert ze 
clichématige postmoderne thema’s 
als seks, macht en geweld met beto-
verende sprookjesachtige elemen-
ten. In deze tentoonstelling zijn 
stop-motion animatiefilmpjes te 
zien van vrouwelijke kleifiguren en 
sculpturen van mediterende fakirs .”

Wat maakt haar werk zo bijzonder? 
“Als je de zaal betreedt, lijkt het of je 
in een duister sprookje bent beland. 
Djurberg werkt erg met contrasten, 
enerzijds is haar werk obsceen en 
vulgair, anderzijds romantisch en 
mythisch: een gevaarlijke cocktail. In 
deze tentoonstelling proberen naak-
te vrouwen bijvoorbeeld in extase te 
raken door obscure dingen te doen 
met dieren, zoals kikkers likken en 
met slangen dansen.”

Is dat je favoriete genre? “Nee, dit 
trekt me normaal gesproken hele-
maal niet. Maar wat ik interessant 
vind, is dat zij dit combineert met 
volksvertellingen, transcendentale 
verlangens en vooral traditionele 
ambachtelijkheid. De kleipoppetjes 
zien er namelijk niet echt gelikt uit, 
hier en daar kun je rafelrandjes ont-
waren of ze zijn niet goed geboet-
seerd. Dit geeft de animaties een 
ambachtelijk karakter.”  IW

 ‘Snakes Knows it’s Yoga’ is nog tot 1 mei 
te zien in Boijmans van Beuningen. Voor 
meer info: www.boijmans.nl
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Onder het mom van What has been seen 
cannot be unseen wordt de sociëteit van 
het RSG weer geheel traditiegetrouw 
omgetoverd tot een filmtheater. De 
zalen zijn voorzien van splinternieuwe 
zitgedeelten en surround systems, en aan 
iedere ruimte is een thema gekoppeld. 
Zo is er een horrorkelder, The Dungeon, 
waar films als The Evil Dead en klassie-
kers als Silence of the Lambs te zien zijn. 
In de arthouse-ruimte, The Gallery,  kun 
je kijken naar cultfilms als De Helaas-
heid der Dingen en The Lovely Bones. De 
echte blockbusters zijn te zien in The 
Arena. Gedurende het festival worden 
er ruim veertig verschillende films ver-
toond, en bovendien is er een compleet 
programma in elkaar gezet, met op 

ieder dag een andere, filmgerelateerde 
activiteit. Op maandag geeft studenten-
toneelvereniging RISK een speciale work-
shop, op dinsdag kun je een filmlezing 
bijwonen, en op donderdag meedoen 
met de filmquiz. Er wordt op woensdag-
avond een feestje gebouwd tijdens een 
spectaculaire drive-inshow en ten slotte 
wordt het festival vrijdag op feestelijke 
wijze afgesloten. Geniet dagelijks van 
een luxurious diner  in The Pub, van een 
drankje in The Café en vooral van veel 
goede films.  IW

Het RSFF vindt plaats van 28 maart t/m 1 april 
in Sociëteit Asker V, Haringvliet 94, vlakbij de 
Oude Haven. Kijk voor het complete program-
ma op: www.deRSF.nl

De week van 28 maart tot en met 1 april staat bij het Rotterdamsch Stu-
denten Gezelschap (RSG) weer geheel in het teken van film. Een ideaal 
concept: gratis naar de film, goedkoop een biertje drinken en tussendoor 
een hapje eten.     

Een gevaarlijke 
cocktail

The Evil Dead

De Helaasheid der Dingen

Sinds het tweede weekend van maart 
mogen Niels Didden en Gwyneth van 
Rijn zich de beste Latin dansers van Ne-
derland noemen. “Ja, dat is onwijs mooi. 
We hebben maanden keihard naar dit 
piekmoment toegewerkt en het is ons 
gelukt”, vertelt Didden stralend, vier da-
gen na de overwinning. Vol zelfvertrou-
wen betrad het koppel tijdens het NK de 
dansvloer, wetende dat de kans op de ti-
tel wel eens groot kon zijn. “De Neder-
landse danswereld is vrij klein”, legt Did-

den uit. “Je danst altijd tegen dezelfde 
mensen, dus weet je wat je eigen positie 
is binnen het veld. En natuurlijk moet je 
er ook gewoon zelf in geloven.” 
Het winnen van het NK was voor Didden 
en Van Rijn het absolute hoofddoel voor 
2011. Nu is het tijd om verder te kijken, op 
internationaal niveau. Op 26 maart ver-
tegenwoordigt het koppel Nederland tij-
dens de Europese Kampioenschappen en 
in mei is er Blackpool, dat voor dansers is 
wat Wimbledon is voor tennissers.         >>

EUR-duo wint dansgoud
Op 12 en 13 maart vond het Nederlands Kampioenschap Latijns-Ameri-
kaans dansen plaats.  EUR-student Niels Didden en geneeskundepromo-
venda Gwyneth van Rijn kwamen als grote winnaars uit de bus.  
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Sofie  Sofie (19) is eerstejaars bedrijfskunde en besluit haar scharrel aan de kant te zetten.

tekst G
eert M

aarse
illustratie Enio Ram

alho

Sofie vond het nu toch wel jammer dat 
ze haar zonnebril niet had meegeno-
men. Net voor ze de stad in ging, had ze 

er nog over getwijfeld, maar ze vond niets zo 
irritant als mensen die bij het eerste zuchtje 
lente al aanstellerig met een Ray Ban op een 
terras gingen zitten, om vervolgens tegen 
elkaar te gaan kwebbelen over hoe goed ze 
het toch wel niet hebben.
Ze was op een bankje gaan zitten, dat wel. De 
laagstaande zon dwong haar de ogen half 
dicht te knijpen, maar de wind, die haar op de 
Coolsingel nog wellustig over het fietspad 
had gejaagd, was hier gereduceerd tot een 
lieflijk briesje. Even sloot ze haar ogen 
helemaal. Ze luisterde naar het geluid van de 
straat: het gerinkel van de trams, een 
brommer, iemand op hoge hakken met een 
rolkoffer, twee fris kakelende meisjes. Ze hief 
haar hoofd naar de zon, tot ze besefte dat ze 
erbij zat als een bejaarde. Help.
Eendrachtsplein. Gisteravond na de film had 
ze hier nog met Marjolein, haar beste 
vriendin, gelopen. Eerst hadden ze nog een 
wijntje gedronken in Stalles, maar daar werd 
al na een half uur de laatste ronde afgekon-
digd. Toen had Sofie, zij het met tegenzin, 

ingestemd met de Vagebond. Roderick was 
daar en Marjolein, die hem nog nooit had 
ontmoet, wist dat. Dus was er geen houden 
meer aan.
Hij was dronken, Sofie had het gelijk gezien. 
Er was een of ander feestje van de kunstaca-
demie aan de gang. Meisjes hadden snorren 
opgeplakt, jongens waren als vrouw verkleed. 
Roderick stond op het podium als een gek te 
dansen met een meisje met een zwarte 
goochelaarshoed op. Niks voor Marjolein, dat 
wist Sofie zo wel. Dus toen Roderick, die een 
lange grijze jurk en een roze boa droeg, op 
hen afkwam en Sofie hysterisch om de nek 
viel, schaamde ze zich dood. Half grappend 
had ze zich geprobeerd los te wurmen. 
Hij verontwaardigd. 
Zij geïrriteerd. 
En toen was de bom min of meer 
gebarsten. Nou ja, gebarsten. 
Sofie had hem van zich 
afgeschud en gezegd dat ze 
zijn aanstellerige artistieke gedoe zat 
was. En toen hij vervolgens, als sussend 
gebaar, een hand op haar schouder 
had gelegd, was ze alleen maar 
bozer geworden. “Dit wordt 

niks”, had ze uitgebriest. “Vandaag niet. Nooit 
niet.”
Terwijl Sofie daar zo een beetje in de zon op 
dat bankje zat, bedacht ze dat Roderick en zij 
geen echte verkering hadden gehad. In de 
verste verte niet. Maar wat er voor doorge-
gaan was, had haar een vervelend, steeds 
benauwender gevoel gegeven. Ze dacht aan 
het weekend dat voor haar lag, en was blij 
dat ze met niemand rekening hoefde te 
houden.      (wordt vervolgd)

Aflevering gemist? Ga naar EM online

Passie  Samen delen Didden en van Rijn hun 
liefde voor Latin. “Hierin – en dan spreek ik ook 
voor Gwyneth – kan ik, qua emoties, het meeste 
van mezelf kwijt”, zegt Didden. Toen de twee 
elkaar, ruim zeven jaar geleden, ontmoetten bij 
de Erasmus Dance Company was er direct een 

klik. En die moet er ook wel zijn als je bedenkt 
dat ze haast dagelijks intensief samen trainen. 
Eigenlijk hebben ze alleen woensdag vrijaf. 
“Dan kan Gwyneth naar haar vriendje en heb ik 
een avondje voor mezelf.”  Van jaloezie in hun 
relaties is nooit sprake geweest, al kan Didden 
zich wel voorstellen dat dit gebeurt. “Geluk-
kig is dit bij ons niet zo. Maar omdat je altijd 
met elkaar bezig bent moet je wel zorgen dat 
je goed communiceert met elkaar, en met je 
partners.” 
Behalve het vele samen trainen wordt er ook 
veel samen gereisd. Omdat in Nederland rela-
tief weinig danskennis is van hoog niveau, 
heeft het paar verschillende trainers in het bui-
tenland. Ook vanwege hun deelname aan inter-
nationale kampioenschappen ziet het koppel 
veel van de wereld. Aan het WK in New York, van 
afgelopen november, heeft Didden mooie her-
inneringen. “We waren daar al eerder om te 
trainen, ergens in een dansstudio op de achtste 
verdieping, midden in Manhattan. Na de trai-
ning liepen we naar buiten en haalden koffie bij 
Starbucks. We waren alleen maar bezig met on-
ze passie, en het voelde of ik in het centrum van 
de wereld stond op dat moment. Dat was heel 
bijzonder.” 
Natuurlijk zijn er ook minder mooie momenten. 

Zo was er een tripje naar Kazachstan. De orga-
nisatie van de wedstrijd daar had Didden en 
Van Rijn ervan verzekerd dat hij hun visum zou 
regelen, maar bij aankomst op de luchthaven 
bleek dit niet in orde te zijn. “Toen stonden we 
daar, met allemaal militairen om ons heen die 
dreigden ons terug te sturen naar Nederland. 
Uiteindelijk hebben we ze moeten omkopen, 
om toch een visum te krijgen,” lacht hij achter-
af.

Rode draad  Op de vraag of de twee altijd 
samen zullen blijven dansen knikt Didden in-
stemmend. “Jazeker,  mede omdat we dezelfde 
paden willen bewandelen, en het goed is te 
combineren met onze studies, in het geval van 
Gwyneth geneeskunde, in mijn geval economie 
en recht.” 
Dat de studie door het dansen wel eens op een 
lager pitje komt te staan, nemen beiden voor 
lief. Vooral tijdens hun deelname in 2009 aan 
het televisieprogramma Dancing with the Stars. 
“We dachten toen: dit is zo leuk, we gaan nu 
niet studeren. Maar het is te fijn om naast een 
sport ook nog andere dingen te doen”, aldus 
Didden. “Want hoe fantastisch dansen ook is, je 
moet er wat naast doen, anders wordt je we-
reld wel heel beperkt.” IW (foto: Peter Kasbergen)
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Rotterdamse studenten kunnen weer opgelucht ademhalen. De Beurs is 
terug van weggeweest. Het café heeft een flinke metamorfose onder-
gaan, maar de sfeer is vrijwel hetzelfde gebleven. 

De Beurs
Kruiskade 55

3012 EE Rotterdam

Studentikoosheid: 9
Sjanskansen: 8

Sfeer: 7

zo-ma-di  
10.00-01.00

woe 10.00-03.00
do 10.00-04.00

vr-za 10.00-05.00

Bier: 2,30 euro
Wijn: 3,20 euro

Het belooft dé trend van dit voorjaar te worden: het dragen van 
één enkele opvallende oorbel. De twee Goede Tijden, Slechte Tijden-

actrices Marly van der Velden en Gigi Ravelli geven alvast het 
goede voorbeeld, en hebben een sieradenlijn ontworpen met een 
scala aan ‘enkele’ oorbellen. Het sleutelwoord is asymmetrisch. 

Daarmee zit je zeker goed: ga voor een grote creool met een 
mooie, gekleurde exotische bloem eraan. Je kunt kiezen uit varianten 
met kettinkjes, gekleurde steentjes en hangertjes, en vanwege de vele 
vormen en kleuren is het sieraad ideaal te combineren met je kleding. 

Draag, om een kaal effect te voorkomen, in je andere oor een subtiele, 
minder opvallende oorbel. .  IW

SOS in Pills Plaza: Bryan van Putten
De Antilliaanse zanger Bryan van 
Putten geeft een concert tijdens 
de LaMa-borrel van de MFVR.
Maandag 28 maart, van 16.30 tot 
17.30 uur
Pills Plaza, Erasmus MC

Wetenschapscafé: Migratie en Identiteit
Over feit en fictie van de Ne-
derlandse migratiegeschiede-
nis, met prof.dr. Leo Lucassen, 
historicus.
Maandag 28 maart, van 19.30 tot 
21.00 uur.  Dik T, Hoogstraat 110, 
Rotterdam

SOS in de Smitse: Fusion
Fusion speelt akoestische covers 
van bekende liedjes en speelde 
al eerder met succes in Maria’s 
Cantina.
Woensdag 30 maart, 17.00 tot 
18.00 uur. Café In de Smitse, 
T-gebouw, Woudestein 

Uitdagingen voor de 21e eeuw 
- Slotdebat

Na zes lezingen door zes 
filosofen is het nu de beurt aan 
studenten en bezoekers om hun 
eigen uitdagingen voor de 21e 
eeuw te definiëren.
Dinsdag 5 april, vanaf 20.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, 
Rotterdam

Serious Gaming, Serious Business
Inleiding over educatieve- en 
serious games in het onderwijs, 
bedrijfsleven en overheidsinstel-
lingen. Incl. interactieve illustratie 
met de zaal, dus neem je laptop 
mee!
Woensdag 6 april, van 16.00 tot 
17.15 uur. Zaal 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: één oorbel
GESPOT OP DE CAMPUS

Ouderwets brallen en bieren in De Beurs

Je hebt goede tenten, foute tenten en een categorie die daar tussenin zit. De 
Beurs is zo’n plek. Jonge heren in dure overhemden die keihard meeblèren op 
après-skimuziek en dames die na een paar roseetjes staan te dansen op de bar. 
Aan de ene kant wil je hier niet dood gevonden worden; aan de andere kant is 
het als student soms moeilijk om de hormonale drang te negeren. 
Lange tijd was het café gesloten. Het statige gebouw op de hoek van de Lijn-
baan werd tijdelijk gevuld door Club Dado en een periode benut als kraakpand 
van de Club Zonder Concessies. Echt een vertrouwde studentenstek was het 
niet meer. Maar de afgelopen maanden galmde het opeens door de universi-
teitsgangen: ‘Heb je al gehoord dat De Beurs terug is?’ En of! En hoe! 
De make-over spettert al gelijk bij binnenkomst van alle muren af: op en top 
stylish. Grote collages op de muur van Elvis, Marilyn Monroe en andere tijdge-
noten. De kleur rood domineert en de warme uitstraling wordt versterkt door 
de aanwezigheid van een open haard. De afzuigkap schiet als een soort robot-
arm uit de muur. Heel fraai en modern, maar een beetje over de top misschien 
voor een studentencafé. Zeker in combinatie met de kroonluchters en de Ches-
terfields. 
Echt elk hoekje van de zaak is aangepakt. Zelfs de kelder, waar ruimte is ge-
maakt voor een extra dansruimte (oordopjes aan te raden) en de garderobe. 
Hier staan bezoekers als vanouds in een rij tot ver voorbij de trap te wachten 
om hun jas op te hangen. Sommige dingen veranderen nooit. De Beurs is op 
deze donderdagavond wederom bomvol, met studenten uit de hele regio. Van 
Delft tot Dordrecht weten ze het café te vinden en tot een uur of een is dat 
heel gezellig. 
Maar in de loop van de nacht wordt het te druk om er nog echt van te kunnen 
genieten. Dronken lui lopen met brandende sigaretten tegen omstanders op 
en her en der wordt het publiek wat prikkelbaar – ‘als je nog een keer tegen me 
aanstoot, beuk ik je op je smoel!’ Gelukkig loopt er op een avond als deze acht 
man beveiliging rond om de boel in het gareel te houden. Toch jammer dat dat 
nodig is.  TdL (foto: MdG)



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

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

PERSONALIA
In het Erasmus MC zijn twee 
bijzonder hoogleraren be-
noemd vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR:

Prof.dr. R.W. Hendriks op de 
leerstoel Immuniteit van de 
long en
Prof.dr. A.M.M. Eggermont op 
de leerstoel International net-
working in cancer research.

RECHTGEZET
Ruimere openingstijden UB
In het bericht ‘Studeren tot 
middernacht in UB’ in EM 14 
staat ten onrechte vermeld dat 
de Universiteitsbibliotheek de 
extra kosten als gevolg van de 
ruimere openingstijden op zich 
neemt. Wie deze kosten gaat 
betalen is nog onduidelijk. Bo-
vendien zijn de achttien extra 
studieplekken waarover wordt 
gesproken in het bericht nu al 
klaar, en niet pas vanaf 4 april.
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IN MEMORIAM

Henk J. van Dongen  1936 – 2011
Met verslagenheid delen wij u mede dat Prof. dr. Henk van Dongen, één der
 “Founding Fathers” van Rotterdam School of Management, Erasmus University op 
7 maart is overleden. 

Henk startte als sociaal psycholoog bij het toenmalige Hoogovens, voordat hij bij 
de Interfaculteit Bedrijfskunde (voorganger van RSM) begon.  Als ’man uit de 
praktijk’ heeft hij vele lichtingen bedrijfskundigen uitgedaagd tot ‘out of the box’ 
denken, waarbij menselijke interactie en veranderprocessen zijn aandacht hadden. 
Zo leidde Henk velen op tot nieuwsgierige onderzoekers, begeleidde hij zeventien 
promovendi en was hij actief voor diverse organisaties in binnen- en buitenland. 
Tevens was hij lid van de Commissie Rathenau (1978) die onderzoek deed naar 
implicaties van de opkomst van micro-elektronica. Zijn inspirerende verhalen in 
colleges, in Executive Education programma’s van RSM, en bij SIOO zullen bijblijven. 
Tot slot was hij voorzitter van de vakgroep Organisatiewetenschappen en 
Personeelsmanagement.  

In 1997 ging hij met emeritaat. Zijn gezondheid liet de laatste jaren helaas veel te 
wensen over. Wij zullen hem gedenken als een bevlogen mens, een man met een 
mooi gevoel voor humor, die altijd hart had voor zijn medemens.

Wij wensen zijn vrouw Fieke, hun dochters,  kleinkinderen, familie en vrienden veel 
sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

George Yip
Decaan RSM
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The official graduation of 151 International 
Full-time MBA students and 86 Executive MBA 
students took place on Friday, March the 11th. 

Accompanied by the sounds of Vangelis ‘1492: 
Conquest of Paradise’, they entered the hall. The 
festive event was held in the Beurs - World Trade 
Center Rotterdam in the centre, organised in 

collaboration with the City of Rotterdam. Some 
500 guests, including students, parents and staff 
of the Rotterdam School of Management (RSM), 
as well as members of the local and international 
community and multinational company sponsors 
attended the event. Afterwards, the graduates 
walked in cortege to the Exchange Hall, where 
Mayor Aboutaleb offered them a cocktail to 

celebrate. It was the fourth time this annual 
graduation was held outside of the university 
campus. Thanks to the marketing department of  
the RSM, a flashmob added lustre to the occasion 
by performing a dance on the song ‘The Time of my 
Life’ from the movie ‘Dirty Dancing’. GE (photo: LW)
 If you want to see the flashmob in action, go to 
http://www.youtube.com/watch?v=yr8GGWWuO3g 

Jeroen Jonkman is the International Coordinator of 
Education Marketing at Erasmus. EM spoke to him 
about the marketing strategy for Latin America. ‘We 
want to get students from all over, but we try to focus 
on just a few countries. Brazil is on our focus list, 
because the rate of their development is very high. 
Thus they have more money to spend, making the 
demand for better education higher. Other countries 
in Latin America don’t have such a growth potential 
and don’t have the money, most often, to come to 
the Netherlands.’ Jeroen points out five reasons why 
students go to study in a particular country: The host 

country’s proximity to their homeland, the culture, the 
prices, previous ties with the country and if the country 
is a market leader. ‘I don’t think Latin American 
students associate Holland with a country that is very 
close to the way they live. Culturally speaking, we 
are a bit different than what they are used to. Also, 
the prices of Erasmus are quite expensive, while in 
Germany or Scandinavia it’s almost free. This explains 
why Holland is not yet on the wish list for Latin 
American students.’ 
Still, despite prices and cultural differences, 
95 nationalities applied in 2009. Among them 

MBA and EMBA Graduation 2011

Latin Americans on campus
Five percent of international students are South and Latin American, as reported in Erasmus Facts 
& Figures. And yet it feels like there are many more of them. The Latin American presence brightens 
even the most boring classroom, their dance festivals make everyone swing their hips to Latin 
beats and the culture continues to charm many. So then, why did they move to the Netherlands, 
how do they experience life here and do they want to stay?     text Martina Delanaite

>>
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were people from Uruguay, Colombia, 
Venezuela, Salvador, Ecuador, Peru and 
others. As pertaining to the admissions 
process, it is tougher for Latin Americans 
to get in Erasmus. Their university starting 
level is not considered equal to that of the 
Netherlands or the rest of Europe. Anja 
Veerman from the Admissions Office 
explains. ‘Students from Latin America 
are usually considered two years behind 
the Dutch level. Such students have to 
take entrance exams for English and 
mathematics. Yet, if they have these two 
subjects and their ambition at the right 
level, they are welcome and will succeed in 
Erasmus.’ 

Experience something 
different  Every year, there are 
about five Mexican students arriving to 
study at Erasmus. Saul del Compare is one 
of them and he just started a Bachelor’s 
programme last fall. ‘I moved to here 
because I wanted to experience something 
totally different from what I am used to. 
I’m surprised everyday to learn about the 
Dutch culture and how it is totally different 
from what I imagined back home.’ Yet, Saul 
says that before coming to Erasmus, he was 
more worried how he would cope with the 
student life and not the culture. Just like 
any other international student, he lives on 
one kind of food – Stroopwafels – because 
he doesn’t find the Dutch food quite that 
fascinating, but notes that it’s nothing 
personal. ‘The biggest contrast between 
Mexico and the Netherlands is the attitude 
towards life. It is uncommon to see someone 

in South America with an agenda where a 
person knows what he or she will be doing 
the next couple of days or even weeks. It 
looks like we go more with the flow and do 
what we feel like doing in that moment.’ 
Nevertheless, Saul doesn’t regret coming 
to the Netherlands and hopes he gets the 
most out of his experiences here. ‘I can deal 
with the bikes and steep staircases, but 
something I will never get about the Dutch 
is: Why do they love drop?’ It shall remain 
forever unknown to the international 
student community. 

Seasons and Spanish 
lessons  
Maria José Malpartida comes from 
Peru and follows a study at the RSM. 
‘I read about Erasmus and noticed that 
the Netherlands is a really international 
country. There are people from everywhere 
and I will not be the only one who’s foreign. 
I expected to meet so many cultures and 
listen to different languages at the same 
time.’ Yet Majo is (in)voluntarily speaking 
Spanish almost every day. ‘I was impressed 
that so many people here speak Spanish. 
Fellow students always try to talk to me 
in Spanish because they want to practice. 
It’s really nice to hear that your language 
is sexy or beautiful because you actually 
don’t notice it.’ Majo says that Dutch 
summers are as cold as Peruvian winters, 
that she misses the seafood and just seeing 
the steep staircases makes her tired before 
actually having conquered them. ‘Yet, 
I really enjoyed seeing the yellow trees 
in autumn and playing in the freezing 

Learning from Crisis
On Facebook, my friend in Tokyo wrote this: “Another day 
where we can see the effects of the earthquake in Tokyo. 
Power shortage, continued aftershocks, empty shelves in 
stores where we can usually find abundant food, concerns for 
the continued nuclear power plant in Fukushima. We take so 
many things for granted. I have a lot of respect for the many 
people that are now persevering under extremely difficult 
conditions.”
Me too.  The disaster in Japan has horrified me.  Earthquake, 
tsunami, nuclear crisis.  But it has also demonstrated how the 
Japanese public are dignified and resilient.  I do not think I 
could be as gracious as my friend, if indeed I was struggling to 
find food and waiting to hear if a nuclear meltdown happens.
As I write this, I do not know the outcome of the Fukushima 
nuclear crisis (we write in advance of print publication).  But I 
do know that this is a moment for the world to wake up, and 
just say no to nuclear power.
Japan is an economic powerhouse, a developed country of 
great sophistication.  It is known for its engineering skill.  Yet, 
newspapers reported that the Tepco nuclear company had 
falsified data in an earlier scandal.  Government officials were 
warned in 2007 by Seismologist Professor Ishibashi Katsuhiko 
at Kobe University that Japanese nuclear plants were not de-
signed to withstand a major earthquake.  Why would nobody 
listen?
Max Bazerman and Michael D. Watkins at Harvard call this a 
‘predictable surprise’ – a crisis situation that could be avoided 
if people and organizations paid attention to subtle warning 
signs, but isn’t because people marginalize the risk and main-
tain the status quo because of existing social and economic 
structures.   
Nuclear power is such an appealing answer to our green-
house gas woes.  Cheap, no emissions, how can we resist?  
Well, let’s pause.  Until technology actually figures out how 
to safely deal with nuclear inputs and  byproducts, it is just 
not a realistic or safe option.  Germany and Switzerland have 
already learned from Japan, and cancelled plans to extend 
nuclear power plants. 
Not all countries see it this way.  Another friend in Tokyo ex-
plained that China announced that it would continue with 
nuclear (although this may change).  Italy also confirmed that 
it would proceed, with the Guardian newspaper quoting an 
Italian official as saying, ‘we can’t keep changing our minds 
on things’, an amazingly superficial answer to a situation that 
has spiraled out of control.   
Of course, we can change our minds about nuclear.  We just 
need to cut emissions another way.  Nuclear power is not a 
panacea.  The risk of failure, while small, carries a potentially 
disastrous price.  According to my friend, “Looking at it in a 
positive way, this is an important learning experience for all 
of us. Please keep your fingers crossed so that we will be able 
to avoid the worst case scenario.”

Please.

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

Gail Whiteman
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After a long period of hiding inside 
from the grey cold winter weather, 
finally the warm rays of sunlight lure 
us outside. Erasmus Magazine 
presents just some of the great Things 
to do that await you once you leave 
your doorstep. There are concerts, 
festivals and several cultural 
activities that will brighten your 
mood even further. Welcome to spring 
time in Rotterdam!

Motel Mozaique
For the 11th time Motel Mozaique 
turns Rotterdam into a colourful 
artistic circus. The festival promises 
eccentric and extraordinary 
performances in various disciplines 
and genres. Starting on the 7th of 
April, the three day event will be 
welcoming more than forty artists 
from Europe and overseas, all 
together forming a sparkling 
conglomerate of modern art. Like 
every year there is the opportunity to 
spend a night as part of an art project, 
promising a unique experience. 
However, the sleeping places are rare 
and in high demand, so anybody 
seriously considering a sleepover 
should be quick and reserve on time. 
Once the whole festival starts on the 
Friday evening, there will be a 
continuous program of performances, 
dances and art projects presented to 
the public. As the spectrum is rich 
and varies all weekend, it is highly 
advised to check out the website in 
advance in order to pick a few events 
that seem most interesting. Don’t 
hesitate and make your way to one of 
Rotterdam’s most outstanding 
artistic festivals of the year. Enjoy the 
crazy world of music, art and 
performance combined in the magical 
Motel Mozaique.
www.motelmozaique.nl

New Skool Rules
For the first time in history, 
Rotterdam will be the location of the 
largest Hip-Hop and R&B conference 
in the world. From the 1st until the 
3rd of April icons from the music 

scene, label managers, promotion 
specialists and last but not least a 
great number of musicians, upcoming 
and well established ones, will come 
together in Factory 010, formerly 
known as the Maassilo. No worries, 
it is not only a conference. There are 
parties scheduled every evening, each 
with a special theme and you do not 
need to be a musician to be allowed to 
enter. The conference is open to 
everyone interested in the special 
guests all weekend long. Topics like 
how to make money as a musician, 
how to write songs or how to 
establish a well functioning band are 
explained in workshops and seminars 
by experienced musicians and 
professionals. Find yourself an 
interesting workshop or just enjoy the 
great parties, in any case the New 
Skool Rules!
www.newskoolrules.com

ROTC – Race of the Classics 2011
Once a year teams from more than 
twenty different universities compete 
in a very sophisticated manner, 
namely a sailing race. The Race of 
the Classics has become a traditional 
event every spring, bringing together 
student teams from various academic 
institutions each on their own boat. 
The boats give the name to the event, 
as most of the vessels are old but well 
restored classical sailing boats. The 
race forms the largest student sailing 
race in Europe, with up to 400 
students participating in total. After a 
public presentation of the boats and 
official start in the Veerhaven in 
Rotterdam, the teams sail out 
towards Belgium, where they all 
gather to have a welcome party. The 
next morning the race begins and the 
goal is to reach the British shore and 
head back to Amsterdam faster than 
the other participants. Obviously the 
event is highly dependent on the 
weather and therefore the adventure 

bears surprises every single year.. 
The Team Erasmus represents our 
University and is organized by 
STAR. You can apply now to become 
a member for the next year’s edition 
of the race. As a visitor you can still 
enjoy the beautiful classical boats and 
cheer for our team on Sunday the 3rd 
of April during the open day at the 
Veerhaven.  
www.rotc.nl

Andor von Barsy
Rotterdam claims a strong position 
as one of the most important port 
cities in the world. During the period 
of the great depression from the 
1920ies until the Second World War, 
Rotterdam was in need of capital to 
keep up with other harbours. In order 
to attract investors Andor von Barsy 
was commissioned to make a 
promotional movie about the vibrant 
city. This February, more than 80 
years later, the same movie was 
presented at the International Film 
Festival Rotterdam again. It is now 
also part of the exhibition on Andor 
von Barsy in the Nederlands Foto 
Museum located in the Las Palmas 
on the Kop van Zuid. Andor von 
Barsy, a German-Hungarian 
photographer also famous for his film 
making skills, came to Rotterdam in 
1928 and quickly grew fond of the 
city. His photographs focus on the 
dynamic atmosphere and the 
constant development. He highlights 
detailed moments from unusual 
angles presenting the viewer with a 
new perspective on situations. 
Snapshots of the simple harbour 
workers building on a massive vessel 
point out the importance of the 
individual contribution in order to 
achieve a great goal. Overall his work 
can be seen as an ode to the city and 
the people that constructed every 
small part of it with their bare hands. 
Come by the Nederlands Foto 
Museum and enjoy a historical 
journey through this fascinating 
period of Rotterdam’s history. 
www.nederlandfotomuseum.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathissnow, because we don’t have seasons 
in South America.’ Maria sometimes 
gets together with other Peruvians 
to cook some national food and when 
she misses her family, she talks with 
them on Skype. ‘Technology helps a 
lot to keep in touch, but as a student, I 
don’t have much time to be homesick. I 
really fell in love with the Dutch culture 
and I picture myself living here. But 
at the same time, home will always be 
home and I want to go back and make 
a change in Peru with the experience 
gained in Holland.’ 

Not a salsa dancer 
Erasmus also has a few South American 
lecturers. Isabel Awad is one of them. 
She says that three reasons brought her 
from Chile to Netherlands. ‘A postdoc 
teaching grant, my partner and the 
fact that the Netherlands is a country 
where foreigners like me can (still) feel 
welcome.’ When asked how she copes 
with typical Dutch things, Isabel is 
positive. ‘I like mashed potatoes. I love 
the freedom that biking gives you, 
though I’m not such a biking pro –  and 
I have indeed been scolded a couple 
times when biking. I’m not fond of the 
grey and wet weather, so like most 
Dutch people I’ve really learned to 
appreciate the sun when it comes out.’ 
Surely, as every immigrant, she is aware 
of some stereotypes. ‘For example, 
people think that by default I’m a salsa 
dancer; I’m not. Another example is 
that I’m always rather punctual and 
assume that people will be surprised 
thinking that, as a Latina, I would be 
late.’ Even though Isabel likes to live in 
the Netherlands and she sees herself 
staying here, she does miss her family 
and friends back in Chile. ‘I have some 
Spanish speaking friends, including a 
few Chilean ones. Usually, I also attend 
an annual event celebrating the Chilean 
National Day and other activities, like 
raising money for people affected by the 
2010 Chile earthquake’. What would 
Isabel say to the South Americans 
who are pondering to come to the 
Netherlands? ‘Good idea!’ 
As long as Erasmus University will 
continue to have mutual agreements 
with universities in Latin America, and 
as long as Rotterdam will carry on 
hosting flamenco biennales, countless 
Latin American dancing schools and 
eateries, the fascination with the Latin 
American culture will continue to be 
a hype in the Netherlands. This hype 
should in turn attract even more Latin 
Americans. Viva La diversity!  

EM INTERNATIONAL 



Elfahmi el Bouazati 

Erasmus centraal
Stapsgewijs zal het op functionalistische stijl 
geschoeide Woudesteincomplex omgetoverd 
worden in een meer superpostmodernistische 
architectonisch icoon. Als we de bouwtekeningen 
mogen geloven, kunnen we ons verheugen op 
een kleurrijke en transparante campus, waarbij 
zowel functie als esthetiek goed uit de verf ko-
men. In ieder geval zal de campus er in de toe-
komst kleuriger uitzien dan het grauwe nu. Dus 
daarover maak ik me niet zo druk.
Waar ik mij wél al geruime tijd aan erger, is de lig-
ging van de campus: te afgelegen en, ergo, lastig 
te bereiken. Hoewel er diverse lijnen naar de cam-
pus gaan, ligt Woudestein voor de belangheb-
benden op een ongunstige plek. Van het hart van 
Rotterdam is zij te ver verwijderd, waardoor ze de 
aansluiting mist met de rest van de stad. Behoort 
een academische instelling niet de bijenkorf van 
de stad te zijn, een instituut dat voor een opti-
male kruisbestuiving moet zorgen? Eigenlijk wel, 
maar door de ongelukkige ligging wil het maar 
niet vlotten met die zo gewenste kruisbestuiving. 
Tijdens de studiejaren vertoeft het merendeel 
van de studenten in en om Kralingen; nauwelijks 
komen ze in andere delen van Rotterdam. Na 
vier jaar deserteren de meesten naar aartsrivaal 
Amsterdam en omstreken.
Maar wat zou het een verbetering en een sti-
mulans voor de economie zijn als de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, net als andere universi-
teiten, ook centraal een vestiging krijgt. Direct 
met de trein bereikbaar en linea recta verbonden 
met de rest van de stad, het land en het Europese 
continent. Zou dit niet geweldig zijn, gewoon 
de trein uitstappen en binnen vijf minuten de 
universiteit binnenlopen. Welnu, mij is in de 
Rotterdamse wandelgangen ter ore gekomen 
dat er geluiden opgaan die in die richting gaan. 
Zoals u misschien weet, probeert men het gebied 
rondom het Centraal Station te ontwikkelen tot 
een bruisend business center, genaamd Central 
District. Ondernemend Rotterdam pleit er nu 
voor om ook de universiteit hier naar toe te lok-
ken. Een uitstekend idee, nietwaar? Een campus 
op een steenworp afstand van het Centraal 
Station is voor iedereen lucratief. Studenten ra-
ken sneller in touch met de stad, daarmee de kans 
vergrotend dat ze zich permanent in Rotterdam 
nestelen. Daarnaast zal de valorisatie beter tot 
uiting komen, doordat de universiteit omringd is 
door essentiële economische katalysatoren. Mijn 
zegen hebben ze. Op naar een campus nabij het 
Centraal Station!

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Het Rotterdamse studentenleven herbergt 
een aantal pareltjes van sportverenigingen. 
Natuurlijk, iedereen kent de rugbyclub, iedereen 
weet dat Skadi elk jaar de Varsity wint, en ook 
de voetballers van Antibarbari en de hockeyers 
van Never Less zijn vrijwel niemand vreemd. 
Maar hoeveel studenten hebben er oog voor de 
ware edele sporten, zoals schermen? Niet zoveel, 
helaas. De studentenschermvereniging Tyr, ver-
noemd naar een god uit de Noordse mythologie, 
telt slechts een schamele achttien leden. Maar 
dat deert ze niet. Integendeel. Dat de scherm-
sport nog altijd niet door de massa ontdekt is, 
maakt het misschien des te leuker.
Elke donderdagavond traint Tyr in het sport-
gebouw op campus Woudestein. De opkomst 
vanavond op de aanvangstijd van half acht is 
op één hand te tellen. Een vinger zelfs. “Ach ja, 
die studenten hebben het ook zo druk allemaal”, 
verzucht scherminstructeur Matthijs Bonefaas 
eenzaam in de sportkantine, waar hij rustig 
een bekertje koffie drinkt. Bonefaas oogt op het 
eerste gezicht als een wat oudere, strenge man. 
Maar schijnt bedriegt. Bonefaas blijkt een uiter-
mate vriendelijke man. Bij gebrek aan studenten 
neemt hij me vanavond op sleeptouw. Uitvoerig 
vertelt hij over de schermsport; hij toont me ‘de 
wapens’, demonstreert zijn behendigheid met de 
floret en vertelt over de regels van het schermen, 
ofwel ‘de conventies’.
Rond kwart voor acht staan er – tot grote op-
luchting van Bonefaas en ondergetekende – dan 

toch drie schermers in hun sportkledij klaar. 
Thijs, Jacob en de Griekse Zoran (niet te ver-
warren met Zorro). Het zal aan de tentamens 
liggen dat het vanavond wat rustiger is dan 
normaal. Maar dat maakt de sport niet minder 
indrukwekkend. De warming-up alleen al kan 
bijna door als kunstvorm. Er wordt wat appara-
tuur de zaal binnengerold; voor de puntentelling 
en voor muziek tijdens het opwarmen. Even 
later klinkt Bob Sinclar met het opzwepende 
‘Sound Of Freedom’. “Heipalenmuziek”, noemt 
Bonefaas het. Maar het ritme is belangrijk voor 
de opwarmoefening. Geconcentreerd, knieën 
licht gebogen en met een hand slap bungelend 
in de lucht, werken de vier schermers hun verde-
digingshandelingen – de zogenaamde weringen 
– af. Al met al een elegante vertoning.
Dan worden de korte broekjes en T-shirts om-
geruild voor schermpakken. Thijs showt me 
uitgebreid zijn tenue, die eruitziet als een soort 
pyjama. “Ik heb vanavond alleen de bovenlaag 
aan. Als ik de pijn van de steken voel, leer ik 
tenminste van m’n fouten”, grapt hij. Er zit een 
bloedvlek bij z’n handschoen. “Oorlogsverf”, 
constateert hij met een grijns. De schermers 
worden met elektronica verbonden aan de ma-
chine voor de puntentelling. Die hapert wat, 
maar dat past misschien wel bij de relaxte sfeer 
van de avond. Niemand die er dan ook om 
maalt. Tijd voor wat oefenpartijtjes. “En garde!” 

Thomas de Leeuw (foto Michel de Groot)

Club Ssv Tyr 
Wat Sportvereniging
aantal leden 18 leden

Schermen bij TyrDE CLUB




