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Studentenpak-
ketten: -30 rijlessen 

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

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

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

www.RijscholenConcurrent.nl

veiligverkeer.nu
Rijopleiding rijbewijs B 

voor studenten

Geen ingewikkelde pakketten 

maar maatwerk met een vast 

laag tarief van  

€ 0.50 per minuut!

Gezocht: 

sportieve 
oppas-met-fi ets

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

Graag contact zoeken via 
martine.schey@orange.nl

Internet uitgeverij Qasa.nl zoekt 
studenten die parttime willen bijverdienen. 
Goede Nederlandse schrijfvaardigheid, 
computervaardigheden en nauwkeurigheid zijn 
vereist. Flexibele tijdsindeling 1 of  2 dagen per 
week en goede betaling. 
Ons kantoor is in Krimpen ad IJssel. 
Voor info bel 0180 - 59 15 21.

Hoog 
slagings-

percentage

 Super
studenten- 

korting

Argus Rijschool

Bel of  mail naar 010 4584800 
Argusrijschool@hotmail.com

www.argusrijschool.nl

Gezocht: Statisticus (m/v)

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

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

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

VERKEERSSCHOOL 

AVANTI
Hoog slagingspercentage

bij het eerste examen 
(55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 
Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon 
(010) 4673820 / 4679448 
e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl
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Dode-bomen-nummer. 
De kaalgeslagen campus, ontdaan van het weinige leven dat er groeide, biedt een maca-
bere aanblik. Vanuit mijn kantoorraam kon ik zien hoe de bomen omgingen of – de geluk-
kigen onder hen – werden gekortwiekt en klaargemaakt voor transport naar hun tijdelijke 
standplaats. 
De verbouwing van campus Woudestein is nu echt begonnen, maar dat het zo rigoureus 
zou beginnen, had ik me niet gerealiseerd.
Het hoort er bij, precies wat u zegt. Je kan geen omelet maken, zonder de (kunst-)eieren te 
breken; waar gehakt wordt vallen spaanders, en het is een kwestie van reculer pour mieux 
sauter. Maar clichés en spreekwoorden bieden amper troost bij de treurige aanblik van zo-
veel neergehaald leven, en dat zo vlak voor de lente. Dit kan zelfs een notoire natuurhater 
niet koud laten.
Voorlopig is Woudestein meer stein dan woud. De parkeerproblemen worden er niet min-
der om, en de huidige generatie studenten zal de komende jaren niets anders kennen dan 
zand en heipalen – wel lekker Rotterdams.
En wie zijn wij van EM om te treuren bij omgehakte bomen; voor iedere editie sneuvelen 
ook een paar bomen om het blad te maken. FSC-bomen, dat dan weer wel.

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

VOOR HET EERST EEN 
TOGA AAN 
Vier rechtenstudentes durfden 
het donderdag 3 maart aan om 
tijdens de Meesterweek even in 
de huid te kruipen van een 
echte advocaat. Voor een 
deskundige jury speelden zij 
een rechtszitting na in de 
Rechtbank Rotterdam. Vooral 
het mogen dragen van een toga 
maakte indruk. “Nu kan mijn 
moeder eindelijk zien waar haar 
investeringsprojectje toe gaat 
leiden”, aldus een van de 
studentes, terwijl ze op de foto 
wordt gezet. De Meesterweek 
wordt jaarlijks georganiseerd 
door de Juridische Faculteits-
vereniging Rotterdam. Door 
middel van workshops, 
trainingen en excursies kunnen 
studenten alvast kennismaken 
met de beroepspraktijk. 
BK (foto: Ronald van den Heerik)
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Tweede studie blijft mogelijk 
tegen laag tarief
Vanaf komend collegejaar gaat een tweede studie een fortuin kosten. Maar er zijn 
een aantal uitzonderingen.

PROVINCIALE STATEN

STUDIEFINANCIERING

Erasmus krijgt 
roze netwerk
De Erasmus Universiteit is weer een netwerk 
rijker, eentje met een roze randje: ‘Erasmus Pri-
de’. Met het netwerk wil de EUR de zichtbaar-
heid van homo’s en lesbiennes vergroten, zo-
dat iedereen, hetero of homo, zich thuis kan 
voelen op de universiteit en het Erasmus MC.

Het netwerk is nog in de opbouwfase, maar de eerste 
activiteit is al wel gepland: een ‘pride’ borrel in cam-
puscafé ‘In de Smitse’ op 21 april. Hier zullen colle-
gevoorzitter Pauline van der Meer Mohr, rector 
Henk Schmidt en Huib Pols, decaan van het Eras-
mus MC, bij aanwezig zijn. Van der Meer Mohr 
steunt het initiatief van harte. “In het verleden heb 
ik gezien hoe dergelijke netwerken wederzijds begrip 
en waardering kunnen bevorderen.” Cecile Jans-
sens, universitair hoofddocent Epidemiologie van 
het Erasmus MC, is mede-initiator van Erasmus Pri-
de. Zelf is ze al jaren ‘uit de kast’, maar om zich heen 
ziet ze collega’s worstelen met de vraag of ze voor 
hun geaardheid uit kunnen komen. Janssens hoopt 
dat zij die stap durven zetten als de Erasmus Univer-
siteit een duidelijker klimaat schept waarin ze mo-
gen laten zien wie ze zijn zonder belemmeringen. 
“Uit ervaring kan ik zeggen dat je makkelijker ver-
telt dat je homo bent als je aanvoelt dat je omgeving 
positief reageert. Met het netwerk willen we die sfeer 
creëren.” Janssens verwacht dat het druk wordt op 
de borrel. “Recente initiatieven bij andere universi-
teiten, in Amsterdam, Leiden en Maastricht, lopen 
als een trein. Er blijkt duidelijk behoefte aan.”
Behalve borrels wil het netwerk ook lezingen organi-
seren over vraagstukken die voor homoseksuele stu-
denten en medewerkers spelen. LJ

Campus stemt VVD 
Dat de campus liberaal is, bleek al uit een peiling in de vorige uitgave van Erasmus Magazine 
en tijdens de Provinciale Statenverkiezingen is dit bevestigd, althans uit de cijfers van stem-
bureau Woudestein (in de C-hal) blijkt dat maar liefst 42 procent van stemmers koos voor de 
VVD. In totaal werden er in de stemhokjes op de campus 1163 stemmen uitgebracht. Als het 
aan Woudestein ligt haalt het kabinet ook nog eens een meerderheid in de Eerste Kamer, de 
drie partijen zijn samen goed voor 53 procent van de stemmen. Een tweede plek is weggelegd 
voor D66, deze partij kreeg éénvijfde van de stemmen. De PVV scoort, zoals verwacht, laag 
op de campus. Slechts 3,5 procent van de stemmers kleurde het bolletje van de Partij voor de 
Vrijheid rood. BK (foto: RvdH)

promovendi rondden in 2010 hun proefschrift af op de 
Erasmus Universiteit. Dit aantal is bijna verdubbeld 
ten opzichte van 2002; toen ging het om 149 mensen. 
Landelijk gezien verkreeg een recordaantal van 3736 
promovendi de doctorstitel in 2010.
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Sommige universiteiten 
voerden het instellingstarief 
dit collegejaar al in, maar 
het College van Bestuur 
van de EUR wilde eerst dui-
delijkheid hebben over uit-
zonderingen en overgangs-
regelingen. Het beleidsvoor-
stel dat er nu ligt, is een 
schappelijke interpretatie 
van de wet, vindt de stu-
dentgeleding van de Uni-
versiteitsraad. Neemt niet 
weg dat de kosten flink kun-
nen oplopen. Wie vanaf  
1 september 2011 een twee-
de bachelor- of masteroplei-
ding wil volgen gaat daar-
voor niet het wettelijke col-
legegeld betalen, maar 
krijgt te maken met een in-
stellingstarief. Dat bete-
kent, nog afgezien van de 
langstudeerboete die staats-
secretaris Halbe Zijlstra op 
de plank heeft liggen, dat 
een tweede bachelor of een 
tweede master per jaar vijf-, 

tien- of zelfs vijftienduizend 
euro kan gaan kosten.
Gelukkig zijn er een aantal 
uitzonderingen:
•	 Het	instellingstarief	gaat	 
pas gelden vanaf het moment 
dat je je eerste studie afrondt. 
Twee masters tegelijk volgen 
blijft dus mogelijk.
•	 Studenten	die	tijdens	hun	
studie aan een tweede studie 
beginnen, mogen tot en met 
2013 hun tweede opleiding 
nog tegen het voordelige ta-
rief afmaken, zelfs als ze hun 
eerste al afgerond hebben.
•	 De	universiteit	bepaalt	het	
moment van afstuderen (als 
aan alle eisen voldaan is). Je 
kunt dus niet ingeschreven 
blijven staan om je tweede 
studie goedkoop te houden, 
je kan echter wel tot en met 
2013 gebruikmaken van bo-
venstaande regeling. 
•	 Volgens	een	overgangsre-
geling kunnen studenten die 
al eerder een graad behaald 

hebben en nu bezig zijn aan 
een tweede bachelor of mas-
ter, deze nog tegen het voor-
delige tarief afmaken tot en 
met collegejaar 2013-2014.
•	 De	huidige	lichting	scha-
kelstudenten kan ook ge-
bruikmaken van deze over-
gangsregeling.
•	 Het	schakelprogramma	
wordt voor EUR-studenten 
die al een bachelor op zak 
hebben en een schakelpro-
gramma volgen om toegela-
ten te worden tot een master, 
aangeboden tegen het wette-
lijke, dus lage collegegeld. 
Dit om eigen studenten de 
kans te geven om na de ba-
chelor over te stappen naar 
een andere faculteit.
•	 Er	komt,	op	aandringen	
van de studentgeleding van 
de Universiteitsraad, een re-
geling voor excellente stu-
denten. Hoe deze er precies 
gaat uitzien is alleen nog niet 
duidelijk. GM

CIJFER
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EM is verhuisd!
De redactie van EM is verhuisd 
van gebouw E (voormalige be-
stuursgebouw) naar gebouw N 
(waar ook veel studieverenigin-
gen zitten). In N zetelen we straks 
op de 5e (bovenste) verdieping. 
EM moest tijdelijk verkassen om-
dat de T-verdieping van E ver-
bouwd wordt. Begin mei 2011 
verhuist de redactie terug naar de 
ET-verdieping. WG

Sterke 
middemotor
De Erasmus Universiteit is met 
plaats 77 een goede middenmoter 
in vergelijking met 203 andere 
universiteiten wereldwijd, die 
hebben meegedaan aan de Inter-
national Student Barometer 
(ISB), een onafhankelijk onder-
zoek naar het oordeel van inter-
nationale studenten over hun bui-
tenlandse alma mater. Dat is ver-
gelijkbaar met een jaar eerder. 
Volgens de studenten die de vra-
genlijst invulden, scoort de EUR 
goed op ‘language support’, de 
formele ontvangst en sociale acti-
viteiten die er voor hen worden 
georganiseerd. Verbeterpunten 
blijven het openen van een bank-
rekening, de kwaliteit en kosten 
van huisvesting en de minimale 
feedback van docenten bij een pa-
per of tentamen. LJ
Lees het uitgebreide bericht over de 
ISB in EM International pagina 29. 

Thema 
Eurekaweek
Het thema van de Eurekaweek is 
‘the Rotterdam Experience’. Het 
idee erachter is dat studenten kie-
zen voor een studie en Rotterdam 
erbij krijgen. De Eurekaweek-
commissie ziet het als taak om de 
studenten in te wijden in de stad. 
De Eurekaweek gaat zich dit jaar 
sterker op hbo-studenten richten. 
De Eurekaweek valt vroeg dit 
jaar: van 15 t/m 18 augustus, 
vanwege de vroege start van het 
Academisch jaar op 29 augustus. 
WG

CAMPUS IN ONTWIKKELING

RSC trekt strakke lijn
Leden van het Rotterdamsch Studenten Corps werden in de Nieuwe Revu afge-
lopen maand neergezet als grootverbruikers van cocaïne. President Bart Lou-
werenburg (23) reageert.

COKE

KORTAF

Woudestein krijgt studentenpaviljoen
Dit is in 2013 het hart van de campus, een multifunctioneel studentenpaviljoen tussen het 
H-gebouw en het L-gebouw. Over de details wordt door het Erasmus Facilitair Bedrijf nog 
gediscussieerd en gerekend, maar in grote lijnen staat het plan van ontwerpcombinatie 
De Zwarte Hond en Powerhouse vast. Het hart van het studentenpaviljoen is een thea-
terbox die als een paddenstoel op een voet geplaatst is. Daaromheen liggen trapsgewijs 
diverse open ruimtes, die naar behoefte ingevuld kunnen worden – al dan niet van elkaar 
gescheiden. Het studentenpaviljoen wordt de plek waar Erasmus Cultuur filmavonden 
organiseert, de Recruitment Days terechtkan met een masterclass, een studievereniging 
met een lustrumfeest en de universiteit taalcursussen geeft. Maar ook de plek waar je op 
maandagochtend terechtkunt voor een latte macchiato. GM

De gebruikersgroep, onder leiding van Frederieke Hoitink, roept studenten(organisaties)  
op hun wensen kenbaar te maken: hoitink@oos.eur.nl. 

CAMPUS 

In hoeverre zijn drugs een issue voor het RSC?
“Niet. Laat staan dat wij onszelf herkennen in het artikel. Ons beleid is erop gericht om 
drugsgebruik te voorkomen. Elk kwartaal hebben we overleg met de politie en die heeft 
ons nooit gewezen op de aanwezigheid van harddrugsproblemen rondom onze vereni-
ging.”

In het artikel in de Nieuwe Revu wordt specifiek verwezen naar het RSC als grootste af-
nemer van cocaïne onder Rotterdamse studenten. Wat vind je daarvan? 
“Dat herken ik helemaal niet.”

In hoeverre is een studentenvereniging als het RSC vatbaar voor dit soort aantijgingen?
“Zo’n artikel is jammer, juist omdat wij als vereniging maatregelen nemen tegen drugs-
gebruik. Aankomende leden krijgen voorlichting van Bouman GGZ. Daarnaast is ons 
strafbeleid zeer streng: wie harddrugs bezit, gebruikt of verhandelt wordt geroyeerd. Op 
het gebruik van softdrugs staat 30 weken schorsing, op het verhandelen ervan royement. 
We willen duidelijk maken dat wij ons als vereniging op elke mogelijke manier van drugs 
distantiëren.”

Rust er een taboe op drugsgebruik?
“Drugsgebruik is een maatschappelijk probleem. Er zullen ongetwijfeld studenten zijn 
die drugs gebruiken op bepaalde evenementen, maar ik denk dat dit sporadisch voor-
komt en dat ze dit over het algemeen wel kunnen scheiden van hun dagelijkse bezighe-
den. We proberen gebruik te voorkomen, maar buiten de muren van de vereniging heeft 
het bestuur geen controle meer. De verantwoordelijkheid ligt in alle gevallen bij de ge-
bruiker zelf.” GM

Artist impression: Powerhouse Company International & DeZwarteHond



zestien landen uit om innovatieve 
ideeën voor cosmetica- en huishou-
delijke producten te bedenken voor 
het jaar 2050. Het drietal mag op 
6 april tijdens de internationale fi-
nale de strijd aangaan met de an-
dere winnaars. De drie studenten 
van de Rotterdam School of Ma-
nagement bedachten verschillende 
producten nadat ze besloten om 
mee te doen aan de wedstrijd. Uit-
eindelijk kozen ze voor de Silan’ 
iCombine – Wash & Dry. Tijdens 
de landelijke finale versloeg de 
wasverzachter onder andere een 
borstel die het haar kan krullen en 
stylen, en een shampoo waarmee 
je je kapsel gelijk van een ander 
kleurtje voorziet. Hoe de wasver-

zachter precies moet gaan werken, 
weten ze nog niet. In grote lijnen is 
het de bedoeling dat het product 
door middel van gas watermolecu-
len uit de kleding haalt, waarna 
een ander gas ervoor zorgt dat de 
kleding zacht en glad wordt. Be-
langrijk was vooral dat het pro-
duct binnen het concept van Hen-
kel past: duurzaamheid en de eisen 
van de klant stonden voorop. Op 
dit moment zijn Rolfes en haar 
teamgenoten druk bezig met de fi-
nanciering en het businessplan. 
De samenwerking tussen het drie-
tal verloopt heel soepel, doordat ze 
ook buiten de opleiding vrienden 
zijn. Hashemian is nu voor uitwis-
seling in Milaan, dus communice-

ren gaat wat lastig. Gelukkig bie-
den Skype en e-mail uitkomst, 
want alle drie hopen ze natuurlijk 
de eerste prijs in de wacht te sle-
pen. 
De winnaars krijgen behalve een 
reischeque van duizend euro en 
een vliegticket voor een reis om de 
wereld, een persoonlijke ontmoe-
ting met de CEO van Henkel. 
Maar bovenal is de wedstrijd tot 
nu toe al erg leerzaam geweest. Zo 
wordt het trio gecoacht door een 
manager van Henkel en mocht het 
langskomen op het hoofdkantoor. 
Rolfes kijkt erg uit naar de finale. 
Ondanks dat het niveau weer een 
stapje hoger zal zijn, heeft ze er 
goede hoop op kans te maken. BK

Nooit meer drogen en strijken
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Een wasverzachter die ook droogt 
en strijkt, het klinkt ideaal. Dat 
vond de jury van de Henkel Inno-
vation Challenge kennelijk ook, 
want met dit product wonnen Tere-
sa Rolfes, Sogol Hashemian en Ste-
fan Ullsperger de landelijke finale. 
Henkel nodigde 2300 studenten uit 

v.l.n.r.: Sogol Hashemian, 
Stefan Ullsperger en Teresa Rolfes

TALENT 
AAN DE EUR

Groen licht 
voor 
pedagogiek
De Erasmus Universiteit krijgt een opleiding 
Pedagogische Wetenschappen. De Neder-
lands-Vlaamse Accreditatie Organisatie 
(NVAO) heeft het College van Bestuur daar-
voor groen licht gegeven. De bacheloroplei-
ding start op 1 september 2011, de master-
opleiding twee jaar later. Het opzetten van de 
opleiding past in de wens van zowel de uni-
versiteit als de stad Rotterdam om de handen 
ineen te slaan bij het onderzoeken van prakti-
sche problemen. De EUR moet pedagogen en 
onderwijswetenschappers voortbrengen die 
zich richten op de ontwikkeling van het kind, 
aldus ‘bouwdecaan’, onderwijskundige 
Adriaan Hofman. “Dat hebben we heel breed 
opgezet. Opvoeding en onderwijs in de groot-
stedelijke en multiculturele samenleving 
staan hier centraal.” De opleiding zal net als 
Psychologie gebruik gaan maken van het 
Probleem Gestuurd Onderwijs. GM

ONDERWIJSONTBIJTSESSIES

‘Bedrijfsvoering 2013 is géén reorganisatie’
De	operatie	Bedrijfsvoering	2013	is	geen	reorganisatie,	zei	collegelid	Bart	Straatman	
nadrukkelijk	tijdens	de	eerste	ontbijtsessie	met	ondersteunend	personeel	rondom	Be-
drijfsvoering2013.

Bart Straatman  (met microfoon) vindt de huidige 
bedrijfsvoering op bepaalde punten ouderwets 

Het College van Bestuur (CvB) wil met het 
project Bedrijfsvoering 2013 de kwaliteit van 
de ondersteunende diensten van de EUR ver-
beteren. Om het plan BV 2013 uit de doeken 
te doen, en hierover met het personeel van ge-
dachten te wisselen, heeft het CvB ontbijtses-
sies georganiseerd voor alle betrokken mede-
werkers. Tot nu toe hebben zich ruim driehon-
derd personeelsleden aangemeld. Op 1 maart 
vond de eerste van de zes sessies plaats. De 
boodschap van collegelid Bart Straatman 
was dat de huidige bedrijfsvoering op bepaal-
de punten ouderwets is. Organisatieonderde-
len moeten efficiënter gaan werken en kunnen 
daardoor kleiner worden, aldus Straatman. 
“Maar zie dit niet als reorganisatie”, vervolg-
de hij met klem. Straatman ontkent niet dat 
er dingen gaan veranderen binnen afdelin-
gen, maar kan nu nog niet zeggen hoe. “Zo-
dra we dat wél weten, zullen we dat meteen 
communiceren”, belooft hij. Bovendien zegt 

hij geld uit te trekken voor opleidingen waar-
door medewerkers eventueel op een andere 
plaats ingezet kunnen worden. Gek genoeg 
heeft niemand hem tijdens het ontbijt aange-
sproken op het feit dat hierdoor wellicht ar-
beidsplaatsen verdwijnen. Ook tijdens de ver-
gadering met de Universiteitsraad diezelfde 
dag benadrukte Straatman dat BV2013 geen 
reorganisatie is. “Bedrijfsvoering 2013 is 
geen bezuinigingsprogramma maar een ver-
beteringsprogramma. We gaan niet meer, 
maar ook niet minder geld uitgeven aan de 
ondersteunende diensten van de universiteit”, 
aldus het collegelid. Hij voegde daaraan toe 
dat het samenvoegen van afdelingen of het 
anders organiseren van werkzaamheden, wel 
effect kan hebben op bestaande functies en 
arbeidsplaatsen. Straatman was na afloop 
van de eerste ontbijtsessie zeer tevreden met 
de ‘opbrengst’. “Hier kunnen we zeker mee 
aan de slag.” LJ/WG (foto: RvdH)



Cees Langeveld, bijzonder hoog-
leraar Economie van de podium-
kunsten aan de EUR, directeur 
van het Chassétheater in Breda 
en medeorganisator van de ma-
nifestatie ‘Creatieve financiering 
van de kunsten’. 

Nu de overheid op kunst gaat 
bezuinigen, moet er gezocht 
worden naar alternatieve finan-
cieringsmogelijkheden. Jullie 
hebben mensen gevraagd ideeën 
en ervaringen in te sturen. Is er 
wat uitgekomen?
“We hebben ruim130 voorstellen binnenge-
kregen. Meer dan verwacht en vanuit ver-
schillende vakgebieden. Dertig inzenders 
mogen hun idee op de manifestatie op 22 
maart in Rotterdam presenteren.”

Wat gebeurt er daarna mee?
“De jury kiest uiteindelijk de twee meest 
originele en veelbelovende ideeën en erva-
ringen. Die krijgen een prijs van 2500 euro 
per persoon. Als het iets nieuws betreft 
gaan we ook kijken of het idee kan worden 
uitgevoerd. Verder komt er een boek en een 
website met de inzendingen.”

Heeft u zelf enig begrip voor de 
bezuinigingen op de kunst?
“Het is logisch dat ook de kunst een 
bijdrage moet leveren aan het totale aantal 
bezuinigingen, maar ik vind wel dat de 
kunst met 200 miljoen plus btw-verhoging 
evenredig zwaar getroffen wordt ten op-
zichte van andere sectoren. Dat is jammer.”

Kan er nog wat positiefs uit de 
bezuinigingen komen, zou het 
de creativiteit of kwaliteit van 
de kunst bijvoorbeeld ten goede 
kunnen komen?
“Eerder konden kunstenaars al hun aan-
dacht aan het artistieke aspect geven. Nu 
moeten ze ook denken aan geldverdienen. 
Dat kost tijd, maar misschien maakt het 
hen ook bewuster van het feit dat ze kunst 
voor mensen maken, en zullen ze meer aan 
de afnemer denken die het thuis ophangt of 
neerzet.” TL

Meer informatie: www.academiavitae.org/
symposium

Studeren in de Universiteits-
bibliotheek op doordeweek-
se dagen kan vanaf april tot 
middernacht. In het week-
end kun je er terecht van 
9.00 tot 18.00 uur. Ook kun 
je op werkdagen terecht in 
restaurant ‘De Carrousel’ 
tussen 10.00 en 22.00 uur.

Dit heeft de studentgeleding 
van de Universiteitsraad voor 
elkaar gekregen bij het College 
van Bestuur. Met het oog op 
het groeiend aantal studenten 
en de campusvernieuwingen op 
Woudestein pleitte de student-

geleding afgelopen najaar voor 
meer studieplaatsen. Omdat 
het lastig is om op korte termijn 
het fysieke aantal studieplaat-
sen flink te vergroten, opperden 
de studenten om met ruimere 
openingstijden van de UB meer 
plaatsen te creëren. 
De UB heeft al wel een begin 
gemaakt door vanaf 4 april 
achttien extra studieplekken 
ter beschikking te stellen. 
Dat brengt het totaal aantal 
werplekken in de UB op 720. 
Samen met het G-gebouw biedt 
campus Woudestein dan 1150 
werk- en studieplekken. Boven-

dien onderzoekt de bibliotheek 
momenteel met hoeveel, en op 
welke locatie extra plaatsen ge-
realiseerd kunnen worden, dus 
uitbreiding komt er aan. 
Tenslotte gaat de UB zorgen 
voor stillere studieplekken door 
meer toezicht te houden, ook 
in het G-gebouw. Dat betekent 
extra werk voor de stewards, 
en dus extra kosten voor de 
bibliotheek. Dit opgeteld bij de 
hogere kosten voor de portier, 
krijgt de UB er door de ruimere 
openingstijden een flinke kos-
tenpost bij volgens PR-mede-
werker Miranda de Bus. LJ

Studeren tot middernacht in UB
openingstijden
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De ver-
leiding 
is soms 
heel 
groot
Bestuurskundige Vincent 
Homburg doelt op frauderen in 
een scriptie of proefschrift. Hij 
reageert  in het Reformatorisch 
Dagblad van 24 februari op het 
aftreden van de Duitse minister 
van Defensie Karl-Theodor zu  
Guttenberg, die fraude pleegde in 
zijn dissertatie. 

DE QUOTE

Promovendi willen salaris
Ongeruste promovendi verzetten zich tegen 
het zogeheten ‘bursalenstelsel’. Promovendi 
moeten geen studiebeurs krijgen, maar een 
salaris, vinden ze. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Recordaantal promoties aan 
universiteiten
Nooit eerder hebben Nederlandse universiteiten 
zoveel mensen laten promoveren als vorig jaar. 
Ook op de EUR is het aantal sterk gestegen.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Studentbestuurders betalen 
geen collegegeld
Geen collegegeld en geen studievertraging voor 
studentbestuurders: als het de overheid niets kost, 
willen CDA en VVD hiervoor zorgen.
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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SABINE SEVERIENS
(1966) is bijzonder hoogle-
raar Onderwijskunde, in 
het bijzonder diversiteit in 
het onderwijs, en direc-
teur van Risbo. Ze houdt 
zich bezig met diversiteit 
en onderwijsongelijkheid, 
vanuit het perspectief van 
motivatie, integratie en de 
leeromgeving. In het ver-
leden deed ze onder meer 
grootschalig onderzoek 
naar stimulerende leer-
omgevingen voor alloch-
tone studenten en naar 
studiestaken van allochto-
ne studenten.
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Hebt u zelf kinderen?  “Ja.” 

Zitten die op een zwarte school of een witte school? “Een 
gemengde school, met een mix van Nederlandse, Turkse, 
Marokkaanse en Surinaamse kinderen, van zowel hoog- als 
laagopgeleide ouders.”

Waarom kies je als ouder voor een gemengde school? “Ik 
heb in de eerste plaats voor een buurtschool gekozen. In een 
stad als Rotterdam moet je als ouder niet voor een witte 
school in een heel andere buurt kiezen, vind ik. Dan moet je 
hier niet gaan wonen.”
 
Een ouder wil toch gewoon het beste onderwijs voor zijn 
kind? “Ik zie ook wel dat er witte scholen zijn waar het ge-
middelde niveau van de kinderen hoger ligt, en docenten 
voor hoge citoscores kunnen zorgen. Dit is belangrijk, maar 
andere dingen zijn dat ook: dat je leert spelen en communice-
ren met andere kinderen in de wijk bijvoorbeeld. In klassen 
met veel kleur leren kinderen op een andere manier naar el-
kaar te kijken en elkaar te beoordelen dan in homogene of 
witte klassen. Mijn jongste zoon is zeven. Die komt thuis 
met zijn pet losjes boven op zijn hoofd gezet en roept dan dat 
hij een Mocro-man is. Dat is toch mooi? Hij vindt het stoer 
en ervaart geen enkele angst voor zijn Marokkaanse klasge-
noten en de jongens uit zijn voetbalteam – in tegenstelling 
tot een kind dat in Hillegersberg op school zit, vermoed ik.”

Zijn witte scholen altijd beter? “Nee. Maar je ziet een heel 
duidelijk verband tussen het percentage allochtone kinderen 
en de prestaties van die school. Hoe meer zwarte kinderen, 
hoe slechter de school presteert.”

In hoeverre heeft dat met etniciteit te maken, of juist met 
sociaal-economische achtergrond? “Het gaat enerzijds om 
het opleidingsniveau van de ouders, anderzijds om de etni-
sche achtergrond, en dan vooral om taal. Onderzoekers zijn 
het onderling oneens over wat nu de belangrijkste factor is. 
Het zal dus wel beetje van beide zijn”

Niet zwart, niet wit
Minister van Bijsterveldt wil het ontstaan van ‘zwarte’ scholen 
niet langer tegengaan. Maar is dat zo erg als critici zeggen? 
Onderwijskundige Sabine Severiens legt uit hoe je als school 
het verschil kunt maken: “Ouders moeten het belang van een 
gemengde school inzien.”               tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

In welke omgeving leert een individueel kind het beste? 
“Zwakke leerlingen leren veel van samenwerken in groepen 
met sterke leerlingen, en omgekeerd. Vanuit een soort social 
justice-argument kun je dus heel goed onderbouwen dat je 
voor gemengde scholen moet gaan: als je kinderen met een 
variërend cognitief niveau bij elkaar zet, leert iedereen daar-
van. In ieder geval moet je zwarte scholen, dus met relatief 
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Spelende schoolkinderen 
in Rotterdam.

dat zwarte scholen in arme wijken het zelf maar 
moeten uitzoeken. Dat is een verkeerd signaal, 
waardoor de sociale problemen alleen maar groter 
worden. Het laatste wat we willen is een mozaïek-
achtige stad, waarin elke groep zijn eigen wijk, 
buurtcentrum en school heeft.”

Kan een gemengde school vanzelf, dus zonder 
centrale sturing, ontstaan? “Voor een goedpreste-
rende gemengde school heb je in ieder geval een 
goede directeur nodig. Die moet een helder onder-
wijsbeleid voeren met een positieve visie op diversi-
teit, en dat vertalen naar goede docenten en lesma-
teriaal dat inspeelt op de verschillen. Je kunt als 
school veel doen met ouderbetrokkenheid. Je ziet in 
grote steden steeds vaker groepen ouders die met el-
kaar besluiten om hun kinderen op een zwarte 
school te plaatsen. Als je kleine clubjes van een be-
paalde groepering in je school ziet verschijnen, kun 
je die ouders aanspreken en met hen activiteiten on-
dernemen. Het gaat vaak via via.”

Zo’n ouderinitiatief klinkt geweldig. Maar is dat 
genoeg om zwarte scholen tegen te gaan? “Ie-
mand dwingen om zijn kind op een bepaalde school 
te plaatsen werkt niet: een belangrijke voorwaarde 
voor gemengd onderwijs is dat ouders er zelf achter 
staan. Maar dat werkt alleen als de schoolleiding er 
voor kan zorgen dat de resultaten omhoog gaan.  En 
dat gaat niet vanzelf. Als je niets doet met de ver-
schillen tussen kinderen, zijn die alleen maar groter 
geworden op het moment dat ze naar de middelbare 
school gaan. Dat is logisch: hoogopgeleide ouders 
snappen beter hoe ze dingen voor hun kinderen 
moeten regelen, waardoor kinderen van laagopge-

leide ouders achterblijven. Het is net de samenle-
ving in het klein.”

Komen er nu meer zwarte scholen? “Dat zou kun-
nen. Ik kan me voorstellen dat je als witte ouder van 
een kind op een zwarte school denkt: wat ben ik 
voor een idealist, ik wil gewoon het beste onderwijs 

voor mijn kind. En dat je toch niet voor een buurt-
school kiest, maar vijf kilometer verderop naar een 
witte school gaat.”

Het klinkt zo raar: ‘witte’ kinderen en ‘zwarte’ kin-
deren. Is er een manier om die terminologie te 
omzeilen? “Ik omzeil het niet. Je kunt heel ingewik-
keld doen, maar dit is een manier om het te benoe-
men. Ik weet wel dat je hiermee chargeert, maar 
voor het begrip is het duidelijker.”

Maar tussen het ene ‘zwarte’ kind en het andere 
zitten toch enorme verschillen. “Met Aziatische 
kinderen gaat het heel goed, beter zelfs dan met de 
witte, de autochtone kinderen. De Turkse en Ma-
rokkaanse kinderen zitten het meest onderaan. De 
Surinaamse kinderen scoren bijna hetzelfde als au-
tochtone kinderen en de Antillianen zitten daar dan 
weer net onder. Die verhoudingen zie je tot in het 
hoger onderwijs.”

Er zijn mensen die zeggen: kinderen leren beter in 
een omgeving met gelijkgestemden. “Er zijn 
scholen waar de directeur zegt: wij hebben allerlei 
soorten leerlingen, en dat willen we ook, want je 
leert meer van iemand die anders is, dan van ie-
mand die hetzelfde is als jij. Als hij ook nog in staat 
is om dat door te trekken naar het onderwijs in die 
school, komen daar kinderen uit waar we in de toe-
komst meer profijt van hebben in de multiculturele 
samenleving dan van kinderen die in een homogene 
omgeving zijn opgegroeid.”

Spreekt u nu op basis van harde cijfers of is dit 
een ideologische overtuiging? “Een beetje van al-
lebei. Er zijn zwarte en gemengde scholen die het 
heel goed, net zo goed als een witte school, doen, 
omdat ze een goed onderwijs- en diversiteitbeleid 
voeren. Daar zijn keiharde cijfers over. Maar ik laat 
dat graag zien in mijn onderzoek, omdat ik denk dat 
een goede integratie van alle roepen in Nederland 
uiteindelijk beter is voor alle Nederlanders.”

In hoeverre is de lagere school vormend voor ie-
mands uiteindelijke succes? “Heel bepalend. Het 
is aan de lagere school om je klaar te stomen voor de 
best mogelijke middelbare school. Maar je ziet voor-
al bij allochtone kinderen dat ze vaak gebruikmaken 
van de alternatieve route. Turkse en Marokkaanse 
kinderen komen vaak op het vmbo terecht, maar 
klimmen vervolgens op naar de havo, het hbo en ko-
men uiteindelijk met een hbo-propedeuse op de uni-
versiteit terecht. Die ambitie in die groep is heel 
hoog.”  

‘Het laatste wat we willen is een 
mozaïekachtige stad, waarin elke groep zijn 
eigen wijk, buurtcentrum en school heeft’

zwak presterende kinderen, zien te voorkomen.”

Maar nu zegt de minister dat ze haar handen van 
dit probleem af trekt. Wat vindt u daarvan? “Het 
is een beetje slap. De minister legt het hoofd in de 
schoot en zegt: van bovenaf kunnen we hier niets 
aan doen, we geven het op. Daarmee zeg je eigenlijk 
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Niek Joosse, 
eerstejaars geschiedenis
Leeftijd: 22 jaar
Woonplaats: Middelburg 

Eerstejaars en 22 jaar? “Na de havo ben ik op 
hbo-niveau multimedia gaan doen. Daar werd 
echter meer tekentalent gevraagd dan ik had. De 
paar jaar daarop heb ik in de horeca gewerkt, 
waarna ik aan hbo-informatica ben begonnen. 
Dat bleek ook niks voor me te zijn, en er volgde 
weer een paar jaar horeca. Een bepaald beroep 
heeft me nooit voor ogen gestaan, ik wilde geen 
dokter of brandweerman worden; dat maakt een 
studiekeuze niet eenvoudig. Ik weet nog steeds 
niet wat ik wil worden, maar door voor het collo-
quium doctum te slagen, kan ik nu op universi-
tair niveau studeren, en geschiedenis is echt inte-

ressant. Vooral de geschiedenis van niet-westerse 
landen – waar ik nu mee bezig ben – wordt wel 
heel boeiend door de ontwikkelingen in het Mid-
den-Oosten.
Het laatste college eindigde met de vraag waar-
toe die ontwikkelingen zullen leiden. Een ant-
woord kwam er niet. Persoonlijk hoop ik dat de-
mocratie een kans krijgt, maar wie of wat de ont-
stane machtsvacua zullen vullen is waarschijn-
lijk van toevalligheden afhankelijk.”

Middelburg is niet naast de deur.
“De reistijd is twee uur en nog wat. Die gebruik 
ik voornamelijk om muziek te luisteren – van 
klassiek tot metal – en de krant lezen. Ik heb wel 
een tijdje op kamers gewoond in Rotterdam, 
maar het is mijn stad niet; te anoniem. In Mid-
delburg – een groot dorp – voel ik me thuis.” 

tekst en fotografie: Ronald van den Heerik

ONGEHOORD	

(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin, of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Inzen-
ders dienen hun naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar opi-
nie@em.eur.nl 

De ontmoeting

GEDICHT

Kaalslag
Op lage sokkel staat Erasmus met neergeslagen ogen,
naast de omgezaagde bomen. In de voorjaarszon 
glimt zijn wrange bronzen blik. 
Verwrongen als de kuboïde in het midden van ’t gazon, 
steken vezelige twijgen uit stapels takkenbossen. 
Diepe gaten gapen, waar de voeten van kolossen
eens waren geworteld.

Ik tel de jaarringen onder hun oranje kruizen. 
Bloesem zit gevangen in de knoppen. 
Waaiers van oranje zaagsel liggen rond de stompen 
op de grauwe tegels.   
Voorjaarszonnestralen kaatsen van de kille gevels.
De leegte is een sprekende.

En ze doet beloftes.
Ondertekend en beklonken
in maquettes, plattegronden 
dat hoewel nu zwaar geschonden 
Er ter zijner tijd weer een bladerdak zal zijn.

Dat is de loop der dingen, 
ook ik zwaai met botte bijl 
op het veld waar ‘k ga verbouwen.
In de hoop dat als ik snoei.
er uiteindelijk meer groeit 
dan ik koos niet te behouden.

Lennart Pieters

Lennart Pieters is campusdichter en doet een master Cultural Economics and 
Cultural Entrepeneurship aan de EUR. Hij schreef dit gedicht op verzoek van 
Erasmus Magazine. Wil je livemuziek en poetry horen in Rotterdam op 26 
maart? Kijk dan op: www.speyksessies.nl
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Sociologenkind
Hoera! Het is feest. Willem en Masja, twee fijne colle-
ga’s van mijn afdeling hebben samen eens wat anders 
geproduceerd dan een artikeltje: Jaap is geboren, en 
Masja en Willem zijn de trotse ouders. Terecht. Ik ben 
ook een beetje trots. Zo’n afdelingskind doet je altijd 
wat. 
Sociologisch onderzoek toont al jaren aan dat ouders 
in economisch gunstige posities kinderen voortbren-
gen die later ook weer in economisch gunstige posi-
ties zullen verkeren. De rol van opleidingsniveau is 
daarbij heel belangrijk. Hoger opgeleide ouders pro-
duceren hoger opgeleide kinderen. En hoger opgelei-
de kinderen krijgen doorgaans de betere banen. Nee, 
over Jaap’s toekomst hoeven de kersverse hoogopge-
leide ouders zich geen zorgen te maken. Jaap komt la-
ter vast goed terecht. Tenminste, in financieel econo-
mische zin dan hè. 
Sociaal gezien moet ik nog maar zien of Jaap zich een 
beetje kan redden. Beide ouders zijn namelijk niet al-
leen hoog opgeleid, maar ook nog eens socioloog aan 
een universiteit! In de kroegen waar ik meestal kom, 
vertel ik altijd maar dat ik bij de politie werk. De ver-
wijten die je dan naar je hoofd krijgt zijn in ieder ge-
val een stuk minder erg dan de scheldpartijen die je 
moet aanhoren nadat je gezegd hebt dat je op de uni-
versiteit werkt. In een tijd waarin het louter werken 
aan de universiteit je al in een verdacht daglicht zet, is 
het al helemaal niet handig om dan ook nog eens te 
melden dat je socioloog bent: ‘Sociologen maken nie-
mand beter’, ‘vinden geen nuttige dingen uit’ en ‘be-
vestigen met hun onderzoek alleen wat iedereen met 
een gewoon verstand al lang weet’…. Nee, sociologen 
aan de universiteit werken daar ‘vooral om de subsi-
diestromen hun kant op te laten komen’, ‘om papers 
te produceren die alleen gelezen worden door andere 
sociologen’, en natuurlijk ‘om andere sociologen op te 
leiden…’
Maar wat moet Jaap later op het schoolplein zeggen 
als kinderen tegen elkaar staan op te bluffen over het 
beroep van hun ouders? Pappa Willem is socioloog? 
Oei, dat is dus niet aan te raden. Mijn kinderen – ik 
geef toe – hebben het met mij als sociologenvader la-
ter op straat vast ook niet zo gemakkelijk. Maar geluk-
kig hebben zij nog een moeder met een ‘normaal’ be-
roep! Maar wat kan Jaap daarover zeggen? Mama 
Masja is ook socioloog? Dat maakt het vast alleen 
maar erger. Ik raad de kersverse ouders aan het kind 
maar alvast aan te melden bij de plaatselijke judover-
eniging. En Jaap, alvast heel, heel veel sterkte gewenst 
beste knul! En als het je allemaal te veel wordt, zeg 
dan gewoon dat je ouders bij de politie werken…

Peter Achterberg, politieagent bij de FSW, houdt het 
voor Pippi (4 jaar) en Lente (2 jaar) een beetje vaag 
waar hij werkt. Hij werkt in Rotterdam, dat is voorlo-
pig nog genoeg…

PETER ACHTERBERG

	VAN	DER	SCHOT	
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De Woudestein-campus is nu echt in ontwikkeling. Afgelopen weken startte 
het kappen, snoeien en verplaatsen van bomen. Ooit zal het noordelijk deel 
van het terrein weer beplant zijn, maar de lente van 2011 op de Erasmus 
Universiteit zal zonder bloesems en groen zijn. Ondertussen werken studen-
ten aan de bouw van een boomhuis.        tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik

D
e aard van de reacties op de bomenkap van 
EUR-medewerkers en studenten in de week 
volgend op het weekend van 19 en 20 februa-
ri waren in twee woorden samen te vatten: 
verontwaardigd en verdrietig. Hoewel het 

grootste gedeelte van de goegemeente op Woudestein wel 
wist wat haar boven het hoofd hing, oogt de realiteit toch 
altijd nog een graadje erger. Stapels gekapt hout, plotse 
vergezichten op de trieste kantoren van het Brainpark en 
het stadion van Excelsior, bergen zand en op loopgraven 
lijkende bouwputten, opgeluisterd door motorzaaggelui-
den en overdekt met grijze, kille, vochtige luchten – want 
het weer werkte aanvankelijk ook niet echt mee. 
De grote bonte specht, boomklever en boomkruiper heb-
ben hun heil elders gezocht. Nee, echt vrolijk zal niemand 
ervan zijn geworden, ook al is het allemaal voor een betere 
toekomst. 

Nestelende vogels  Verschillende 
personeelsleden lopen met een kniptang langs de stapels 
hout te scharrelen; ze knippen takken van de bomen die 
eens het bloesemlaantje vormden. Dan hebben ze in 
ieder geval straks nog een paar bloeiende takken op het 
bureau staan. Elders is werkvolk op de campus bezig 
de houthopen in vrachtwagens te laden. Dat op het 
middenterrein de bomen zouden verdwijnen, omdat daar 
gebouwd moet gaan worden, was zo’n beetje iedereen wel 
duidelijk, maar dat ook elders zou worden gekapt, leidt bij 
velen tot onbegrip. Een goedlachse Marjolein Geerards, 
vanuit het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB), belast met de 
hele operatie, wil graag nog een keer uitleggen waarom de 
sierkersen van de bloesemlaan nu al tegen de vlakte gaan. 
“Tussen half maart en oktober mag niet gekapt worden, 
omdat juist in die periode schade kan worden toegebracht 
aan bijvoorbeeld nestelende vogels.”
Dat bomen voor het E-gebouw, achter het C-complex en 
langs de westrand van de vijver van de bibliotheek het 
loodje hebben moeten leggen, heeft eveneens een goede 
reden, vertelt Geerards. “Niet omdat hier direct bouwacti-
viteiten zullen plaatsvinden, maar vanwege kabels die 
verlegd moeten worden, en de bereikbaarheid voor de res-
tauratie van het C-gebouw. Voor het E-gebouw moeten de 

bomen weg, omdat daar de grond zal worden opgehoogd 
tot halverwege de Institutenlaan – oplopend tot op het ni-
veau van het L-gebouw – en daar kunnen die bomen niet 
tegen. Er komt namelijk zo’n twee meter grond bij.” 
Geerards mag graag vooruitblikken. “Nieuwe bomen zul-
len er zeker komen, een mix van groot en klein. En het 
aantal nieuwe bomen zal zeker niet minder zijn dan wat er 
stond. Die garantie kan ik wel geven.”

Boomhuis  Blij kun je de studenten verenigd in de 
stichting Treehouse niet noemen, maar de verzekering dat 
er minstens evenveel bomen terug zullen komen als er nu 
verdwijnen, helpt in ieder geval een klein beetje het leed te 
verzachten. 
Treehouse zelf is ondertussen bezig om samen met onder 
anderen een architect en een kunstenaar een permanent 
houten huis op te richten op het veldje voor het E-gebouw 
naast het standbeeld van Erasmus. 
Initiatiefnemers Ingrid de Vries van GreenEUR, Bas van 
den Berg (net afgestudeerd bij RSM) en René Boonekamp 
(student Hotelschool) hebben het voor elkaar gekregen 
dat ze een gedeelte van de gekapte bomen mogen gebrui-
ken voor het houten bouwwerk.
Dit zogeheten boomhuis – the tree shack – moet plaats 
bieden aan zo’n vijftien mensen en het onderkomen wor-
den van kleinschalige evenementen, zoals alternatieve col-
leges en cursussen. “Met het gekapte hout willen wij 
graag een natuurlijke plek creëren”, legt Ingrid de Vries 
uit. “Een nieuwe plek, opgebouwd uit elementen van de 
campus.” 
Het streven is om op natuurlijke basis, met zo min moge-
lijk toegevoegde materialen van buiten de campus, en met 
een zo laag mogelijk energieverbruik, een plek te creëren 
waar studenten kunnen vergaderen en brainstormen. De 
planning is dat na de zomer het boomhuis gereed is en dat 
het de komende jaren daar blijft staan.  

Studenten die onder deskundige begeleiding willen meehel-
pen met de duurzame bouw van het boomhuis zijn natuur-
lijk van harte welkom. Info: bas@doormiddelvan.com
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op de 
campus: www.eur.nl/efb/informatie/ontwikkeling_campus

Waar gehakt wordt…
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N
iemand kan zo makkelijk geld lenen als een student. 
Terwijl andere financieringen stevig ontmoedigd 
worden met eindeloze kredietwaardigheidstoetsingen 
en slogans als ‘Geld lenen kost geld’, lijkt het of de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staat te trappe-

len om je aan het einde van de maand een paar honderd euro extra 
toe te stoppen. Of je het gebruikt voor boeken, huur, je telefoonre-
kening, collegegeld of een nieuwe broek – niemand die het contro-
leert. En één telefoontje is genoeg.
We zijn met zijn allen steeds meer gaan lenen. In totaal verstrekte 
DUO vorig jaar 4,4 miljard euro aan leningen, ruim vier keer meer 
dan tien jaar geleden. Het aantal studenten in het hoger onderwijs 
dat naast zijn studiefinanciering bijleende is in die periode dik ver-
dubbeld. Bedroeg de gemiddelde schuld na afstuderen in 2005 nog 
€ 9.557, in 2010 was dat opgelopen tot € 13.318. Dit kabinet lijkt 
er geen moeite mee te hebben. Integendeel: als de plannen van 
staatssecretaris Halbe Zijlstra doorgaan, hebben studenten vanaf 
1 september nog maar drie jaar recht op een prestatiebeurs en 
wordt in de masterfase een sociaal leenstelsel ingevoerd. Het idee: 
een studielening is een investering in jezelf en verdient zichzelf te-
rug. Maar is dat wel zo?

Bier en andere leuke dingen  Jenno Ipema (44) 
studeerde bedrijfskundige economie aan de EUR en is nu ruim 
vijftien jaar afgestudeerd. Omgerekend kreeg hij maandelijks 
rond de 1100 gulden (500 euro) binnen: 560 gulden basisbeurs, 
230 gulden aanvullend en 330 gulden als lening. Daarvan betaalde 
hij huur en studie, “maar ook eten, drinken, bier en andere leuke 
dingen”.  Na zeven jaar leverde het hem een schuld van ongeveer 
25.000 gulden (11.000 euro) op, die hij binnen vier jaar afloste. 
Ipema, nu werkzaam als strategisch consultant, heeft geen spijt 
van zijn lening. Zijn ouders droegen maar beperkt bij, en hoewel 
hij er altijd naast werkte, was dat niet genoeg. “Ik had ook níet 
kunnen gaan studeren, dan had ik al die jaren al fulltime kunnen 
werken. Maar iemand met een academische achtergrond gaat 
op den duur structureel meer verdienen. Die winst kun je vrij 
nauwkeurig terugrekenen.”

Het spook 
dat lenen heet

Studenten leven steeds meer op krediet. En 
toch slaat massaal de paniek toe als de poli-

tiek begint over een sociaal leenstelsel. Is het 
een verantwoorde investering in je toekomst, 

zo’n studielening, of financiële zelfmoord? 
tekst Geert Maarse illustratie Bas van der Schot 

fotografie Ronald van den Heerik

Sch
uld

: 

 €0,–

Sanne Lugthart (30) studeerde geneeskunde (1999-2006)
Schuld: € 10.000 (afbetaald)
Reden: Verlengd keuzeonderzoek in Memphis (VS), niet kunnen werken naast 
co-schappen, stage in Melbourne.
Nu: Internist in opleiding in het IJssellandziekenhuis.
“Ik denk dat bijna niemand bij geneeskunde zonder lening afstudeert. Of je moet ont-
zettend geluk hebben met je ouders. Ik heb altijd veel naast mijn studie gewerkt, in 
de horeca, op beurzen, in de promotie, maar tijdens mijn co-schappen moest ik alles 
stopzetten. Je staat vijftig, zestig uur in de week in het ziekenhuis, ook in het week-
end. Alles is nieuw, als je thuiskomt ben je kapot. Dat is de periode waarin mensen 
gaan lenen.
De informatievoorziening bij DUO kan beter denk ik. Je krijgt zelden een overzicht, pas 
als je moet gaan afbetalen. En het is heel erg makkelijk om je lening te verhogen. 
Gewoon even bellen en je gaat van 350 euro in de maand naar 700. Ik heb er geen 
moment spijt van gehad, maar toen ik na mijn afstuderen ging promoveren wilde ik 
zo snel mogelijk van die schuld af. Misschien een beetje gek, want het hoefde nog he-
lemaal niet. Binnen anderhalf jaar was het gebeurd. Ik ben in mijn studentenwoning 
blijven zitten en heb gewoon nog even zuinig doorgeleefd.”
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Dat de financiering van je studententijd niet te reduceren is tot een 
simpele rekensom, blijkt uit cijfers van het Nibud. Een kwart van 
de studenten met een lening doet dat om relaxed te kunnen leven. 
Maar veel mensen zijn huiverig: bijna tachtig procent zegt liever 
geen grote schulden te willen maken. Tegelijkertijd weet meer dan 
de helft niet hoeveel rente je nou eigenlijk moet betalen (zie kader). 
Er bestaan nogal wat misverstanden over een lening bij DUO. Dat 
er een reële kans is dat hij kwijtgescholden wordt bijvoorbeeld 
(terwijl dat maar in 3 procent van de gevallen gebeurt). Een groot 
deel van de studenten denkt ten onrechte dat een studieschuld niet 
van invloed is bij het afsluiten van een hypotheek. En tweederde 
weet niet dat de rente al ver voor het afstuderen begint, namelijk 
op de dag dat je je eerste uitkering ontvangt. 
“De meeste studenten hebben niet in de gaten hoe snel zo’n krediet 
oploopt”, zegt Aafke Hofman, die voor het Nibud budgettrainin-
gen coördineert in studentensteden Leiden, Den Haag, Rotterdam 
en Utrecht. “En dan hebben ze vaak ook nog ergens anders een le-
ning, een creditcard en kunnen ze rood staan op hun lopende reke-
ning.”
Het belangrijkste doel van het programma ‘Slim Studeren = Geld 
Beheren’ is om kostenposten inzichtelijk te maken. Even koffie en 
een broodje op de universiteit is handig en lekker, maar kost per 
maand toch al gauw 80 euro. Hofman: “De meeste mensen hebben 
geen idee wat ze maandelijks uitgeven aan telefoon, water of licht. 
En studenten beseffen vaak niet van hoeveel kortingen ze onge-
merkt gebruikmaken. Het is allemaal zo gemakkelijk, die studiefi-
nanciering en huurtoeslag. Maar je kunt je lening ook op nul zet-
ten.”

Extraatjes opsnoepen  Van iemand die een 
universitaire opleiding doet, mag je verwachten dat hij in staat is 
een verstandige afweging te maken, zegt Gerco Buijk (24). Na zijn 
hbo studeerde Buijk bestuurskunde aan de EUR. In totaal was hij 
zeven jaar bezig, waarvan hij de laatste drie jaar maximaal leende. 
Best fors, vind hij, maar hij kan het met gemak voor zichzelf 
verantwoorden. “Inmiddels heb ik met mijn vriendin een huis 
gekocht en zal het terugbetalen een deel van de extraatjes gaan 

opsnoepen. Maar ik heb nu een salaris, dus het terugbetalen zal 
prima lukken.”
Het komt niet vaak voor dat studenten tijdens hun opleiding in >>

Marcel Duits (26) studeerde bedrijfskunde (2002-2009)
Schuld: € 20.000
Reden: Een jaar fulltime bestuur bij STAR, uitwisseling naar Praag, twee masters.
Nu: Trainee bij Unilever.
“Ik begon te lenen omdat ik wat krap kwam te zitten en ik mijn collegegeld moest be-
talen. Het was een flinke stap, omdat ik ben opgevoed met het idee dat lenen ‘slecht’ 
is. Mijn ouders vonden na een paar jaar dat ze me financieel genoeg hadden onder-
steund. Terecht, maar het leven bleek duur, zelfs met twee dagen werken ernaast. Door 
mijn lening heb ik naast mijn studie andere dingen kunnen doen, en ik ben ervan over-
tuigd dat dit zich terugverdient. De studenten die in zichzelf geïnvesteerd hebben, 
kunnen als starter al snel de betere banen krijgen. 
Ik heb na mijn bestuursjaar een maximum gesteld voor de tweeënhalf jaar die nog 
zouden volgen: 20.000 euro. En daar heb ik me aan gehouden.”

Sch
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Onvoldoende financiële steun van ouders

Geld tekort
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of afstuderen
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Meer keuzes mogelijk, dus percentages tellen niet op tot 100
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Studielening te duur
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Waarom studenten níet lenen



de problemen komen met hun lening, denkt studentendecaan Do-
rie Geers. De meeste studenten lenen zelfs liever niet, is haar erva-
ring. Er wordt ontzettend veel gewerkt, dat wel. “Ik heb het idee 
dat ze heel optimistisch zijn.”
Toch is het maar de vraag of je alles kunt overzien. Manfred 
Zielinski (37) spreekt uit ervaring. In de jaren negentig studeerde 
hij bedrijfskunde aan de EUR, waar hij een aardige schuld aan 
overhield. Hij kreeg de goede baan die hij had verwacht, maar zijn 
nieuwe leven kreeg ook ineens een ander prijskaartje. “Je komt in 
een andere fase terecht, waarin het bijvoorbeeld leuk is om mooie 
meubels te kopen. Het laatste waar je dan aan denkt is terugbeta-
len. Er komen nieuwe leningen, voor een huis, een auto. En dan heb 
je ineens een gezin: iedere week boodschappen voor 160 euro.”
Dat is een valkuil, zeggen veel alumni. Het is makkelijker om na je 
afstuderen een paar jaar inkomsten op te potten, iets wat moet 
kunnen als je gewend bent aan het studentenbudget. Hoewel het 
technisch gezien niet altijd voordelig is om een studielening gelijk 
af te lossen (een lening met een hogere rente, bijvoorbeeld een hy-
potheek, heeft de prioriteit), geeft het wel de nodige ademruimte. 
Martin van Elp, voormalig mr.drs.-student aan de EUR: “Dege-
nen die meteen alles willen – een huisje met een tuintje, een ruime 
stationwagon, verre vakanties en zo snel mogelijk in de luiers – 
maken het zichzelf in mijn ogen moeilijker dan nodig. In dat geval 
lopen de maandelijkse lasten gelijk hard op.” 
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Marius Bilkes (28) studeerde bestuurskunde en media & journalistiek (2001-2009)
Schuld: € 50.000
Reden: Dubbelstudie (twee masters), reis naar China, half jaar organisatie van een 
congres, uitwisseling naar Stellenbosch.
Nu: Trainee bij ‘Eerst de klas’.
“Heb ik ergens spijt van? Nee. Had het anders gekund? Ja, maar ik zou niet weten hoe. 
Vooral in de eerste jaren van mijn studietijd heb ik misschien iets te veel biertjes weg-
gegeven. Je kunt je afvragen of je daar een studielening voor moet afsluiten. Aan de 
andere kant: hoe kun je dat nou inschatten als je achttien bent en ineens op jezelf 
woont? Je hebt een vreemd levenspatroon: veel vrije tijd, veel uitgaan, veel drinken, 
veel vakantie en in principe de mogelijkheid om dat te financieren. Het punt is mis-
schien wel dat je niet hard genoeg hoeft te studeren in Nederland, en dus zoveel tijd 
overhoudt voor leuke dingen. Als je het een beetje druk wil hebben, moet je toch al 
snel twee opleidingen gaan doen.
Ik ben me later veel bewuster geworden van mijn mogelijkheden. Toen ben ik ontzet-
tend veel naast mijn studie gaan doen. Als ik nu zou moeten gaan afbetalen, zou het 
wel een beetje pijn doen ja. Maar ik ga ervanuit dat ik straks een goede baan krijg.”

‘Ik heb nu een salaris, 
dus het terugbetalen zal 
prima lukken’

RENTE
De Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) bere-
kent rente vanaf het 
moment van uitbeta-
ling en niet, zoals veel 
mensen denken, pas 
vanaf de afstudeerda-
tum. De rente beweegt 
mee met de financiële 
markt, wordt elk jaar 
bijgesteld en vanaf het 
moment van afstuderen 
voor vijf jaar vastgezet. 
Voor 2011 bedraagt hij 
1.5 procent op jaarbasis. 
Dat is laag in vergelij-
king met de afgelopen 
jaren, waarin de rente 
respectievelijk op 2.4 
(2010), 3.6 (2009), 4.2 
(2008) en 3.7 precent 
stond.

 HO-STUDENTEN MET EEN LENING GEMIDDELD BEDRAG DAT PER MAAND GELEEND WORDT            
2009 158.600 € 471 
2006 146.900 € 446                                         
2003 102.800 € 405 

 NIEUWE SCHULDENAREN*   GEMIDDELDE SCHULD                   
2010 87.337  € 13.318 
2008 74.792  € 12.107                        
2006 53.356  € 10.810 
2004 49.378  €   7.939                       

Nadat studenten – uit het totale onderwijsaanbod –  zijn afgestudeerd of de studie 
hebben beëindigend   

Sch
uld
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€50.
000
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H
et boek De Engel van Kebayoran van Louis 
Zweers over de geschiedenis van zijn familie 
in Indonesië is doorspekt met persoonlijke ver-
halen, dialogen en foto’s. Het is een prettig 
leesbare literaire non-fictieroman, die boven-

dien veel duidelijkheid verschaft over de periode na de onaf-
hankelijkheid van Indonesië. 
De docent fotojournalistiek vertelt gepassioneerd over zijn 
zoektocht naar zijn familiegeschiedenis, vanachter zijn bu-
reau op de universiteit. Over elk familielid kan hij uren ver-
tellen, lijkt het. “Het was een hele spannende zoektocht”, 
vertelt de auteur. Wat er allemaal naar boven zou komen, 
wist hij immers niet. Het contact met de familie was vrijwel 
verbroken. Het bijzondere leven van zijn nicht Lily had hem 
echter altijd geboeid. In 1951 trouwde zij op 18-jarige leef-
tijd met de Indonesische Amir – heel uitzonderlijk in die tijd 
voor een Nederlandse vrouw. Zweers bladert in zijn net ge-
publiceerde boek: “Haar familie wilde het natuurlijk niet. 
Bovendien vertrok ze naar een zeer instabiel en ver land in 
een tijd dat alle Nederlanders na de soevereiniteitsover-
dracht van Nederlands-Indië dat land juist verlieten. Ik 
vroeg me af hoe ze het gered heeft in die roerige periode.” 
Ook Zweers’ grootvader had in Indonesië gediend als 
hoornblazer voor het Korps Mariniers eind negentiende 
eeuw. Het land trok, hij wilde meer weten hoe het zijn fami-
lie was gegaan en realiseerde zich dat er nog weinig was ge-
schreven over de Nederlanders die daar na de onafhanke-
lijkheid bleven.
Hij construeerde het verhaal aan de hand van gesprekken 
met Lily, haar familieleden en vrienden, op basis van Lily’s 
dagboekfragmenten en foto’s, en informatie uit boeken en 
krantenartikelen. Hij laat een paar foto's zien van persona-
ges uit het boek. “Het verhaal ontstond gewoon”, merkte 
hij op. “De werkelijkheid kun je niet bedenken. Eigenlijk is 
het absurder dan fictie.” Hij hoefde er dan ook weinig bij te 
verzinnen. 
Tijdens het verzamelen van informatie logeerde hij altijd bij 
zijn nicht of andere familieleden in Indonesië en ging nooit 
in een hotel. “Dan kon ik beter hun vertrouwen winnen.” 
Gemakkelijk kreeg hij de informatie niet los. “In het eerste 
gesprek zeggen ze weinig. Het ligt niet in de Indonesische 
aard om direct het achterste van je tong te laten zien. Je 
krijgt elke keer brokstukken van het verhaal. Daarom 

Het bruidspaar Diman en Lativa. Een olieverfportret (naar de 
trouwfoto uit 1992) Jakarta.

De engel van Kebayoran
In De Engel van Kebayoran verweeft Louis Zweers, docent Fotojournalistiek, de geschiedenis van zijn 
familie in Indonesië met de turbulente postkoloniale geschiedenis van dat land. tekst Thessa Lageman



moest ik ook steeds terug. Het kost heel veel tijd.” Af en toe 
moest hij ook een stap terug doen. “Ik wilde niet te hijgerig 
zijn.”
Maar op het resultaat is hij trots. Als auteur moet je wel een 
bepaalde sensibiliteit en waarnemingsvermogen hebben, 
weet hij. “Dat heb ik wel. Ik ben altijd met beelden bezig.” 

Licht	ontvlambaar		Zweers beschrijft het 
moeizame huwelijk van Lily met Amir, die voor de Indone-
sische geheime dienst werkte. Hij ontpopte zich tot een ja-
loerse, gewelddadige echtgenoot die veel vreemdging. Lily 
was een van de weinige Nederlanders die in Indonesië 
bleef en een moeilijke periode doormaakte. Ze raakte 
steeds geïsoleerder in de villawijk in Bandung, maar dacht 
er nooit aan om terug naar Nederland te gaan. Waarom ei-
genlijk niet? Zweers denkt na: “In die jaren liet je je man en 
kinderen niet in de steek. Bovendien was het niet zo’n aan-
trekkelijke tijd in Nederland zo vlak na de oorlog.” Ook 
nadat ze in 1970 gescheiden was, bleef ze. Heimwee naar 
Nederland had ze niet. “Haar doorzettingsvermogen her-
ken ik wel”, voegt Zweers er serieus aan toe.
Zweers had veel aan Amirs neef Koesomo, die hem allerlei 
details over de familie vertelde, onder andere over de vader 
van Amir, wat misschien een deel van Amirs gedrag kon 
verklaren. Waarom vertelde hij dat allemaal? “Het was laat 
in de nacht en we hebben veel whisky gedronken”, bekent 
Zweers met een lach. “Daar kwam hij zelf mee; hij leek 
zich verplicht te voelen het te vertellen.”

Cultuurverschillen		Zweers vroeg zich af 
hoe het was om als Europeaan te moeten integreren in een 
Aziatisch land. Hij vindt dat er wel eens te optimistisch 
over integratie van buitenlanders in Nederland wordt ge-
dacht. “Lily’s kinderen hebben het niet gemakkelijk gehad. 
Vanwege hun blanke uiterlijk werden ze altijd uitgeschol-
den.” In de loop van de tijd zetten ze zich steeds meer af te-
gen hun blanke achtergrond. Dochter Dewi verfde haar 
haren zwart en zoon Guntur sloot zich aan bij het fanatieke 
anticommunistische studentenleger dat mede het Soehart-
oregime aan de macht bracht. “De kinderen van de derde 
generatie hebben al beter hun draai kunnen vinden.”
Zweers beschrijft verschillende andere Nederlanders die al 
jaren in Indonesië wonen en nooit helemaal gewend en ge-
integreerd zijn. ‘Wat ze nou echt denken, daar kom je nooit 
achter’, zegt een Nederlandse zakenman, die al ruim twin-
tig jaar op Java woont. Zweers: “De cultuurverschillen zijn 
erg complex. Je moet heel veel met mensen praten en boe-
ken lezen om er wat van te begrijpen. Niet iedereen heeft 
daar zin in.” Begrijpt de auteur, die het land in totaal zo’n 
zeven keer bezocht de Indonesiërs wel? Glimlachend: “Ik 
ben ook maar een passant. Er zijn allerlei codes en lagen 
die je moet doorgronden.” 
Een veelvoorkomend thema in het boek is geestverschijnin-
gen. Zo praat Amir wekelijks met zijn overleden broer en 
ook in de villa van Lily’s kleindochter Lativa zouden zich 
twee geestverschijningen ophouden. “Ik ben helemaal niet 
bijgelovig”, zegt Zweers, maar toch heeft hij zelf ook eens 
een vreemde ervaring gehad toen hij op een theeplantage 

logeerde. Hij zag een vrouw 
met opgestoken blond haar in 
een ouderwets fluwelen jasje 
lopen. Later hoorde hij dat 
daar nooit toeristen komen en 
dat het de Nederlandse Jenny 
van Kerkhoven geweest moet zijn, die daar in de negen-
tiende eeuw woonde en zelfmoord heeft gepleegd. Het 
was een vreemde ervaring, maar, haast Zweers te zeggen: 
“Ik wil niet esoterisch overkomen.” Indonesiërs lijken 
daar minder problemen mee te hebben. “Het zou kunnen 
dat geesten bestaan, zeggen ze.”

Grenzen	overschreden		De titel van het 
boek slaat op Lily’s kleindochter Lativa, die tot de elite 
van de villawijk Kebayoran in Jakarta behoort, en ge-

trouwd is met de zoon van een invloedrijke minister uit het 
Soehar-toregime. Met haar vermogen ondersteunt ze veel 
familieleden. Zweers: “Ik vond dit een positief voorbeeld 
van hoe het toch goed kan komen.” Lily’s zoon Guntur is 
juist aan lager wal geraakt en woont onder armoedige om-
standigheden in de drukke hoofdstad. In 2005 sterft hij op 
53-jarige leeftijd. De auteur twijfelt aan de natuurlijke 
dood en probeert de waarheid naar boven te krijgen. “Er 
kwam heel weinig informatie uit zijn weduwe. Ik heb uit-
eindelijk geconstrueerd hoe het gegaan zou kunnen zijn.”, 
zegt hij.
Reacties van zijn familie op het boek heeft hij nog niet ge-
kregen. Sommige familieleden, zoals Amir en Lily’s doch-
ter Dewi, komen niet altijd even positief naar voren. “Het 
is niet mijn bedoeling te choqueren”, zegt de auteur hier-
over, “maar ik wilde de geschiedenis wel zo eerlijk en reëel 
mogelijk weergeven. En ik heb ook geprobeerd te verklaren 
waarom ze zich zo gedragen hebben. Later krijg ik zelfs 
compassie met hen.” 
In het nawoord schrijft hij: ‘De familie heeft me zeer gast-
vrij ontvangen.’ Toch waren er ook momenten dat hij zich 
minder welkom voelde: “Deze westerse toeschouwer, die 
op zoek is naar een verborgen familiegeschiedenis, is dui-
delijk niet meer gewenst. De affaires uit het verleden mo-
gen niet worden opgerakeld. Mijn grenzen als buitenstaan-
der heb ik overschreden”, schrijft hij na zijn bezoek in 
2003. Twee jaar later kon hij echter gewoon weer komen lo-
geren. 

‘De Engel van Kebayoran. Een familiegeschiedenis’ door Louis 
Zweers, 232 pagina’s; uitgever: KIT Publishers; ISBN: 
9789460221132; prijs: € 19,50.
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Dewi, dochter van Lily. Hier is ze 
nog een blond meisje. 1963, 
Bandung.

Rechts: Dewi, na de metamorfose 
is ze een Indonesische vrouw ge-
worden. 1975, Bandung.
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‘De werkelijkheid kun je niet bedenken. 
Eigenlijk is het absurder dan fictie’

LOUIS ZWEERS (1948) is 
kunst- en fotohistoricus. Hij is 
sinds 2003 deeltijddocent fo-
tojournalistiek aan de 
Masteropleiding Media & 
Journalistiek van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Hij 
stelde twintig boeken samen 
over fotografie, media en ge-
schiedenis, in het bijzonder 
over Nederlands-Indië/ 
Indonesië. Zweers studeerde 
kunstgeschiedenis in Leiden 
en was fotoredacteur van de 
Volkskrant. Hij werkt nu aan 
zijn promotieonderzoek over 
de media, voorlichtingsdien-
sten, journalisten en fotogra-
fen tijdens de koloniale oor-
log in Nederlands-Indië tus-
sen 1945-1949.



De schoonheid 
  van de wetenschap  van de wetenschap
Wetenschappers zijn altijd zo gestrest wanneer ze discussiëren over de inhoud 
van hun onderzoek. Maar wanneer je ze de vraag stelt naar schoonheid, dan krijg 
je een heel ander gesprek.’ De 75-jarige Hans Galjaard, eminent emeritus hoogle-
raar Humane genetica aan de Erasmus Universiteit, staat momenteel in het cen-
trum van de belangstelling als initiator en gastconservator van de adembene-
mend mooie expositie ‘De schoonheid van de wetenschap’ in Museum Boijmans 
van Beuningen.   tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse
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W
ie was het ook alweer die zei dat het Goede van 
de moraal, het Ware van de wetenschap en het 
Schone van de kunst een drie-eenheid vormen? 
Galjaard – kwieke man, grappig ook – op zijn 
knorrig Rotterdams: “Dat was een of andere 

filosoof die zei ‘schoonheid is waarheid’ en ‘waarheid is schoon-
heid’. Maar zo denk ik er in elk geval niet over. Flauwekul! Het 
zijn aparte zaken.” 
Toch kan Galjaard het niet laten om die drie aparte zaken constant 
in één adem te noemen. Die avond voor ons treffen in Museum 
Boijmans van Beuningen kwam ‘zijn’ fototentoonstelling De 
schoonheid van de wetenschap, nog aan bod, in het achtuurjour-
naal. Galjaard: “Zo ergens tussen die idioot van een Kadhafi en 
de revoluties in het Midden-Oosten. Wat vind je me daarvan? 
Gaat het toch nog eens een keer over schoonheid en wetenschap. 
Dat is belangrijk.” 

Stendhal-moment		Een gesprek voeren met de 
emeritus is vandaag geen sinecure. Een radio-interview moet 
eventjes tussendoor, daarna onderbreekt iemand het gesprek met 
een uitnodiging voor een borrel met museumdirecteur Sjarel Ex, 
persmedewerkers voegen zich bij hem voor ditjes en datjes, en dan 
krijgt hij weer schouderklopjes en complimenten voor de prach-
tige tentoonstelling, van de ene na de andere bezoeker. 
Kende u die man die u net zo lovend aansprak over de expositie? 
“Nee hoor”, roept Galjaard gedecideerd, “die ken ik niet!” En 
dan zegt hij: “Wist je dat ik ook allemaal complimenteuze briefjes 
van vrouwen krijg? Niet te geloven. Ik ben 75. Ha! Ik houd ook 
een lezing over deze tentoonstelling. Er kunnen 250 mensen in die 
museumzaal om de lezing bij te wonen. Bij het opgeven ging het al 
over de 250. Ik stelde voor om naar de Arminiuskerk te verhuizen; 
zevenhonderd plekken, maar dat bleek ook alweer te klein. Nu 
moeten we naar De Doelen.” De tentoonstelling zelf is eveneens 
al een groot succes, iets dat Galjaard niet had voorzien. Er is een 
grote kans dat de expositie ook naar het buitenland moet. “Maar 
ik ga dan niet mee. Mijn vrouw en ik hebben met elkaar afgespro-
ken: geen andere continenten meer.”
Wie had dat gedacht? Als lid van de Raad van Toezicht van het 
Boijmans stapte Galjaard zomaar eens met wat beelden uit zijn 
laboratorium naar de bevriende museumdirecteur Sjarel Ex. “Ik 
vroeg hem: ‘Ben ik nou beroepsgek, of is dit echt mooi?’ Toen keek 
Sjarel met de ogen van de kunsthistoricus en de museumdirecteur  
tegelijk en zei: ‘Nou, ik vind het prachtig.’ Vervolgens kwam ik 
met de term ‘schoonheid van de wetenschap’ en vroeg me meteen 
af: zijn er ook in andere wetenschappen mooie beelden te vinden? 
Sjarel ging nog een stap verder. Hij wilde dat ik naar wetenschap-
pers toe zou gaan met de vraag naar hun ‘Stendhal-moment’. 
Stendhal-moment? Ik wist niet eens wat dat was. Toen zei hij: ‘Dat 
is de ultieme belevenis van schoonheid.’ Nou, dacht ik, dat hebben 
wetenschappers gewoon niet. Want áls je dat als wetenschapper al 
zou hebben, dan zou het natuurlijk gaan om een topdoorbraak. En 
dat gebeurt maar eens in de vijftig jaar. De rest is kruimelwerk, 
zou je denken. Dus dat zat er niet in, meende ik.” 
Mis gedacht! Want zoals de dichter Stendhal in 1817 een psychose 
opliep bij de ontdekking van artistiek Florence, zo blijken som-
mige wetenschappers bepaald niet ongevoelig voor de overwel-

digende schoonheid van de natuur. Galjaard: “Wat bleek: in elk 
wetenschappelijk instituut, waar rond de 250 mensen werken, 
lopen een of twee personen rond die toch een gevoel hebben van: 
dat is toch ontzettend mooi. Dat heeft dan niets met hiërarchie 
van de wetenschappelijke prestatie te maken. Bij mijn medische 
faculteit waren er op elke afdeling wel één of twee hele mooie film- 
of fotobeelden te vinden. Aanvankelijk kon ik de weg niet vinden 
in de andere wetenschappen, maar uiteindelijk belandde ik op de 
TU Twente. Prachtige beelden hebben ze daar! En zo ging dat 
verder en verder. Zo gaf fysicus Cees Dekker, die bekend werd als 
creationist, me prachtige beelden. Sterrenkundige en kosmoloog 
Vincent Icke kwam met beelden van het heelal. Zelfs collega’s in 
Amerika hielpen mij film- en fotomateriaal te verzamelen.” 
Na de rondgang bij collega’s uit binnen- en buitenland bleek dat 
niet minder dan tien themaruimtes ingericht moesten worden 
om de expositie compleet te maken. Van fysica, chemie, geologie, 
biologie tot astronomie. Grote digitale breedbeeldschermen, met 
foto’s en filmpjes, laten de balletachtige en kleurrijke dynamiek 
van de natuurwetenschappen zien.
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Troost		We belanden met Galjaard in zijn favoriete vertrek: 
die over het zeeleven. Wat zijn al die bijzondere, puzzelachtige vor-
men? “Deze beelden zijn van een mevrouw die in het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel werkt. Daar ben 
ik ook geweest. Zij onderzoekt hoe plankton verandert tijdens de 
seizoenen. Dat is dan weer belangrijk voor de schelpdieren en dat 
is weer belangrijk voor de visserij. Er zijn tienduizenden vormen 
van plankton. Hier zie je allerlei verschillende vormen ervan aan 
je voorbij trekken. Dit vind ik echt mooi. De neurowetenschapper 

Gerard Borst was hier ook een poos stil gaan zitten. Hij voelde 
zich net alsof hij tevreden in een aquarium leefde.”
Galjaards schoonheid van de wetenschap enthousiasmeert tot 
overzee. “Maar”, zegt Galjaard, “ik ga er niet mee naar het bui-
tenland hoor. Ik heb geen ambities wat dat betreft. Maar mijn 
ambitie is wel om jongeren, leraren en docenten te laten zien dat 
rekenen, taal, geologie en geografie mooie dingen herbergen. Als 
het onderwijssysteem in Nederland niet zo star zou zijn, zou die 
schoonheid geïntegreerd kunnen worden. De gemeenschap zou 
opener moeten worden voor kunst en wetenschap. Kijk maar 
eens naar het journaal. Hoe vaak gaat het nu over schoonheid 
en wetenschap? Bijna nooit! Kijk, wetenschap is belangrijk voor 
toekomstige inzichten. En kunst is belangrijk voor het leven. Wan-
neer je jong een besef van schoonheid krijgt, en het loopt later in 
je leven eens niet zo goed, dan kan je daar altijd troost uit putten; 
uit de schoonheid van de natuur, de muziek en de kunst. Ja, dat is 
voor de elite, zeggen ze dan. Maar dat kan je niet blijven zeggen. 
Schoonheid kost niets. Doe er dan wat moeite voor!”

Gestrest		En wie had er ook alweer gezegd dat wetenschap 
en schoonheid niet samengaan? In elk geval kan de schoonheid 
ons motiveren om eens niet te praten over de wetenschap met de 
competitie van allen tegen allen in ons achterhoofd, gelooft Gal-
jaard. “Wetenschappers zijn altijd zo gestrest wanneer ze discussi-
eren over de inhoud van hun onderzoek. Wetenschappers – ik ken 
het zelf nog goed van vroeger – zijn altijd zenuwachtig. Ik zat zelf 
ook met de stress van het zorgdragen voor de 180 man die onder 
me werkten, of ik maakte me druk of de ziekenfondsen het onder-
zoek wel zouden financieren. Wetenschappers zijn constant onze-
ker of ze wel zullen vinden wat ze zoeken, of ze de internationale 
competitie wel aankunnen, of ze de technologische ontwikkeling 
wel bij kunnen houden die elke dag verandert, en of ze überhaupt 
geld krijgen om het onderzoek te doen. Maar wanneer je ze de 
vraag stelt naar schoonheid, dan krijg je een heel ander gesprek, 
in een heel andere sfeer. Dan gaat het er niet meer over wie de eer-
ste is. Dan zie je opeens hoe mooi bijvoorbeeld het vergruizen van 
nierstenen kan zijn.”  

De	Schoonheid	van	de	wetenschap is nog te zien tot 5 juni 2011 in museum 
Boijmans van Beuningen te Rotterdam. De lezing van Hans Galjaard was reeds op 
20 februari, maar via een audiotour kunt u nog steeds zijn toelichting bij de beelden 
beluisteren. Het bijbehorende symposium Schoonheid en Wetenschap, onder leiding 
van Jan C. Molenaar, is op vrijdag 11 maart. Zie verder de brochure op de website van 
het Boijmans.
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‘Ben ik nou beroepsgek, 
of is dit echt mooi?’
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Migranten 
tevreden 
ondanks 
lage lonen
Tweederde van de arbeidsmigranten uit 
Midden- en Oost-Europese EU-landen in 
West-Brabant is tevreden tot zeer tevreden 
over de leefomstandigheden. Dit ondanks 
het feit dat het merendeel van hen maar 
weinig verdient, soms zelfs minder dan het 
minimumloon. Dat blijkt uit onderzoek 
van onder anderen Jack Burgers, Katja 
Rusinovic, Erik Snel en Godfried 
Engbersen van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. Ze deden veldwerk in 
Breda, Moerdijk en Zundert, waar ze ne-
gentig mensen uit Polen, Roemenië en 
Bulgarije interviewden. 
Hoogleraar Godfried Engbersen: “Als de 
arbeidsmigranten hun salarissen met die 
van hun landen van herkomst vergelijken, 
verdienen ze hier heel goed en zien ze het 
niet als onrechtvaardig. Naarmate ze lan-
ger in Nederland zijn en hier misschien 
ook willen blijven, kijken ze vaker naar 
wat Nederlanders verdienen en gaan ze er 
anders over denken.”
De publicatie maakt deel uit van een on-
derzoek naar de situatie van Midden- en 
Oost-Europese arbeidsmigranten in sa-
menwerking met Nicis Institute, negen 
Nederlandse gemeenten en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. TL

Online weten-
schappertje 
spelen
De Europese Unie wil met een online game 
jongeren winnen voor een loopbaan in de 
wetenschap. Het spel Power of Research 
probeert de omstandigheden na te bootsen 
waar wetenschappers mee te maken heb-
ben. Het spel kostte de EU 617 duizend eu-
ro en is door twee Oostenrijkse bedrijven 
bedacht. Zie www.powerofresearch.eu. TL

Bij	een	interessant	proefschrift	hoort	een	mooie	
cover.	Deze	keer	neurowetenschapper
Nils	Zuiderveen	Borgesius	(34	jaar)	met	zijn	
proefschrift	Molecular	Mechanisms	of	Learning,	
Memory	and	Aging.

“De tragiek van het ouder wor-
den komt mooi naar voren in 
deze Griekse mythe”, zegt Zui-
derveen Borgesius. Het verhaal 
van Tithonos die steeds ouder 
werd, maar niet stierf, paste 
goed bij het onderwerp van zijn 
promotie. Hij onderzocht of 
DNA-schade in de hersencel-
len verouderingsverschijnselen 
kan veroorzaken en het leerver-
mogen en geheugen kan aan-
tasten. Dat bleek in ieder geval 
bij muizen zo te zijn. 
De godin Eos ontvoerde Tithonos om als haar 
minnaar te dienen. “Ik vind de proactieve, 
geëmancipeerde houding van de godin in de 
mythe opvallend. Zij was haar tijd hiermee ver 
vooruit”, aldus de neurowetenschapper.  

De situatie van Tithonos doet 
hem denken aan de moderne 
westerse mens: “Onze levens-
verwachting stijgt, maar de 
extra jaren worden niet altijd 
in goede gezondheid doorge-
bracht.” 
Met zijn onderzoek hoopt 
hij te kunnen bijdragen en 
aan het vertragen van het 
verouderingsproces, vooral 
de geestelijke aftakeling. 
“We hebben daar nog geen 
medicijn tegen gevonden, 

maar dat onderzoek is nu in volle gang met dit 
proefschrift als basis.” Over de trend om jong 
te willen blijven, desnoods met behulp van 
plastische chirurgie zegt hij: “Zelf vind ik het 
complete onzin.” TL 

Van Peru tot Vietnam komen de hoofddeksels 
van Max Spoor, hoogleraar Ontwikkelings-
studies en hoofd van de stafgroep Rural Deve-
lopment, Environment and Population Studies. 
Hij heeft een stuk of twintig exemplaren op zijn 
kamer in het International Institute of Social 
Studies in Den Haag uitgestald. “Er komen 
hier veel buitenlandse delegaties, dus het is een 
mooie manier om te laten zien hoe internatio-
naal het ISS is.”
Spoor begon met verzamelen in de voormalige 
Sovjetrepublieken, die hij regelmatig bezoekt 
voor onderzoek. “Iedereen heeft daar wat 
op zijn hoofd: vrouwen, mannen, kinderen.” 
Hoofddeksels zijn volgens de hoogleraar vaak 
een uiting van identiteit. “Meestal etnisch, min-
der vaak religieus. Ze laten zien tot welke groep 
je behoort.” 

De keuzes lijken weinig aan mode onderhevig.
Een zwart, rood, bruine, puntvormige hoed 
van leer kreeg hij van een masterstudent uit 
Benin. “Die dragen ze daar als ze op het land 
werken.” De beste plek om hoofddeksels te 
zien, merkte hij, is op de markt. “Daar komen 
mensen uit verschillende berggebieden, met 
allemaal hun eigen creaties.” Als hij een mooi 
exemplaar ziet, probeert hij erachter te komen 
waar de hoed te koop is. Dat lukt niet altijd. 
Een van de meest bijzondere exemplaren zag 
hij bij een oudere vrouw in Kazachstan “ver-
sierd met verschillende kleuren borduursels en 
zilveren munten.”
In Nederland werden niet zo lang geleden ook 
nog hoofddoeken door vrouwen en hoeden en 
petten door mannen gedragen, vooral op het 
platteland. Spoor: “Dat werd als meer gekleed 
beschouwd. Mijn ouders gingen het huis ook 
niet uit zonder hoofddeksel.” Zelf draagt hij 
geen hoed. TL

     DE 
   WERKPLEK 
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In ieder nummer 
vraagt EM een 

EUR-medewerker 
om een uitgaan-

stip. Maria Tims is 
als promovendus 
Arbeids- en Orga-

nisatiepsycholo-
gie verbonden 
aan de FSW en 

raadt de nieuwste 
show ‘Laat ze 

maar komen’ van 
Jandino Asporaat 

aan.

Jandino

AAN
RADER

DE

Hoe zijn de shows van Jandino 
opgebouwd? “Wat ik leuk vind, is dat 
hij begint bij zichzelf en daar ook 
weer, via allerlei zijsprongetjes, ein-
digt. Hij gaat in op verschillende din-
gen die hij in het dagelijks leven 
meemaakt en daarbij is zijn show 
ook interactief. Het publiek wordt bij 
de voorstelling betrokken doordat hij 
bijvoorbeeld ineens iemand vraagt 
om naar voren te komen.”

Wat onderscheidt hem volgens jou 
van al die andere cabaretiers? “Hij is 
heel erg to the point. Daarnaast vind 
ik het grappig dat hij niet alleen an-
deren, maar ook zichzelf belachelijk 
maakt. Hij heeft veel zelfspot. Wat 
ook leuk is, is dat hij een groter pu-
bliek trekt, met verschillende cultu-
rele achtergronden.”

Heel toevallig woont Jandino ook 
nog eens bij jou in de buurt. Is hij in 
het echte leven ook zo’n grapjas? “Ja, 
hij woont bij mij aan het einde van 
de straat en ik heb hem een aantal 
keer gezien en gesproken. Ik geloof 
zeker niet dat het allemaal alleen 
maar show is wat hij op het podium 
doet; in het echt is hij ook erg grap-
pig.”  IW

Op 21 en 22 april staat Jandino Asporaat 
met ‘Laat ze maar komen’ in Theater 
Zuidplein. Verder is de voorstelling nog 
door het hele land te zien. Voor kaarten 
en meer info: www.jandino.nl
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1.Dagelijkse bood-
schappen

Albert Heijn mag zich de 
enige supermarkt in Ne-
derland noemen met een 
eigen app. Appie is ideaal 
om je te helpen bij het 
onthouden, kiezen en doen 
van al je boodschappen. 
Superhandig, want met 
deze applicatie ben je altijd 
op de hoogte van de laat-
ste bonusaanbiedingen, 
heb je met de recepten-
vinder toegang tot ruim 
10.000 recepten en kun je 
al deze recepten boven-
dien delen met je vrienden 
via e-mail, sms, Twitter en 
Facebook. Via het GPS vind 
je met gemak de dichtst-
bijzijnde AH winkel bij jou 
in de buurt en sorteer je al 
je boodschappen op loop-
route. Appie is beschikbaar 
voor iPhone en Android.

2.Houd je drinkpa-
troon in de gaten
De meeste studenten 
houden wel van een lekker 
drankje op zijn tijd. Een 
gewoonte die er onge-
merkt snel insluipt en die 
over het algemeen niet 
heel bevorderlijk is voor 
de  studieresultaten. Met 
de IDrinkulator voor de 
iPhone en de Alcotest voor 
de BlackBerry kun je iedere 
dag precies invullen hoe-
veel en welke alcoholische 
versnaperingen je hebt 
genuttigd. Zo krijg je een 
goed beeld van je (overma-
tige?) drankgebruik.

3.Wegwijs in je 
studentenstad
ABN AMRO heeft speciaal 
voor studenten de Student 
City Guide-applicatie uitge-
bracht. Deze digitale gids 
bevat allerlei informatie 
over de tien grootste Ne-
derlandse studentenste-

den, waaronder natuurlijk 
Rotterdam. Met deze app 
raak je nooit meer ver-

dwaald in je eigen studen-
tenstad en kun je gemak-
kelijk opzoeken waar de 
leukste kroegen en clubs 
zitten, en waar je op ieder 
moment terechtkunt voor 
een smakelijke en betaal-
bare daghap. Beschikbaar 
voor alle systemen.

4.Saldo checken
Bankieren via de smart-
phone is populair. Voor 
de iPhone is hij er al 
geruime tijd, maar sinds 
deze maand kan hij ook 
op je BlackBerry: de ABN 
AMRO Saldo app. ABN 
is hiermee de eerste 
Nederlandse bank met 
een saldo app voor de 
BlackBerry.  De Rabobank 
heeft, afhankelijk van het 
besturingssysteem dat je 
gebruikt, ook verschillende 
applicaties. En speciaal 

Apps maken het leven leuker. En of je nu een iPhone- , Android-, Nokia- of 
BlackBerry hebt, er zijn voor ieder type duizenden soorten beschikbaar. 
Je sociale netwerk-apps zijn natuurlijk onmisbaar, maar er zijn nog veel 
meer applicaties voor je mobiel. En bijna allemaal gratis. EM zet de tien 
handigste voor je op een rij.                                                 tekst Iris Withuis

>>

Appsolute musthaves 
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voor studenten heeft de 
ING de zogenaamde Stufi 
app ontwikkeld, compleet 
met aftelklok waarmee je in 
één oogopslag ziet hoeveel 
dagen, uren en minuten 
het nog duurt voor je stu-
diefinanciering weer wordt 
gestort. Helaas alleen voor 
de iPhone. 

5.Mobiel Parkeren
Voor alle studenten 
die iedere dag de auto pak-
ken naar de campus is er 
de handige Parkmobile app 
voor de iPhone en Android. 
Met deze applicatie kun je 
slim en gemakkelijk parke-
ren. Het werkt heel eenvou-
dig: je meld je aan via je mo-
biel wanneer je ergens par-
keert en meld je vervolgens 
af wanneer je weer vertrekt. 
Iedere maand betaal je ach-
teraf je parkeergeld. Geklooi 
met chipkaarten zonder 
toereikend saldo behoort tot 
het verleden.

6. Nooit meer je trein 
missen
Na een avondje stappen wil-
len weten wanneer de laat-
ste nachttrein vertrekt? Met 
de handige NS reisplanner 
app kun je overal checken 
welke trein je moet heb-
ben. Eigenlijk valt er weinig 

bijzonders te vertellen over 
deze app: hij is gewoonweg 
degelijk, goed en handig. Bo-
vendien is de NS reisplanner 
geschikt voor alle systemen.

7.Designer Apps
Als eigentijdse student wil 
je natuurlijk op de hoogte 
zijn van de nieuwste col-
lecties van de grootste in-
ternationale modemerken. 
Gelukkig zijn de meeste 
designers helemaal bij de 
tijd met hun eigen app. On-
der meer Stella McCartney, 
Gucci, D&G, Chanel en Ralph 
Lauren creëerden hun eigen 
Apple-applicatie. Met deze 
apps heb je toegang tot 
backstagefilmpjes van de 
shows, aanbiedingen, en al 
het andere nieuws over het 
merk. Vooralsnog alleen voor 
de iPhone.

8.Speciale dagaan-
biedingen
Een van de vele voordelen 
die je hebt als student is dat 
je gebruik mag maken van 
allerlei studentenkortingen. 
Met de jouwaanbiedingen.
nl app, ontvang je met één 
druk op de knop iedere dag 
een overzicht van nog veel 
meer speciale dag- en week-
aanbiedingen op je telefoon. 
De applicatie geeft je toe-
gang tot aanbiedingen van 
onder andere iBood, 1DayFly, 
DagActie, One Day Only en 

Groupon. Vanwege het grote 
aanbod kun je zelf instel-
len welke aanbiedingen je 
wel en niet wilt ontvangen 
zodat je jouw eigen selectie 
kunt samenstellen en da-
gelijks kunt volgen. Er is een 
applicatie gelanceerd voor 
zowel Android als iPhone.

9.Shake it baby
Cocktail-apps zijn er in over-
vloed. Niet echt origineel 
dus, maar wel handig tij-
dens een verjaardagsfeestje. 

Voor de BlackBerry is er de 
EasyBartender app, waar 
ruim 14.000 cocktailrecep-
ten op te vinden zijn. Voor 
de iPhone en Android is er 
de Pocket Cocktails app, de 
enige applicatie met grote 
afbeeldingen in kleur van 
elke cocktail in het bestand. 
Helaas zijn deze apps niet 
gratis. De actuele prijzen 
kun je vinden in de verschil-
lende app stores.

10.Broodje gezond
Brood is hot. Tegenwoordig 
vind je in iedere stad, op 
elke hoek van de straat wel 
een hippe broodjeszaak 
of lunchroom. Buiten de 
traditionele maaltijden als 
ontbijt, lunch en avondeten 
kan het broodje ook prima 
als tussendoortje. Wie be-
hoefte heeft aan originele 
tips, ideeën en recepten kan 
zijn lol op met de Brood app 
voor de iPhone. Kies een 
eetmoment, selecteer een 
beleg- en een broodsoort 
en er verschijnen meteen 
een aantal verrassende en 
gezonde broodrecepten op 
je beeldscherm.  

EM APP? 
Natuurlijk is het je niet 
ontgaan dat er nog een 
belangrijke app ont-
breekt in dit rijtje: de EM 
app. Heb jij goede tips 
en suggesties voor een 
originele EM app? Stuur 
dan een mailtje naar 
de redactie en wie weet 
worden jouw ideeën 
binnenkort gerealiseerd. 
Redactie@em.eur.nl
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Hollywood Music 
Hall

Delftsestraat 15
3013 AC Rotterdam

Sfeer: 5
Studentikoosheid: 4

Sjanskansen: 8
Bier 2,50

donderdag 
22.00 - 05.00 u

entree € 5,-
Met studenten 

pas/OV gratis entree
vrijdag 

22.00 - 05.00 u
entree € 8,-

Dames gratis entree 
tot 23.00 uur

zaterdag 
22.00 - 05.00 u

entree € 9,
Van 22.00 tot 23.00 

uur € 5,-

De USB-stick is een van de handigste uitvindingen van de af-
gelopen jaren. Altijd je belangrijke documenten bij de hand, 
veilig opgeborgen en te gebruiken op vrijwel iedere computer. 
Ze zijn er in vele gedaanten, maar natuurlijk willen we alle-
maal het liefst een chique exemplaar. Gelukkig kondigde het 
merk Transcend nog niet zo lang geleden de lancering van 
haar gloednieuwe JetFlash 560 aan. Het neusje van de zalm 

onder de USB-sticks. De zilverkleurige metalen behui-
zing is verfraaid met een klassiek dambordpa-

troon. Dat geeft de stick een stedelijke, doch chi-
que uitstraling. De JetFlash 560-serie is beschik-
baar in drie verschillende opslagcapaciteiten: 

4GB, 8 GB en 16 GB  IW

Het Nieuwe Werk: Mind the gap
Zes young professionals, dressed for success, op weg 
naar een uiterst geslaagde toekomst. Hun work-
lifebalance lijkt in evenwicht, maar is dat natuurlijk 
niet. Theaterstuk.
Woensdag 9 tot en met vrijdag 11 maart, 20.30 uur
L-hal, Woudestein, toegang € 5,-

Students On Stage: Nina Hoeberichts
Op ons podium in Maria’s Cantina een optreden van 
Nina Hoeberichts. Zij zingt en speelt piano.
Maandag 14 maart, 12.30 uur
Maria’s Cantina, J-gebouw, Woudestein

Pubquiz Special: Muziek
Speciale pubquiz met muziek als thema. Vragen over 
artiesten, nummers, genres, alles komt aan bod.
Dinsdag 15 maart, 17.30 uur
Café In de Smitse, T-gebouw, Woudestein

Uitdagingen voor de 21e eeuw: 
dr. Tim De Mey en dr. Awee Prins
Vijfde en zesde aflevering in de succesvolle Studium 
Generale-reeks Uitdagingen voor de 21e eeuw. 
Dinsdag 15 en 22 maart, 20.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35, Rotterdam

Denkcafé: Niemand is uniek, behalve ik
In zijn boek ‘Niemand is uniek, behalve ik’ stelt Eric 
Rassin, gast van de avond, dat we meer op elkaar 
lijken dan we van elkaar verschillen. 
Woensdag 16 maart, 20.00 uur
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam

Serious Gaming: De Da Vinci-robot
Met: drs. Khe Tran (chirurg, afdeling Heelkunde, 
Erasmus MC). Deze lezing is onderdeel van de 
nieuwe serie Serious Gaming.  
Dinsdag 22 maart, 12.30 uur
Collegezaal 3, Erasmus MC

Open Mic Night
Tijdens de Open Mic Night zal Maria’s Cantina wor-
den omgetoverd tot cultureel podium. Dus wacht jij 
al een tijd op jouw minutes of fame? Grijp dan nu je 
kans: erasmuscultuur@oos.eur.nl 
Dinsdag 22 maart, 20.00 uur
Maria’s Cantina, J-gebouw, 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: Stijlvolle USB-stick
GESPOT OP DE CAMPUS

Gouwe ouwen en veels te jonge meisjes

Deze donderdagavond oogt het publiek in ieder geval nog altijd piepjong. Er 
loopt zelfs een meisje rond dat net de 1 meter 30 ontstijgt. Ze staat stevig uit 
haar dak te gaan met wat vriendinnen; ik schat ze niet veel ouder dan 17 of 18 
jaar. Bij de bar staat een aantal vadsige mannen met grote tatoeages en Fey-
enoordkettingen zich te vergapen aan de bardame. Of beter gezegd, aan haar 
strak verpakte, reusachtige boezem (waar ze twee bekertjes bier op kan balan-
ceren, zoals ze me later die avond demonstreert).
Hollywood pronkt graag met al wat groot is. ‘7 discotheken onder 1 dak’ staat er 
op de website. Maar vanavond is er slechts eentje open: een Skihut-achtige zaal 
waar je doodgegooid wordt met reclamebordjes van Slam FM en Flügel. Ach, 
het zal het dertigtal aanwezigen worst wezen. Die staat heftig te hossen op de 
klanken van Nederlandstalige artiesten als André Hazes, Frans Bauer en – kent 
u deze nog? – Job (van De Bus) met ‘Jij bent de zon’. 
Twee jonge dj’s laten de gouwe ouwen abrupt overlopen in moderne dansmu-
ziek. Het rokershok barst bijna uit z’n voegen van de keiharde bastonen. Tussen-
door roepen ze onverstaanbare teksten door een microfoon en de barman doet 
daar af en toe vanaf zijn eigen plek nog een schepje bovenop: ‘Wakker worden, 
godverrrdomme!’ Dat wil wel lukken trouwens, dankzij het happy hour. Tot 1 
uur twee biertjes voor de prijs van een. Wel eerst even muntjes halen à 2 euro 
50 per stuk. 
Hollywood doet zo te zien nog altijd dienst als flirtwalhalla. Het vooroordeel 
‘makkelijk scoren’ bevestigt een puisterige jongen al rond klokslag 12, als hij op 
een kleine verhoging zijn net veroverde prooi intens begint af te lebberen. Oh 
de liefde. Even de andere kant op kijken dan maar, maar daar heeft zich ook al 
een stelletje gevormd. Twee rondjes happy hour-bier kijk ik het allemaal aan, 
maar ik kan maar één ding concluderen. Ik voel me hier niet echt thuis.
 TdL (foto: MdG)

Tot voor kort promootte discotheek Hollywood de donderdagavond altijd 
als een ‘Student Night’. Maar tegenwoordig staat er alleen nog ‘Partytime’ 
op de affiches. Misschien omdat de studenten steevast wegblijven? Toege-
geven, Hollywood staat nou niet echt bekend als een uitgaansplek waar 
studenten graag komen. Volgens de clichés alleen iets te stoere mannetjes 
en 16-jarige meisjes die heel veel voor een Breezer over hebben. Zijn dat 
slechts vooroordelen of is Hollywood anno 2011 onveranderd?
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Sofie Sofie (19) is eerstejaars Bedrijfskunde en maakt zich op voor een avond uit.
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RECHTGEZET
MAEUR
In het fotobijschrift ‘Prinses 
voor een avond’ (Erasmus 
Magazine 13, p. 7) staat dat 
studentenvereniging Ma-
jEUR bij het gala aanwezig 
was. Dit moest zijn MAEUR: 
Marketing Association Eras-
mus Universiteit Rotter-
dam.

PERSONALIA

Prof. dr Bauke Visser is per 1 
maart 2011 benoemd tot 
gewoon hoogleraar op de 
leerstoel Microeconomie, 
besluitvormingsprocessen 
aan de Erasmus School of 
Economics. Hij is ook sinds 
begin dit jaar Algemeen Di-
recteur van het Tinbergen 
Instituut, de Graduate 
School en het onderzoeks-

instituut van de economi-
sche faculteiten van de EUR, 
UvA en de VU. Hiervoor was 
hij bijzonder hoogleraar aan 
de ESE.

Prof. dr. M. de Jonckheere 
(1962) is per 1 maart 2011 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar op de leerstoel 
“Heffingen Lokale Overhe-
den” binnen de capgroep 
Fiscaal recht van de Eras-
mus School of Law. Miguel 

de Jonckheere is als docent 
en wetenschapper verbon-
den aan de Vrije Universi-
teit Brussel. Hij wordt te-
vens directeur van het Eras-
mus Studiecentrum voor 
Belastingen van Lokale 
overheden (ESBL). De leer-
stoel wordt gefinancierd 
door de Stichting J.H. Chris-
tiaanse.

Sofie maakte spaghetti. Marjolein kwam eten. 
Ze was niet zo’n keukenprinses, maar sinds ze 
op kamers was in het studentenhuis aan de 

Rodenrijselaan had ze er steeds meer lol in. Ze ging 
zelfs naar de markt, af en toe. Heerlijk, vond ze dat. 
Stond ze een kwartier te wegen en te voelen in 
zo’n Marokkaanse groentekraam, waar de granaat-
appels zij aan zij lagen met de bloemkolen. Dat 
was toch het leven in de grote stad: naar huis fiet-
sen met zo’n rits witte tasjes aan je stuur. En dan 
te bedenken dat haar studiegenoten hun groenten 
bij de Albert Heijn op de hoek haalden.
De uien waren gesnipperd en de tomaten gewas-
sen. Prei. Check. Room. Check. Het gehakt moest 
nog even wachten. Voor Jet, haar vegetarische 
huisgenoot, zou ze eerst een apart pannetje met 
saus maken. In huis werd hier weleens smalend 
over gedaan, maar Sofie vond het geen probleem. 
Zelf speelde ze ook weleens met de gedachte om 
te stoppen met vlees eten, maar het idee om nooit 
meer een McKroket of een broodje Döner te kun-
nen halen zag ze nog niet helemaal zitten.
Haar mouwen waren opgestroopt en uit de kast 
had ze een verfrommeld schort getrokken. Ze 
kende zichzelf wel een beetje: als ze deze spijker-
broek vanavond nog naar de film aan wilde, kon ze 
maar beter voorzorgsmaatregelen treffen. Ze brak 
een stuk stokbrood af en draaide de fles rode wijn 
open. Daar stond ze toch maar lekker, dacht ze 
toen ze inschonk en haar glas tussen de uitge-
stalde ingrediënten neerzette. Een doordeweekse 
avond, een aanrecht vol met eten en haar beste 
vriendin die nu waarschijnlijk op weg was hier 
naartoe. 
Het was alweer een paar weken geleden dat ze 
met Marjolein afgesproken had. Sofie had veel bij 

Roderick, haar scharrel, gezeten. Te veel misschien 
wel. Ze werd het een beetje zat, zijn bijdehante 
vrienden en al dat gehang. Hij had zijn mond vol 
over stages in Berlijn en spannende reizen die hij 
wilde gaan maken, maar ze kreeg langzaam de 
indruk dat hij net zo lief de komende drie jaar nog 
met zijn FIFA-computer op de bank zou blijven 
zitten.
Ze keek op de klok. Kwart over zes. Boven hoorde 
ze de douche aangaan en kort daarop de radio 
die Niels, de oudste van het huis, op het badka-
merlicht had aangesloten. Op de pastaverpakking 
zocht ze wat de kooktijd bedroeg. Elf minuten. Ze 
kon het water wel alvast in de waterkoker doen, 
misschien vast wat kaas raspen. Ze nam nog een 
slok rode wijn en liet onder de kraan een glas wa-
ter vollopen. Ze hoopte dat het laat zou worden.
              (wordt vervolgd)
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The international students of Erasmus University 
appreciate the multicultural aspect most. In other 
words, they like having contact with people from 
so many different countries. Furthermore, they 
appreciate the amount of social activities which are 
organized for them in Rotterdam. Lillian Jillissen, 
head of SSC Education, Research and Student 
Affairs, thinks this is the work of the Erasmus 
Student Network (ESN), which organizes drinks 
every week, trips to Volendam and to Amsterdam on 

Queen’s Day for example. Sports activities are also 
a positive point about Erasmus University.
Students are also very satisfied with registration 
procedures and the formal welcome. Regarding 
the latter, the score hasn’t changed since Erasmus 
University has joined the ISB in 2007. That means 
that students have evaluated the formal welcome 
the same for three years. Also, internet access and 
language support have been evaluated positive by 
the students. And the teachers at the EUR are said 

to have improved their English skills.
On the downside, students are unhappy about the 
possibility to open a bank account. Over the last 
three years, the satisfaction level regarding this 
point increased from 31 to 51 percent, but it remains 
a point of interest. This is not just a problem in 
Rotterdam, all over the Netherlands international 
students rate this very poorly.
Foreign students find it important to earn their 
own money, but that’s quite impossible in the 
Netherlands. For most jobs you have to speak 
Dutch and mostly the international students don’t. 
Therefore they aren’t satisfied at all about job 
possibilities and this percentage even decreased 
since 2007 by 12 percentage points. ‘Apparently 
the rules about having a job on the side in the 
Netherlands are not clear to those students. So 
we should give them more information about this 
subject on our website’, Jillissen adds.
The respondents are unsatisfied with performance 
feedback. Although this percentage has slightly 
increased over the past three years, students would 
still prefer to get more feedback from teachers on 
an exam or a paper. Concerning accommodation 
costs, the students found them far too high. Jillissen 
thinks that the perception of these costs, as well as 
the living costs, can improve if Erasmus University 
gives a more realistic view. ‘If we tell new students 
that the rent for a room is between 300 and 600 
euros, they all think that they can find a room for 
300 euros. But that’s impossible of course.’ 
After all, special attention should be given to the 
way foreign students choose for Erasmus University 
and not for other Dutch universities. According to 
the ISB, a lot of students have chosen for Rotterdam 
based on rankings. Also the EUR website, friends 
and parents helped the students making their 
decision. 

March 2nd, 2011 – The London 
School of Economics will use 
the gifts they received from the 
son of Libyan dictator Khadaffi 
for scholarships granted to 

North African students. They will also investigate 
allegations of fraud in the son’s dissertation.
The university was thoroughly criticized the past 
days for its relation with the authoritarian North 
African regime. Saif al-Islam Khadaffi, 38 years 

old, received a master degree and a PhD from 
the prestigious university, while having donated 
350 thousand Euro as a research grant to the 
institution so far. The Gadaffi International Charity 
and Development Foundation had promised the 
university a total of 1.8 Million Euro for their 
research program in North Africa. Key research 
point were human rights issues and the position of 
women in the region. LSE students demanded this 
week that the money be returned to the people of 

Libya. The university’s executive board decided to 
use the money for scholarships for North African 
students yesterday evening. The institution is 
breaking all financial ties with the regime to 
prevent any further damage to its reputation. Last 
week allegations of fraud concerning Saif al-Islam 
Khadaffi dissertation The role of civil society in the 
democratisation of global governance institutions 
came forward. According to some, he had hired a 
ghostwriter. LSE is investigating the case. HOP

British university embarrassed due to gifts from Khadaffi 

According to the new results of the International Student Barometer (ISB), the Erasmus 
University improved on social activities, language support and the level of academic English. 
Performance feedback and the possibility to open a bank account still need some attention.   
text  Lindemarie Jongste

???????????????
EUR-score on barometer stable
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Towards sustainability 
@ EUR
There are as many definitions of sustainability as 
the number of users of the concept in theory and in 
practice. The World Commission on Environment and 
Development report (1987) on Our Common Future, 
which is also known as The Brundtland Commission, 
holds the most common statement of sustainability: 
‘development that meets the needs of the present wit-
hout compromising the ability of future generations 
to meet their own needs’. A convincing definition that 
I came across recently is from Harvard scholars Simon 
Levin and Willaim Clark (2009), who describe sustai-
nability’ as the patterns of development that promote 
human well-being while conserving the life support 
systems of the environment.” 
Referring to development and environment, sustaina-
bility ranges from the sustainability of the planet to 
sustainable buildings. The EUR campus is also striving 
towards sustainability with its future developmental 
and environmental plans. These plans recently started 
with the construction of the temporary structures and 
tree felling. 
Although I was mentally prepared for the tree felling 
plan at the EUR due to the prior notice on it, it was 
emotional to see the giant trees lying helplessly on the 
vast EUR landscape. We are informed that the felled 
trees will be used for the wood processing industry or a 
biomass power plant; and the trees that are not fit for 
use will be shredded. We are also made aware that the 
replanting of 72 trees will happen soon and between 
2013 and 2015 even more trees will be planted. In ad-
dition, soon we may experience a new EUR campus 
plaza, a car free campus, more green space and water, 
housing, the student pavilion etc.  Congratulations EUR! 
Knowing all this, I managed to console myself that we 
@ EUR are moving towards sustainability with respect 
for development and the environment. However, sustai-
nability @ EUR would require more things to address 
in future, particularly waste minimization and energy 
consumption reduction.
I’m not pessimistic. Nonetheless I struggle to console 
myself with the notion of sustainability in the larger 
and philosophical context. The argument that develop-
ment and the environment can go hand in hand and 
that a balance between the two is the possible future 
way towards sustainability; it forces me to think harder 
regarding the trade-offs involved. Can we strive for 
sustainability in the face of growing developmental ac-
tivity that is overpowering the environment? In case of 
sustainability @ EUR, only time will tell us how far we 
manage to find the balance between development and 
the environment at the campus level.  

Mansee Bal 
PhD Researcher at Public Administration and 
Yoga Teacher at Erasmus Sports Centre

Mansee Bal

The nature of the reactions of EUR 
employees and students following the 
weekend of February the 19th and 20th can 
be summed up in two words: dismayed and 
saddened. Although the largest part of the 
community at Woudestein knew what was 
to come, the reality of the situation was 
worse than could have been anticipated. 
Piles of timber, all too revealing views of 
the depressing offices at the Brainpark and 
the stadium Excelsior, heaps of sand and 
construction pits that look like trenches, 
accompanied by the invasive sounds of 
electric saws and set in greyish, cold and 
damp air – yes, the weather was not helping 
much either.
The colourful woodpeckers, nuthatches and 
treecreepers have deserted us. No, this does 
little for your mood, even if you know all of 
this has to happen for a brighter future.

Nesting birds  Various employees 
are going through the piles of timber 
equipped with cutting pliers; they are 
cutting off branches and twigs from our late 
blossom lane. That way they can at least 
savour the site of the beautiful petals in their 
offices, on their desks. Elsewhere workers 
are busy loading the wood piles on trucks. 
It was known that trees in the middle of 
the campus would be felled, but the all out 
logging is met with disbelief by many. Good 

natured Marjolein Gerards, burdened with 
carrying out this operation for the Erasmus 
Facility Centre, wants to explain once more 
why the cherry blossoms of blossom lane 
had to fall so soon. ‘It is forbidden to cut 
down trees from the middle of March until 
October because it is exactly in that period 
that nesting birds could be harmed.’

The reason for the end of the trees in front 
of the E-building, behind the C-complex 
and west of the library pond is given by 
Geerards: ‘It’s not that construction will 
take place here, but we need to put cables in 
the ground here and the C-building needs 
to remain accessible. The trees in front of 
the E-building had to go because the ground 
level will be elevated halfway to that of 
the H-building – the same height as the 
L-building – and the trees would not survive 
this procedure. We’re talking about an 
elevation of roughly two meters.’ Geerards 
is keen to focus on the future. ‘There will be 
new trees, a mix of big and small ones. And 
quantity wise there will not be less trees. I 
can guarantee that.’

Tree house  The students united in 
the foundation Treehouse are not happy by a 
long shot, but the guarantee that at least as 
many trees will be replanted helps to ease the 
grief a little. 
In the mean time the foundation is 
collaborating with an architect and an artist 

Timberland
Campus Woudestein is now really in development. In the past weeks trees were 
cut down, clipped and moved. Some day the flora of the north end of the proper-
ty will be replanted, but at Erasmus University the spring of 2011 will be one wit-
hout blossoms and greenery. Meanwhile, students are working on the construc-
tion of a tree house.   text Gert van der Ende photography Ronald van den Heerik
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To most of us Rotterdam has become 
a constant place of residence during 
the time of our study. We study at the 
university, go shopping to the center 
and enjoy the city during our spare 
time with all it offers us. When asked 
what you like about Rotterdam you 
might think of the nice bars at the 
Wijnhaven, BBQ the Kralingse Plas 
or just enjoying the sunset over the 
skyline. However there is more to the 
city than that. Over the past decade 
Rotterdam has established quite an 
outstanding reputation regarding 
environmental awareness. The city 
was named a best practice example of 
water management and climate 
adaption by the Clinton Climate 
Initiative with the “Floating Pavilion” 
being a good example. Furthermore 
Rotterdam is home to great technical 
achievements regarding water 
management like the Maasvlakte 2 
and the Maeslantkering both dealing 
with problems as well as 
opportunities water brings. “Things 
to do” presents Rotterdam from a 
different perspective showing sides 
that will give you completely new 
insight and make you look at the city 
in a different way.

Future Land
“God created the world, but the 
Dutch created the Netherlands” so 
they say and to proof that once again, 
the Netherlands is enlarged by 
additional 2000 hectare. The reason 
behind is the lack of space for the 
Rotterdam harbour. In the 1960ies 
the Maasvlakte 1 was the first 
attempt to meet the demand for 
expansion, but before the first project 
was fully completed, the demand had 
increased to such an amount that 
even more space was required. This 
led to the birth of the Maasvlakte 2 
another larg area of land to be 
conquered by the Dutch. Currently 
the project is still undergoing and to 

keep the public informed an 
information center was put up. The 
“Future Land” invites you to learn 
more about the projects involved in 
the creation of land out of water. 
Positioned right on site the center 
offers a great overview of the 
historical development, the 
technology applied and the future 
perspectives. You can take a 3D flight 
across the entire Maasvlakte 2, learn 
about the huge amount of shipments 
that are handled and enjoy an 
amazing panorama view over the site 
from the roof terrace. This is 
happening right now and you can 
have a glimpse at what amazing 
effort people are able to cope with in 
order to change the face of the Earth.
www.maasvlakte2.com

Floating Pavilion and the 
Climate Initiative 
Maybe you already saw it. If you did 
you definitely wondered whether it is 
a UFO or a high-tech glass house. 
Not exactly! The “Floating Pavilion” 
is an event center. Currently it floats 
in the Rijnhaven open to visitors. The 
bubble shaped idea originated from 
students exploring the idea of 
housing on water from a new 
perspective. The concept was greatly 
accepted as it perfectly represents 
Rotterdam’s intention to pioneer in 
innovative city development. The 
Pavilion is a host to a larger initiative 
called Rotterdam Climate Initiative. 
With this initiative the city wants to 
contribute to the reduction of green 
house gases by creating business 
opportunities tackling environmental 
issues. Various projects involving 
“Green Roof tops”, Wind energy and 
making buildings more sustainable 
are currently undergoing with the 
overall plan to make Rotterdam 
Climate Proof by 2025 and reduce 
CO2 emission during this process. 
Visit the Floating Pavilion and get 
inspired by the construction itself but 
also by the many projects presented 
and initiated there.
www.rotterdamclimateinitiative.nl

Maeslantkering and the 
Keringhuis
Climate change affects most 
countries on this planet. However the 
Netherlands face an uncertain future 
as the rise of the sea level will 
endanger this country immensely. 
Rotterdam lies on average 2 meters 
below sea level. Already in 1953 the 
Dutch once suffered a severe flood 
killing thousands and destroying vast 
areas of the country. As a response 
great efforts were put into the Delta 
Works, which included the 
construction of several barriers to 
keep out the water if necessary. One 
of the most significant buildings of 
the Delta Works is what keeps 
Rotterdam dry in case of heavy 
storms, the Maeslantkering. It is a 
huge white gate-construction that can 
close the entire river Maas off the 
North Sea. Next to the gate the 
Keringhuis presents the history and 
development of the barrier to the sea 
to the public. In an interactive 
manner visitors are guided through 
the various topics related to the 
barrier. One learns not only about 
historical events, but also about the 
technological achievements and 
breakthroughs that were made 
during the fight against the water. 
Best of all the entrance is for free and 
if you are in a group you can get 
guided tours in English as well. The 
getting there is simple, as one can 
take a train towards Hoek van 
Holland and once there rent a bike 
and cycle along the river to the 
museum. If you are sportive and 
hopefully don’t have the wind against 
you, there is a beautiful bike route 
along the Maas all the way from 
Rotterdam to the museum. You pass 
through Schiedam, Vlaardingen and 
Maassluis which are all well 
preserved cozy Dutch villages and a 
pleasure to the eye.
www.keringhuis.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

??????

amongst others to install a permanent 
wooden structure on the field in front 
of the E-building, next to the statue of 
Erasmus.
Ingrid de Vries of GreenEUR, Bas van 
den Berg (recent RSM graduate) and 
René Boonekamp (student Hospitality 
Management) took the initiative and 
managed to secure a part of the timber 
for their project.
The tree house, named the tree shack, 
will be able to house about 15 people 
and is designated to host small scale 
events, such as alternative lectures and 
classes. ‘We want to use the timber to 
create a natural space’, explains Ingrid 
de Vries. ‘A space built from the natural 
elements of our campus.’
Their aim is to create a place for 
students to gather and brainstorm. 
Using what the campus has to offer and 
minimizing the use of materials from 
outside the campus, the ambition is to 
achieve all this at a minimum of energy 
consumption. If all goes according to 
plan the structure will be complete end 
of this summer and remain standing for 
years. 

Students who want to help out with 
the sustainable construction of the tree 
house, all under expert supervision of 
course,  are most welcome. Info: bas@
doormiddelvan.com

If you want to keep up to date on the 
latest developments of the campus take 
a look at: www.eur.nl/efb/informatie/
ontwikkeling_campus 



Elfahmi el Bouazati 

It’s a man’s World
Voor de meesten van ons is 8 maart een dag 
zoals elke andere dag. Maar voor de homo 
ethicus is het een gedenkwaardige dag. Een 
dag waarop men stilstaat bij de positie van de 
vrouw, of beter gezegd bij de ongelijke posities 
tussen mannen en vrouwen. Nu gaan bij het 
lezen van de vorige zin al snel de gedachten uit 
naar situaties in overzeese gebieden (natuur-
staten, alwaar recht niet de primaire kopzorg is, 
maar overleven). Nederland dat zich daarente-
gen volmondig een ‘rechtvaardige’ rechtsstaat 
noemt, heeft al jaren een hinderlijke man-
nencultuur. Of, zoals James Brown al zong: It’s 
a man’s world. Alle instituties, denkpatronen, 
mores academicus en gewoontes zijn mascu-
lien van aard. En deze voornamelijk uit de acht-
tiende en negentiende eeuw daterende sociale 
constructies zijn door de jaren heen vervelend 
verknoopt geraakt met onze ziel.
Zolang wij deze constructies, waaronder ook 
het kogelvrije glazen plafond met driedub-
bele schroefdraad valt, niet ter discussie willen 
stellen, blijven we kampen met uitsluiting van 
vrouwen van bijvoorbeeld hoogleraarschap-
pen. De decanen voelen de hete adem al in hun 
nek. Want hoe is het eigenlijk gesteld met de 
vertegenwoordiging van vrouwen onder de 
hoogleraren? Is deze nagenoeg fifty-fifty?  Nou, 
ik kan u alvast verklappen: bij lange na niet! Het 
is namelijk droevig gesteld met de hoeveelheid 
vrouwelijke hoogleraren. Het leeuwendeel van 
de professoren is er gewoon één met een … – 
juist. Of om het in deze wetenschappelijke con-
treien wat krachtiger neer te zetten: volgens de 
meest recente Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 
werden in 2008 in Nederland 271 van de 2321 
leerstoelen bezet door een vrouw. En hoeveel 
vrouwen hielden er op onze alma mater zo’n 
stoel warm? Schrik niet: slechts 7 van de be-
schikbare 109. 
De op 8 maart opgevoerde theatervoorstel-
ling ‘Seven’ past wat dat betreft als een toga. 
Misschien wordt het eens tijd serieus een einde 
te maken aan het nepotisme, het begunstigen 
van gelijkgezinden en fallische verwanten. 
Heren, hoepel nou een keer à la Mubarak vrij-
willig op in plaats van continu dezelfde stoelen-
dans te spelen. Laat de vrouwen ook eens een 
duit in het zakje doen. 

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Tegen de tijd dat deze EM verschijnt, is de 
Meesterweek al weer bijna voorbij. Maar 
wat heeft iedereen kunnen genieten van 
de promotieactiviteiten van de Juridische 
Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR). De 
ene week was er een poffertjeskraam op het 
Tinbergen Plaza, de andere week stond er een 
frietkar geparkeerd. Ondertussen werd er in 
de L-hal reclame gemaakt voor een ‘battle’ 
op de Nintendo Wii, liepen op Valentijnsdag 
zo’n beetje alle vrouwen met een door de 
JFR uitgedeelde roos, en kon er voorafgaand 
aan de Meesterweek live gekeken worden 
naar de Champions League-wedstrijd tussen 
Internazionale en Bayern München. Het moge 
duidelijk zijn: de JFR weet wel hoe je studenten 
moet porren om naar je verhaal te luisteren. 
We schrijven vrijdag 25 februari, een week voor 
de Meesterweek. De JFR kan terugkijken op 
een goede start van de inschrijfperiode. Maar 
wat wil je anders, met zoveel ludieke en student-
vriendelijke stunts? De Meesterweekcommissie 
had er zelfs nog over nagedacht om een rodeos-
tier op de campus neer te zetten, vertelt voorzit-
ter Joost Kool. “Maar met de veiligheidseisen 
en de onvoorspelbaarheid van het weer werd dat 
toch iets te lastig.” 
“Het is misschien geen high class voedsel, maar 
het werkt”, zegt bestuurslid Leendert Kloot. 
Hij staat vanmiddag ook bij de ‘Meesterweek-
stand’. De grote inschrijfbalie midden in de 
L-hal, gehuld in wit en oranje, de huiskleuren 
van de  JFR, is de afgelopen weken vrijwel 
niemand ontgaan. Een handjevol studenten – in 
zwarte capuchontrui gehuld, met op de rug de 

tekst ‘STAFF’ – is druk in de weer met de in-
schrijvingen. Het lijkt een betrekkelijk rustige 
dag. “Op vrijdag zijn er nooit zoveel studenten 
op de campus”, klinkt het. Een mooi moment 
om even bij te komen. Want het promoten van de 
Meesterweek is een hectische taak. Ondertussen 
staat de agenda van een gemiddeld JFR-lid 
bol van de afspraken met allerlei juridische 
kantoren – met standplaatsen als Straatsburg, 
Amsterdam en zelfs Los Angeles. 
De Meesterweekcommissie is inmiddels bezig 
nog even de laatste programmapuntjes op de ‘i’ 
te zetten in de bestuurskamer van de JFR. Die 
zit direct om de hoek van mensa de Carrousel, 
en kennelijk onderhoudt de JFR daardoor een 
bijzondere band met de kantinemedewerkers: ze 
roken regelmatig samen een sigaretje en zijn niet 
te beroerd elkaar van peuken te voorzien. Ja, de 
JFR is een gastvrije club. Dat de JFR openstaat 
voor iedereen, blijkt misschien nog meer tijdens 
de Meesterweek zelf. Die mikt niet alleen op 
rechtenstudenten, maar zet, met onder meer een 
Ondernemersdag en een Havendag, ook in op 
andere studies. En ook de ludieke PR-stunts zijn 
niet alleen op studenten gericht. Medewerkers 
van de universiteit weten de weg naar de 
Meesterweekstand eveneens goed te vinden. 
Vooral als er weer eens iets te halen is. “Toen er 
een popcornautomaat stond,  kwamen ze zelfs 
van zeven hoog,” vertelt Joost Kool. “Eerst om 
te klagen over de stank, maar daarna vroegen 
ze toch een zakje popcorn. En die kregen ze na-
tuurlijk.”

Thomas de Leeuw (foto: Michel de Groot)
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