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Willen winnen
‘De Erasmus Universiteit wil meedoen in de academische Champions League’. Met die zin
begint de brief die alle medewerkers van de universiteit afgelopen week in hun mailbox
kregen. Was getekend Bart Straatman, namens het College van Bestuur, die als taak heeft
de bedrijfsvoering van onze universiteit te professionaliseren.
Fascinerende zin. ‘De Erasmus Universiteit wil meedoen in de academische Champions
League’
Waar vergelijkingen van kwalijke zaken met de Tweede Wereldoorlog altijd doel missen,
zijn omschrijvingen van wensdromen in voetbaltermen altijd raak. Al geef je niks om het
spelletje, het beeld is duidelijk: we gaan voor goud.
En blijkbaar bestaat er zoiets als een academische Champions League. Dat is dus meer
dan de bekende ranglijsten van beste universiteiten; het is een pool waarin de deelnemers elkaar om het hardst bestrijden, want er kan er maar één de winnaar zijn.
So far so good, maar wat staat er nou echt? De universiteit wil meedoen. Dus de universiteit wil wel, maar kan niet? En is meedoen dan al goed genoeg?
Cruijff zou zeggen: Als je mee wil doen, moet je het kunnen. En als je mee kan doen, moet
je winnen.
Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl

UITVERGROOT

Louisa van Dijk, president van RVSV als
Hafsat Abiola uit Nigeria

Kristin Henrard, hoogleraar Minortiy
Protection als Marina Pisklakova Parker
uit Rusland

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter
van het College van Bestuur als
Mu Sochua uit Cambodja
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Joana Chung, student, vicepresident van de CSA-EUR als
Mukhtar Mai uit Pakistan

Gail Whiteman, hoogleraar
Sustainability, Management
and Climate Change als
Inez Mc Cormack uit Noord-Ierland

SEVEN

Op Internationale Vrouwendag –
8 maart – zullen deze zeven EURvrouwen het theaterstuk ‘Seven’
opvoeren. Seven is een documentaire-toneelstuk van de Zweedse
regisseuse Hedda Krausz Sjögren,
gebaseerd op interviews met zeven

Ingrid Robeyns, hoogleraar
Practical Philosophy als
Farida Azizi uit Afghanistan

vrouwenrechten-activisten van over
de wereld. Het toneelstuk laat zien
hoe deze vrouwen strijden tegen
zaken als huiselijk geweld, corruptie,
verstoting en verkrachting. Seven
wordt wereldwijd opgevoerd in
steeds wisselende samenstellingen.
Meer over dit toneelstuk kunt u

Inez de Beaufort, hoogleraar
Health Care Ethics als
Anabella de Leon uit Guatemala

lezen vanaf pag. 29 van dit blad.
GE (fotografie: Levien Willemse)
Seven: 8 maart van 16.00 tot 17.30 uur
in de Sorbonnezaal in het M-gebouw.
Voertaal Engels; toegang gratis en er is
een receptie na afloop. Voor kaarten en
informatie ga naar www.eur.nl/seven
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ONTBIJTEN

Eitje tikken
met het CvB

Het lot van een boom wordt bezegeld

BOMEN KAPPEN

Een lente zonder bloesem

Het Erasmus Facilitair Bedrijf is begonnen met kappen. Net op het moment waarop normaliter
de eerste knoppen aan de bomen verschijnen en de krokussen opduiken in het gras, is bijna de
helft van de driehonderd bomen op Woudestein omgehaald. In totaal worden er 180 omgehaald.
Slechts dertig blijven staan waar ze nu staan, negentig krijgen de komende jaren een andere
plek. Het EFB belooft bij de herontwikkeling minstens zoveel groen terug te planten als nu aanwezig is. Voorlopig moeten we het doen zonder bloesem deze lente. GM (foto: LW)

Universiteit gedwongen
tot samenwerking
Als de EUR onderzoeksgelden wil blijven binnenhalen, zijn strategische allianties met
andere universiteiten, hogescholen en bedrijven onvermijdelijk.

Maxime Verhagen, minister
van Economie, Landbouw en
Innovatie, gaat 1,5 miljard
uitdelen. Dat lijkt prachtig
nieuws in tijden die gedomineerd worden door forse bezuinigingen op onderzoek en
hoger onderwijs. Maar het
geld komt uit bestaande potjes en gaat ten koste van specifieke subsidies, waarschuwt de minister. Onderzoeksbudgetten zullen straks
vooral ten goede komen aan
instellingen en bedrijven die
opereren in zogenaamde ‘topsectoren’: van ‘high tech’ en
‘logistiek’ tot de ‘life sciences’ en ‘energie’. De ‘unieke
internationaal onderscheidende sterktes’ van de Nederlandse economie, aldus
Verhagen in een brief aan de
Tweede Kamer.
“De trend is dat je bij dit
soort fondsen geld moet lospeuteren”, zegt Ronald van
den Bos, directeur van het In-

stitutional Development Office van de EUR. Omdat de
universiteit in een groot deel
van de sectoren niet volledig
thuis is, wordt de hulp ingeschakeld van andere onderzoeksinstellingen, bedrijven
en de stad Rotterdam. In december werd al een convenant gesloten tussen gemeente en universiteit.
De meest waarschijnlijke
partners van de EUR zijn de
universiteiten in Delft en Leiden. Momenteel wordt hard
gewerkt aan een verregaande
samenwerking tussen de instellingen. Ook die gaat zich,
zo blijkt uit een eerste ontwerpvoorstel, toespitsen op
een aantal themagebieden:
health, sustainable environment, law and governance,
globalizing economy and society en network society. Collegevoorzitter Pauline van
der Meer Mohr liet weten te
onderzoeken waar de univer-

siteiten ‘elkaar kunnen aanvullen of versterken’.
De voornemens sluiten aan
op het beleid van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Universiteiten moeten zich meer
gaan specialiseren, vindt hij.
Bovendien streeft hij naar
een financiering die gericht is
op kwaliteit, niet op studentenaantallen. Het zijn wensen waar universiteiten niet
kwaadwillend tegenover
staan, maar dat hij deze
voorstellen brengt zonder
daar geld tegenover te stellen, levert hem felle kritiek
op. Sijbolt Noorda, voorzitter
van universiteitenvereniging
VSNU, betitelde de staatssecretaris als ‘een voetbaltrainer die met zijn ploeg wil
gaan trainen en eerst zegt, laten we het veld eens gaan
omploegen. Dan wordt er natuurlijk geen partij meer gespeeld’. GM/HOP

Het College van Bestuur gaat ontbijten met de
‘ondersteuners’ van de universiteit.

Deze maand ontvangt het niet-wetenschappelijk
personeel een uitnodiging van het bestuur om onder
het genot van een croissantje en een eitje de stand
van zaken van de universitaire bedrijfsvoering te bespreken.
Verantwoordelijk collegelid Bart Straatman organiseert de ‘informele ontbijtsessies’ om van gedachten
te wisselen over Bedrijfsvoering 2013 – de plannen
om de dienstverlening van de universiteit professioneler te organiseren. Want ‘de ondersteunende diensten van de EUR kunnen die topkwaliteit nog niet
op alle fronten leveren’, aldus Straatman in een brief
aan alle medewerkers. ‘Ouderwets’ noemde Straatman de bedrijfsvoering van de EUR na zijn aantreden als lid van het CvB begin 2010. ICT-systemen
van faculteiten sluiten niet op elkaar aan en van een
gemeenschappelijk personeelsbeleid is geen sprake,
om maar eens wat te noemen. En dat terwijl de
EUR, zoals het CvB het verwoordt: ‘wil meedoen in
de academische Champions League’. Inmiddels zijn
zes actieteams aan de slag gegaan met de thema’s:
HRM, campus services, financiën, ICT, marketing
& communicatie, onderwijs- en onderzoeksondersteuning onder de noemer BV2013. WG

CIJFER

hoogleraren hebben zich inmiddels uitgesproken
tegen de bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland. Zij ondersteunen hiermee het initiatief van Jan
Rotmans, hoogleraar Transition Management aan
de EUR, om te kiezen voor duurzame energie, omdat
kolencentrales niet meer van deze tijd zijn.

CAMPUS
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KORTAF

EM gaat
verhuizen!
De redactie van EM verhuist op
woensdag 9 maart a.s. van gebouw E (voormalige bestuursgebouw) naar gebouw N (waar ook
veel studieverenigingen zitten). De
redactie is die dag dan ook niet bereikbaar. In N zetelen we straks op
de 5e (bovenste) verdieping.
EM moet tijdelijk verkassen omdat de T-verdieping van E verbouwd wordt. Begin mei 2011
verhuist de redactie terug naar de
ET-verdieping. WG

Langstudeerders hebben
haast
Eén op de vier studenten wil sneller studeren nu de maatregelen tegen langstudeerders eraan komen.
Met de kennis van nu zou een
kwart van de vertraagde studenten graag iets sneller hebben gestudeerd. Dat blijkt uit een enquête onder ruim achthonderd
Utrechtse studenten, uitgevoerd
door de stichting OER. Veel studenten (bijna 40 procent) geven
toe dat ze hun tentamens soms
niet halen door gebrekkige voorbereiding. 30 procent zegt de verkeerde studiekeuze te hebben gemaakt en daardoor nu vertraging
te hebben opgelopen. Eén op de
vijf noemt een bijbaan als oorzaak
en ruim 15 procent ‘wil genieten
van het studentenleven’.HOP

EUR-alumni
domineren
bedrijfsleven
Alumni van de Erasmus Universiteit, hoofdzakelijk economen, domineren opnieuw de top van de 25
belangrijkste Nederlandse bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van
weekblad Intermediair. In totaal
negen bestuursleden en twaalf
commissarissen hebben de EUR
als alma mater. Ondanks dat de
EUR in vergelijking met vorig
jaar één bestuurslid meer, en twee
commissarissen minder heeft,
blijven ‘we’ de ‘hofleverancier’
van het Nederlandse bedrijfsleven. Andere universiteiten leverden namelijk ook iets in. LJ
Lees meer op EM.Online

GALA

Prinses voor een avond

Studenten laten zich door een fotograaf op hun mooist vereeuwigen op het gezamenlijke
gala van zeven studieverenigingen: Cedo Nulli, CIA, FBMG, Histartes, Vrisbi, MajEUR
en het Econometrisch Dispuut. Etablissement ‘Lommerrijk’ was op 9 februari het decor
voor het feest waar 270 feestelijk geklede dames en heren zich lieten gaan op de dansvloer
en aan de bar. Voor Arjan van der Star, student Beleid & Management Gezondheidszorg,
en psychologiestudent Laura Weekers was middernacht het hoogtepunt van de avond. Ze
werden toen gekroond tot king en queen van het gala; zij zagen er het allermooist uit.
LJ (Foto: LW)

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE

DE QUOTE

Half
maart
hakt het
CvB de
knoop
door
Aldus het College van Bestuur over de
keus voor de vestigingsplaats van het
University College van de EUR. Wordt
het Dordrecht, een zeldzaam oud
pand in Rotterdam, of toch gewoon –
heel modern – campus Woudestein?

Depressie via computer bestrijden
Van je depressie of angst afkomen door je
werkgeheugen via de computer te trainen.
Psychologen gaan onderzoeken of dat
werkt.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl

Arabisch voor beginners
De jaarlijkse cursussen Arabisch voor
beginners en voor gevorderden zijn weer
begonnen. EM nam een kijkje in de beginnersklas.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl

Stadswonen ingelijfd door Vestia
Stadswonen fuseert dit voorjaar met megawoningcorporatie Vestia. De studentenhuisvester
wil uit kunnen breiden zonder huurders
financieel extra te belasten.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl

EM Nieuwsbrief
Meld je aan voor onze nieuwsbrief! Deze
verschijnt elke twee weken en bij groot
nieuws.
www.erasmusmagazine.nl/emonline/aanmelden

Scan deze qr-code
en surf meteen met je smartphone naar
EM.Online!
lees meer op www.erasmusmagazine.nl
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HUISVESTING

Meer dokters
in Delfshaven

In de loop van dit jaar kunnen minstens
veertig medische studenten en medewerkers
van het Erasmus MC naar een huurwoning
in Delfshaven verhuizen. Mocht er meer belangstelling zijn, dan is er nog meer ruimte
beschikbaar, aldus stadsmarinier Marcel Dela Haije.

De dagen kunnen worden afgeteld

EEUWFEEST

Nog veel nachtjes slapen
Nog 998 nachtjes slapen voor het eeuwfeest van de Erasmus Universiteit in 2013 een
feit is. Rector Henk Schmidt startte op 7 februari de countdown voor het feest, dat
twee dagen ervoor nog precies duizend dagen duurde.

Op de projectie boven de deuren van de Aula
was bijna twee weken lang exact te zien over
hoeveel dagen, uren en seconden het eeuwfeest losbarst. Ger Lugtenberg van het lustrumbureau heeft het voornemen om bij elke
honderd dagen dat het eeuwfeest dichterbij
komt de countdown op een andere plek te laten opduiken. “Dat kan op de campus zijn, of
op een centrale plaats in Rotterdam, zoals op
het stadhuis of op het Beurs-World Trade
Center. Op elke locatie zal de projectie ongeveer een week te zien zijn, want het moet wel
blijven opvallen”, aldus Lugtenberg.
Hoe de universiteit dit bijzondere lustrum
gaat vieren op 8 november 2013; daar wordt

de komende tijd hard over nagedacht met in
het achterhoofd het motto van het eeuwfeest:
‘Erasmus Universiteit Rotterdam, 100 jaar
impact’. De website van het feest zal op 22
mei – als de universiteit nog negenhonderd
dagen te gaan heeft – live gaan en zal bovendien het eeuwfeestlogo bekend worden gemaakt.
Overigens bestaat alleen de economische faculteit straks echt honderd jaar, de overige faculteiten zijn allemaal jonger. “Voor het gemak negeren we dit feit en doen we alsof de
hele Erasmus Universiteit al een eeuw bestaat in 2013”, grapte Schmidt in zijn inleiding op 7 februari. LJ (foto: LW)

Om dit te bewerkstelligen tekende Erasmus MC
vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst voor
drie jaar met deelgemeente Delfshaven, de wooncorporaties Woonbron en Woonstad en de Medische Faculteitsvereniging MfVR.
Van de 60.000 Rotterdamse studenten woont
slechts de helft in de stad. De gemeente wil graag
dat meer studenten in Rotterdam gaan wonen en
er ook na hun studie blijven wonen.
Volgens Imke van der Marel, bestuurslid van de
MfVR, is er veel belangstelling onder zowel studenten als medewerkers. Stadsmarinier Dela Haije: “Voor de studenten en medewerkers betekent
het woonruimte in de directe omgeving van het
ziekenhuis. Voor de gemeente is het aantrekkelijk
als er meer studenten in de wijk wonen en de wijk
diverser wordt. Dat komt de levendigheid ten goede.” In 2010 zijn bij wijze van proef al twintig studenten in de deelgemeente gehuisvest. Het gaat
vooral om de wijken het Nieuwe Westen, Coolhaveneiland en Middelland. TL

Enorme maatschappelijke betrokkenheid
TALENT
AAN DE EUR

Tahlita Zuiverloon

Tahlita Zuiverloon (31) ontving op
16 februari de ‘PhD Student of the
Year Award’ uit handen van rector
Henk Schmidt. Ze werkt niet alleen hard aan haar wetenschappelijke carrière als medicus, vond de

jury, maar haar vrijwilligerswerk
voor ontwikkelingsorganisaties
getuigt ook nog eens van een
enorme maatschappelijke betrokkenheid.
Zuiverloon (haar moeder een zorgende pedicure, haar vader een
sociaal bewogen partner bij Deloitte) werd geboren in Haarlem,
maar woonde tot haar negende in
Suriname. Ze studeerde gelijktijdig geneeskunde en biomedische
wetenschappen en startte aansluitend een promotieonderzoek naar
een manier om terugkerende
blaaskanker op te sporen met urinemetingen. Ze publiceerde artikelen over het onderwerp, presen-

teerde op internationale conferenties en zette twee nieuwe cursussen op voor de Postgraduate
School of Molecular Science. Ondertussen was ze actief voor de
Stichting Projecthulp Suriname
en zag ze in Malawi en Zuid-Afrika - waar ze maandenlang werkte
- hoe groot de verschillen waren
met Nederland. Wat haar het
meeste opviel was hoe westerse
hulporganisaties blindelings ziekenhuizen uit de grond stampen
en waterputten slaan, zonder zich
af te vragen waar de lokale bevolking op zit te wachten. Dat kan
beter, vindt ze.
Inmiddels is ze bezig aan haar op-

leiding tot uroloog, waarvoor ze
eerst twee jaar als chirurg aan de
slag moet. Dat betekent zeventig
tot tachtig uur werken per week,
dus even wat minder tijd om de
wereld te verbeteren. Maar als je
haar vraagt waar ze over tien jaar
staat, dan liggen de plannen voor
een medische ontwikkelingsorganisatie al op de plank.
Haar idee: verbeteren van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, vanuit hier en ter plaatse.
Ze wil haar kennis gebruiken om
anderen te helpen, of dat nu in een
academisch ziekenhuis in Nederland is, of in een Afrikaanse
bouwval. GM (foto: LW)
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ERASMUS MC - WOUDESTEIN 23-10

Meeste talenten zijn medici
Op de EUR-Talent Day werden de meest veelbelovende
onderzoekers in het zonnetje gezet. Wat blijkt: ruim
tweederde is afkomstig van
het Erasmus MC.

Hans van Kippersluis (25),
docent en onderzoeker
bij de Erasmus School of
Economics, won de Netspar
PhD Thesis Award 2010. Hij
onderzocht waarom hoger
opgeleiden langer leven.
De jury vond de aanpak vernieuwend en creatief, maar
het onderwerp niet echt
vernieuwend. Is het inderdaad geen open deur?
“De conclusie mag dan misschien geen
verrassing zijn, maar het is niet eenvoudig
om het effect van opleiding op gezondheid en levensverwachting vast te stellen,
aangezien allerlei variabelen zoals intelligentie, tijdsvoorkeur en familieomstandigheden het effect verstoren. Het is eigenlijk
voor het eerst dat er daadwerkelijk een
direct effect is aangetoond van opleiding
op levensverwachting.”

Ben je blij met de prijs?

“Ik was aanvankelijk niet zo onder de
indruk, maar het juryrapport was extreem
positief, dus het is een mooie erkenning
voor mijn werk. Daarnaast helpt het altijd
voor je carrière en zit er een geldprijs van
3000 euro aan vast.”

Vind je dat op basis van je
bevindingen onderwijs
meer gestimuleerd zou
moeten worden?

“Natuurlijk zou ik graag zien dat er wat
met de resultaten wordt gedaan! Het is
toch stuitend dat het verschil in levensverwachting tussen lager en hoger opgeleiden
in Nederland 6 tot 7 jaar is? Bezuinigen
op onderwijs lijkt me in dit licht niet
wenselijk.”

Wat doe je nu?

“Er moet nog verder onderzoek gedaan
worden naar wat er precies voor zorgt dat
hoger opgeleiden langer leven en daar ben
ik nu volop mee bezig, in samenwerking
met collega’s van de ESE en in de VS.” TL

Woudestein moest het op 16
februari afleggen tegen Hoboken. Tijdens een feestelijke
lunch in de Etude, die voor
de gelegenheid gesloten was,
vielen 23 medici in de prijzen,
tegen tien jonge onderzoekers
uit andere wetenschapsgebieden. Ze werden gelauwerd
omdat ze dit jaar een belangrijke beurs in de wacht sleepten
(van 200 tot 800 duizend euro).
Jaarlijks kent de Nederlandse
organisatie voor Wetenschap-

pelijk Onderzoek (NWO) en
de Koninklijke Academie van
Wetenschappen (KNAW) –
bijvoorbeeld in de vorm van
Veni- en Vidibeurzen miljoenen
– toe aan uiteenlopend EURonderzoek. Zo kreeg immunoloog Menno van Zelm zijn
DNA-onderzoek gefinancierd
en rechtswetenschapper Xandra Kramer een paar ton toebedeeld voor haar studie naar
juridische eenheid in Europa.
Met de kannen fruitsap, flessen
spa en etagères met chocoladesoesjes, mini-quiches en
grofgesneden sandwiches op
tafel, keek het publiek geduldig
toe hoe rector Henk Schmidt
de talenten een voor een op
het podium riep. Ze ontvingen

bovenop hun onderzoeksbudget een persoonlijk te besteden
reischeque ter waarde van 750
euro.
Het Erasmus MC is Woudestein sinds jaar en dag de baas
als het gaat om het binnenslepen van beurzen en andere
tweede en derde geldstromen
(zoals financiering die niet
direct van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt genoemd wordt).
Ook ligt het aantal jaarlijkse
promoties ongeveer twee keer
zo hoog. Diana Hoek, organisator van de Talent Day: “Dat
ligt voor een deel aan de sector.
De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan razendsnel.”
GM

ACHTERAF

Bijna
Wat: gastcollege Jan Kees de Jager
Wanneer: donderdag 17 februari 14.00 – 15.00 uur
Waar: collegezaal LB-077
Prettige man om naar te luisteren. Jan Kees.
Gezellig postuur, onschuldige reebruine ogen,
niet gespeend van de broodnodige nuchterheid, rap van de tongriem gesneden, af en toe
een kwinkslag, maar zijn taak uiterst serieus
opvattend. Terecht dat de collegezaal afgeladen
zit vanmiddag, ook al zal het grootste deel van
de studenten ertoe zijn verplicht, aangezien
het hier een onderdeel van de bachelor 1 van
Bestuurskunde betreft. Aan hoogleraar Economie
van de FSW, Kees van Paridon – zelf overigens
senaatskandidaat voor de PvdA – de eer om de
minister van Financiën te verwelkomen. Gerrit
Zalm (zes keer), Wouter Bos (drie maal) en Hans
Hoogervorst (eenmalig) gingen Jan Kees als gastdocent voor eerstejaars bestuurskundestudenten
in het Rotterdamse voor.
Jan Kees heeft het over het herstel van de overheidsfinanciën. Zijn college is een subtiele mix
van een zakelijke verhandeling, waar het gaat om
wat er mis is en hoe dat kwam, en een politiek
verkooppraatje, waar het de juiste oplossingen en
maatregelen betreft. ‘Voor een sterker Nederland
en een sterke economie!’
Ja, EUR-alumnus Jan Kees is helemaal zichzelf
gebleven. En dat is op zich al een hele prestatie
als je jezelf sinds half oktober omringd weet door
een rariteitenkabinet met daarin onder meer
een immer misplaatst glunderende premier, een
paternalistisch brommende voormalige burgervader van de Maasstad, een fossiele minister van

Buitenlandse Zaken, een machtsbeluste, nooit te
vertrouwen Limburger, en een krokodillentranen
schreiende ex-burgemeester die 14-jarige meisjes uitzet. Daar bovenop moet Jan Kees ook nog
gedogen dat hij gedoogd wordt door een dictatoriale malloot die in eindeloze reeksen tranentrekkende oneliners doet alsof hij opkomt voor onze
beschaving, maar ermee juist de oorlog verklaart
aan alles wat die beschaving maakt tot wat zij is
– cultuur, natuur, veelsoortigheid en onafhankelijke rechtsspraak. Zie dan nog maar eens je eigen
normale zelf te blijven. Jan Kees doet dat; door
zich louter op cijfertjes te focussen. Knap hoor.
Ik ben daardoor bijna dolenthousiast over zijn
strengheid jegens Europese wanbetalers – wist
u dat Griekenland als vakantieland voor Jan Kees
absoluut geen optie meer is? En ik zou bijna
CDA’er Jan Kees het gemak vergeven waarmee
hij deze middag tussen neus en lippen door de
sectoren opdreunt waarop hij geld gaat besparen, waaronder een niet onaanzienlijk bedrag op
ontwikkelingssamenwerking, toch de core business van christenen. Ik raak ook bijna vertederd
van de wijze waarop hij het niet aanpakken van
de hypotheekrenteaftrek verdedigt. En ik bemerk
dat ik bijna instemmend zit te knikkebollen als
hij uitlegt waarom wij beter af zijn met een paar
extra kerncentrales, omdat windmolens toch
helemaal geen zoden aan de dijk zetten. En bijna
geloof ik hem op zijn woord als hij het broekzakvestzakgedoe van de regering op het gebied van
onderwijs als tamelijk briljant presenteert.
Ja, bijna.
Gert van der Ende
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Busje komt zo
Marktwerking moet leiden tot bezuinigingen op het stadsvervoer.
Maar volgens Joop Koppenjan, hoogleraar Bestuurskunde, rekent
het kabinet zich onterecht rijk. ‘Er is niet genoeg nagedacht over
de gevolgen. Je haalt de hele sector overhoop.’
tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

“Ja.”

de zogenaamd onrendabele spoorlijnen die openbaar zijn aanbesteed, doen bedrijven als Syntus en
Veolia het goed, beter dan de NS.”

Voor nog geen twee euro rijd je heel Rotterdam
door en zelfs als de NS een winterdienstregeling
heeft ingevoerd rijdt de RET gewoon door. Goed
geregeld toch? “De RET is een mooi bedrijf. Al

Critici laken de ambtenarencultuur van stadsvervoerders als de RET. Maar dat valt toch wel mee?

Gaat u weleens met de bus, de tram of de metro?

moet ik zeggen dat de metrovoertuigen tot voor kort
in erbarmelijke staat verkeerden.”

De minister wil met aanbestedingen de markt
openbreken. Waarom? “Onder Balkenende heb-

ben allerlei ambtenarenclubs zitten rekenen waarop
nog bezuinigd kon worden en een van de punten
was: openbaar vervoer. Tot nu toe worden openbaar
vervoerconcessies in Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam telkens voor een contractperiode ‘inbesteed’: onderhands gegund aan de gemeentelijke
vervoerder. Maar marktwerking kan volgens de minister een bezuiniging opleveren van 120 miljoen.”

Is dat zo? “Volgens de vervoersbedrijven niet. Die

gaan er prat op al een enorme efficiencyslag te hebben gemaakt en ondertussen marktconform te opereren. De RET zegt dat ze vijftig miljoen per jaar
goedkoper is gaan werken. Maar van buitenaf is het
heel moeilijk te zeggen. Er moet op personeel bezuinigd worden, en het is de vraag of de vakbonden lagere lonen accepteren. Er is een spel gaande tussen
de werknemers, de vervoersbedrijven, de gemeenten
en het Rijk, over hoe de bezuinigingen gerealiseerd
moeten worden. In Amsterdam worden nu de eerste
lijnen geschrapt. Vervoerder GVB zegt daarmee: efficiënter kan het niet, dus gaan de bezuinigingen
ten koste van de dienstverlening. Bestuurders verzetten zich tegen de openbare aanbesteding omdat
ze beseffen dat ze het weleens zouden kunnen verliezen van andere bedrijven. Dat is een riskante
strategie.”

Nu staat de klant centraal, straks de aandeelhouder. Dat kan toch nooit veel goeds betekenen?

“Marktwerking is niet zonder meer een slecht idee.
Je ziet in het streekvervoer dat winst en kwaliteit elkaar niet uitsluiten. De dienstverlening is verbeterd
en de reizigerskilometers zijn toegenomen Ook op

“Vakbonden hebben bij vervoerders nog een behoorlijke vinger in de pap. Het personeel bepaalt in
hoge mate de flexibiliteit en de kwaliteit van de
dienstverlening. Kijk naar de NS: de dienstregeling
is kwetsbaar omdat het personeel geen ‘rondjes om
de kerk’ wil rijden.”
De RET stelt dat de stedelijke omgeving zo complex is dat je bewust moet kiezen voor één partner. “Dat zou een strategisch argument kunnen

zijn. Maar de samenhang tussen bussen, trams en
metro’s is natuurlijk belangrijk. De vraag is alleen
hoe complex het stedelijke openbaar vervoer nou
echt is, en of het wel een rommeltje wordt als je dat
uit elkaar trekt. Misschien kun je de samenhang
ook via het programma van eisen in de concessie regelen.
Als overheid verlies je wel mogelijkheden tot integrale aansturing. Tot voor kort vond de politiek dat
ook het stadsvervoer openbaar aanbesteed moest
worden. Op aandringen van de Kamer is in 2007
besloten om voor het vervoer in drie grote steden
een uitzondering te maken. Het Europees recht heeft
daar ook een speciaal arrangement voor: de Public
Service Obligation. Eurlings had een aanpassing
van de Wet op het Personenvervoer uit 2000 al
klaarliggen. Maar dit kabinet vindt bezuinigingen
belangrijker.”
In hoeverre werken die aanbestedingen? Op de
universiteit kregen we een nieuwe cateraar, die na
veel mooie beloften toch te kleine maaltijden serveert en te lange rijen voor de kassa’s heeft.
“Het belangrijkste probleem is dat je altijd meer op
je hals haalt dan je in eerste instantie denkt. Je moet
die aanbesteding gaan organiseren, en vervolgens
de contracten gaan beheren. Je bent er niet vanaf op
het moment dat je het aan een partij gunt: het blijft
een doorlopende onderhandeling, ook tijdens de
concessieperiode.”
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‘Als je het alleen doet voor de
bezuinigingen, kun je nog wel eens
bedrogen uitkomen’

Met andere woorden: misschien kost zo’n aanbesteding wel meer dan hij opbrengt? “Als je het alleen doet

voor de bezuinigingen, kun je nog wel eens bedrogen uitkomen. In de eerste plaats is het de vraag of je echt wat
kunt bezuinigen. En daarnaast gaat het ook om de kwaliteit van de dienstverlening. Er zijn transactiekosten: aanbestedingen en contractbeheer vereisen expertise en kosten geld. En aanbestedingen gaan nog wel eens mis en
dan lopen partijen naar de rechter. Het is een ‘lawyers paradise’.”

JOOP KOPPENJAN
(1955) is hoogleraar Bestuurskunde aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, in het bijzonder
beleidsprocessen in de publieke sector. Hij doet onderzoek naar complexe
besluitvorming en beleidsnetwerken, onder
meer op de terreinen publiek-private samenwerking, binnenlands bestuur,
transport, infrastructuur
en milieu. Koppenjan
werkte aan de TU Delft en
is verbonden aan The
Netherlands Research
School for Transport, Infrastructure and Logistics en
de Netherlands Institue of
Government.

Als ze het u zouden vragen – wel of niet openbaar aanbesteden – waarvoor kiest u dan? “Op dit moment?

Niet doen. We weten niet welke effecten het heeft op de
stedelijke omgeving en het is onduidelijk wat er gebeurt
met de markt als geheel. Je gooit de hele sector overhoop:
het kan zijn dat je als stad in een of twee ronden je openbaar vervoersbedrijven kwijt bent. En die krijg je niet
meer terug. Dit soort ontwikkelingen zijn niet per se
slecht, maar je moet er niet voor kiezen om op korte termijn geld vrij te maken. Er is nu een jaar uitstel gegeven
en ik hoop dat er in die periode iets beter nagedacht
wordt..”

De grote vraag is toch vooral of vervoerders efficiënter
kunnen opereren? “Daar heb je openbare aanbestedin-

gen op zich niet voor nodig. Dreigen met openbare aanbestedingen is effectiever. Door er daadwerkelijk toe over te
gaan geeft de overheid een pressiemiddel uit handen. Met
als gevolg dat de vervoerders niet beloond, maar bestraft
worden voor het feit dat ze efficiënter zijn gaan werken.
Onderzoek toont aan dat aanbestedingen in de eerste
tranche een flinke verbetering opleveren, maar dat dat in
een volgende ronde minder wordt. De rek is er dan uit.
Partijen gaan in de eerste ronde soms onder de prijs zitten. Bij de aanbestedingen in de thuiszorg kwamen instellingen daardoor op de rand van het faillissement terecht
en moesten ze fuseren. En toen de zorgverzekeraars moesten gaan concurreren leidde dat aanvankelijk tot tariefdalingen, maar daarna schoten de prijzen weer omhoog.”

Hoe groot is de kans dat de RET alles binnenhaalt? “Dat weet je niet. De strijd om aanbestedin-

gen verloopt grillig. Bij de aanbesteding van het
vervoer op de hogesnelheidslijn wilde de NS geen risico lopen. Met de High Speed Alliance heeft het
daarom een veel te voordelig bod gedaan. Daar
moet de minister nu geld bij doen. De politiek moet
goed beseffen welke bedrijven straks meedingen:
Arriva, Connexxion, Veolia…”

Grote jongens. “Internationale spelers. Veolia is

een Frans bedrijf en gaat waarschijnlijk fuseren met
Connexion, dat ook een Franse aandeelhouder
heeft; Arriva is overgenomen door Deutsche Bahn.
Die prijs je niet zomaar uit de markt. Ze willen heel
graag een plekje in die grootstedelijke markt en
kunnen zich ook permitteren om dat tegen een hele
lage prijs te doen. Kunnen de RET, de HTM en het
GVB daar tegenop? Ik weet het niet. Maar vroeg of
laat krijg je het weer op je bord.”
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OPINIE

‘Wat ik de heer Moszkowicz nog wilde zeggen’
(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brieven- 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 Universiteit in de meest brede
zin, of het hoger onderwijs in het algemeen
betreffen. Anonieme
bijdragen worden niet
geaccepteerd. Inzenders dienen hun naam,
adres en telefoonnummer of e-mailadres bij
de redactie bekend te
maken. De redactie behoudt zich het recht
voor stukken in te korten, dan wel (in overleg) aan te passen. Wilt
u reageren, stuur uw
bijdragen dan naar opinie@em.eur.nl

Tijdens de tv-uitzending van ‘CollegeTour’ op donderdag
10 februari 2011 is het mij even gelukt om de heer
Moszkowicz erop te attenderen dat hij als advocaat niet
alleen de belangen van zijn cliënt, maar ook de belangen
van de democratie dient te behartigen. Maar veel van
mijn inbreng is uit de uitzending geknipt. Daarom wilde ik
mijn betoog hier afmaken voor mijn medestudenten aan
de EUR. Ik hoop hiermee een debat aan te zwengelen en
nodig jullie dan ook uit om te reageren.
Ik ben tien jaar geleden uit Iran gevlucht. Mijn vader is
daar gedood door extremistische moslims. Ik ben zelf niet
islamitisch, maar heb wel veel – gematigde – moslims als
vrienden. En wat ik zie gebeuren in de moslimgemeenschap, maakt dat de schrik mij om het hart slaat. Het extremisme wint terrein. Als Iraanse Nederlander maak ik
me enorme zorgen over de nabije toekomst: de heer
Wilders onderdrukt vrije geloofsbelijding, en het gevoel
van saamhorigheid onder Nederlanders neemt af.
Mijns inziens is het publieke debat meer dood dan levend.
Het biedt momenteel vooral een podium aan populistische denkbeelden. Ook tijdens de rechtszaak van de heer
Wilders wordt er vooral een show opgevoerd om het gedachtegoed van de PVV te presenteren.
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat slechts een klein deel
van de moslims in Nederland behoort tot de extremisten.
Het is mijn overtuiging dat deze groep door het optreden
van Wilders zal groeien; met alle gevolgen van dien.
Waarom denk ik dat? Buiten de rechtbank beweren
Wilders en zijn volgelingen dat de islam en moslims voor

veel problemen zorgen. Door deze uitingen voelt een
groot gedeelte van de moslims zich beledigd, omdat ze
vinden dat hun religieuze boek en hun profeet worden beledigd. Voor deze mensen vormt de Islam hun cultureel
erfgoed. Voor de rechtvaardiging en verdediging van hun
geloof leggen veel gematigde moslims nu hun oor te luisteren bij extremisten. En dus winnen extremistische personen en groeperingen als Bin Laden en Al Qaida, maar ook
regeringen van landen als Iran, aan sympathie.
Thans doen moslimextremisten er alles aan om in het binnen- en buitenland aan hun aanhang en het gewone volk
te dicteren dat de islam in gevaar is. Dit om er zoveel mogelijk sympathisanten bij te krijgen. Groeperingen als de
Moslimbroeders verwelkomen de uitspraken van de heer
Wilders, omdat die het volk nog meer aanzetten tot haat
jegens het westen. Ik heb geregeld contact met Iraanse
studenten. Zij vertellen mij dat de executie van Zahra
Bahrami (de Nederlands-Iraanse vrouw die eind januari
werd opgehangen in Iran, red.) niet te wijten is aan het
laffe optreden van minister Rosenthal, maar meer een
manier is van Ahmedinejad om zijn spierballen te tonen
aan de heer Wilders.
Laten wij aannemen dat de PVV zich als vertegenwoordiger van de vrijheid van meningsuiting ziet. Dan kan ik niet
begrijpen waarom de PVV niet de stap zet om samen met
gematigde moslims, de extremisten te veroordelen. Ik
spreek veel moslims die hun afschuw over het fundamentalistisch gedachtegoed willen uiten, maar, zij voelen zich
niet veilig om publiekelijk de discussie aan te gaan.
Vandaar dat ik pleit voor het behoud van het democrati-

De ontmoeting
Adriaan Heijboer,
Tweedejaars
Economie & Bedrijfseconomie
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Hoevelaken
Hoevelaken? “Ja, ik ben er geboren en woon nog
bij mijn ouders; dat bevalt me prima. Ik voetbal er
en heb er mijn sociale bezigheden. Aan het reizen
– twee uur heen en twee uur terug – raak je gewend. Ik kan wel zeggen dat ik veel profijt heb
van mijn OV-kaart. Per jaar reis ik voor een kleine
8000 euro. Vanaf en naar station RotterdamAlexander pak ik de metro, vervolgens neem ik de
trein naar Amersfoort, en het laatste stuk fiets ik,
zo’n 25 minuten, of als het regent, neem ik de bus.

Mijn compagnon studeert hier bedrijfskunde en
woont ook in Hoevelaken. Ons bedrijf is een digitaal huiswerkinstituut. Scholieren uit het middelbaar onderwijs kunnen via onze site in contact komen met wo- en hbo-studenten in hun
buurt, die huiswerkbegeleiding geven. De betaling wordt met automatische afschrijvingen geregeld en is belastingtechnisch verantwoord.
Wij zijn goedkoper dan reguliere instituten in
die markt, omdat onze overheadkosten minimaal zijn.
Ik ben innovatief ingesteld, en ik zag dat huiswerkbegeleiding efficiënter aangeboden kon
worden. Daar ben ik mee aan de slag gegaan, en
het werkt. We bekijken nu of het ook voor studenten onderling opgezet kan worden. Het is
leuk om te doen en de waardering die je krijgt is
motiverend genoeg.”
tekst en fotografie: Ronald van den Heerik
www.studentenhelpenscholieren.nl
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PETER ACHTERBERG
sche, publieke debat. Is onze democratie bestand tegen
een beweging die de grenzen van de vrijheid van meningsuiting wil verleggen zonder daarover in debat te
gaan? De rechters in de zaak-Wilders moeten twee zaken
afwegen: vrijheid van meningsuiting of vrijheid van levensovertuiging. Dit is echter geen overweging voor in de
rechtszaal. Over vrijheden moet je vooral ethisch en filosofisch debatteren, dat wordt niet in de rechtszaal bepaald.
Om een eind te maken aan deze situatie is het allereerst
belangrijk om de meer gematigde moslims niet de rekening van de extremisten te laten betalen. Daarvoor moeten we met z’n allen, ook de staat, keihard optreden tegen
elke uiting van extremisme. Dan creëren we de randvoorwaarden voor een – veilig – publiek debat over de rol van
de islam in onze westerse seculiere maatschappij.
Daarom nodig ik mijn medestudenten uit. Wij kunnen
groeperingen binnen de samenleving nog steeds een podium geven om met elkaar in gesprek te komen en te blijven. We hebben een grondwet waarin waarden als vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, en niet
te vergeten het gelijkheidsbeginsel zijn opgenomen. Laten
we deze waarden koesteren en in het publieke debat met
zijn allen kleur en inhoud geven.
Polarisatie dreigt. Ik kies voor saamhorigheid: de moeite
waard.
Farhad Fatemi (24)
Student Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit

VAN DER SCHOT

Eerlijk is heerlijk!
Johootjes mensen, de buit is binnen. Je hoeft je over
deze jongen geen zorgen meer te maken. Mijn kostje
is gekocht. The eagle has landed. En nog meer van dat
soort uitspraken die uitdrukken hoe goed het met mij
gaat. Want tjongejonge mensen, wat gaat het verschrik-ke-lijk goed met mij. Schrikbarend gewoon!
Man, ik ben gewoon helemaal binnen. Mijn moeder
zaliger zei het altijd al: ‘Peter, jij bent een zondagskind’, en ik geloof zowaar dat ze gelijk heeft. Ik zit gewoon op goud. Puur goud!
Ik heb zojuist een fijne vaste aanstelling aan deze onvolprezen prachtuniversiteit onttrokken. Mijn tenure
track-aanstelling is afgerond en ik ben vanaf nu verzekerd van een baantje. Als UHD nog wel. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat ik toch een jaartje of drie
heb doorgewerkt. Als je een tenure track-aanstelling
hebt, wordt er meer van je verwacht dan van ‘reguliere’ medewerkers. Meritocratisch heet dat: pas als je je
bewezen hebt, krijg je een vaste baan. De twee belangrijkste doelen die ik moest halen waren: minimaal een 7 voor cursusevaluaties, en minstens twee
maal zoveel publiceren dan de outputnorm. Maar de
grap is natuurlijk dat ik nu als regulier medewerker
‘terugval’ in voor iedereen geldende normen: slechts
een voldoende voor onderwijsbeoordelingen, en de
helft minder publiceren dan voorheen. En dat alles tegen een veel beter salaris. Nog mooier is, omdat ik
door de hogere eisen een fijne pijplijn met reeds geaccepteerde artikelen heb opgebouwd, dat ik nu, door
de lagere outputnormen, minimaal vijf jaar kan niksen zonder één onvoldoende voor mijn onderzoek te
krijgen. Kortom, drie jaar werken. Tenure. Bevordering
erbovenop! En dan vijf jaar vakantie. Eerlijk is heerlijk,
ik heb het verdiend.
Maar is het wel eerlijk? Het is waar, ik mag vijf jaar
goed betaald lanterfanten, en je hoort mij niet klagen.
Maar het is toch raar dat jongere, net gepromoveerde
UD’s zonder vaste aanstelling aan strengere eisen
worden onderworpen dan oudere collega’s met een
vaste aanstelling. Stel ik had mijn tenure track nét
niet gehaald, en was ontslagen, dan had ik nog altijd
meer gepresteerd dan waar anderen gewoonlijk op
afgerekend worden en waarmee zij hun vaste baan
behouden. Meer presteren maar minder krijgen, is dat
niet oneerlijk? Meritocratische principes zijn best,
maar je moet ze dan natuurlijk wel doorvoeren.
Gewoon iedereen permanent op een tenure track dus.
Ik sta graag mijn vijf jaar flink betaalde vakantie af
voor meer en zwaardere eisen – op voorwaarde dat iedereen die een vaste aanstelling wil of heeft aan precies dezelfde eisen moet voldoen. Da’s pas eerlijk.
Het gaat dus goed met Peter Achterberg, cultuursocioloog met een vaste baan aan de FSW. Maar hij ruilt die
vastigheid graag in voor een intergenerationeel rechtvaardiger personeelsbeleid.
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EUR-Studenten kiezen VVD

Op 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Erasmus
Magazine peilde de stemming onder studenten.

tekst René van Leeuwen illustratie Unit20

G

ewapend met 150 vragenlijsten trok EM in de
tweede week van februari de mensa’s van
Woudestein en Hoboken in om studenten te
bevragen omtrent hun stemgedrag. Wat bleek?
Een derde van de studenten gaat niet stemmen
of is nog zwevende. Van de studenten die wel gaan stemmen, kiest maar liefst een derde (35%) voor de VVD. Een
meerderheid voor het kabinet in de Eerste Kamer komt er,
als het aan de studenten ligt, in ieder geval niet. De PVV
en CDA hebben maar weinig aanhangers op de universiteit. Samen halen de twee partijen nog geen 10% van de
stemmen in de peiling.
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2010 stemden 42% van de mensen (niet alleen studenten dus) die hun
stem uitbrachten op het stembureau op Campus Woudestein op de VVD. D66 behaalde toen 20% van de stemmen. Duidelijk is dat de campus liberaal is, en niet zo’n
klein beetje ook. De VVD is vooral onder studenten van de
Rotterdam School of Management populair. Bijna de helft
van hen gaf aan op de VVD te gaan stemmen op 2 maart.
Bij de Erasmus School of History, Culture and Communication) daarentegen was er tijdens deze peiling niemand te
vinden die op de VVD gaat stemmen.

Oudere studentes stemmen links

De meer linkse partijen trekken onder studenten meer
vrouwen dan de rechtse partijen. Daarnaast zeggen de dames vaker dan de heren nog te twijfelen op wie ze hun stem
uit zullen brengen. Bovendien zijn de studenten die op linkse partijen stemmen gemiddeld wat ouder. Oudere studenten zul je bij de VVD niet zo snel vinden; de liberalen hebben de jongste campusaanhang, eentje die overigens voor
tweederde uit mannen bestaat.
Maar van welke politieke partij ze ook zijn, de provinciale
politici hebben nog genoeg werk te verzetten op de universiteit: maar liefst 34 van de 150 gepeilde studenten geven
aan niet te gaan stemmen. Daar bovenop zijn er 14 studenten (9,1 %) die melden nog ‘zwevend’ te zijn. Gevraagd
naar het waarom, deelt een meerderheid van deze 48 studenten mee, dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten
hen hoegenaamd niet interesseren. Daarnaast zeggen veel
van hen niet te weten waarom ze zouden stemmen. Het is
hun niet duidelijk wat de Provinciale Staten precies uitvoeren, laat staan dat bekend is wat de Staten voor studenten
kan betekenen.

Jongste ooit in de Provinciale
Staten Lies van Aelst (22) kan het maar moeilijk

begrijpen dat mensen niet stemmen. Net zo min als ze
studenten begrijpt die op de VVD stemmen. Van Aelst,
nummer twee op de lijst van de SP in Zuid-Holland, bestrijdt beide fenomenen met hart en ziel. “Als je stemt als
student: let op het onderwijs, dan kom je altijd uit bij de
SP. Wij snijden niet in de studiefinanciering, willen het collegegeld niet verhogen en willen investeren in huisvesting
voor studenten. De vraag of je kunt gaan studeren moet
niet afhankelijk zijn van de vraag of je een gigantische
studieschuld kunt betalen, en ook niet van de beurs van je
ouders. Studeren is wat mij betreft een fundamenteel recht,
onafhankelijk van je financiële middelen.”
Van Aelst was net achttien jaar toen ze voor de Provinciale
Staten verkozen werd. De eerste paar maanden was het
nog wel even wennen. Door haar leeftijd had ze het idee dat
ze zichzelf extra moest bewijzen. “Ik wilde aan iedereen laten zien dat ik thuishoorde in de Provinciale Staten. Ik
denk wel dat het meer een gevoel was van mezelf dan dat
het echt zo was. Uiteindelijk is het me in ieder geval goed
gelukt. Vier jaar geleden stond ik als vijfde op de lijst, nu
als nummer twee.”
Naast haar werk voor de Provinciale Staten is Van Aelst
tweedejaars geschiedenis en doet ze mee aan het nieuwe
Honors-programma van de faculteit. Normaalgesproken is
dat goed te combineren, maar niet altijd. Het wil wel eens
gebeuren dat een belangrijke vergadering samenvalt met
een tentamenweek. Verkiezingen kosten ook veel tijd.
Daarnaast is het werk qua inkomen geen vetpot. Het salaris van een Statenlid is sowieso geen goudmijn, de afdrachtregeling die bij de SP geldt is ook geen goed nieuws
voor de portemonnee. “Maar ik zit niet in de politiek voor
het geld, of voor mijn CV. Ik wil het verschil maken, mensen helpen. Mensen die voor hun carrière in de politiek zitten kan ik niet echt waarderen.”

Meeste ideeën komen overeen Als de

peiling daadwerkelijk voorspellende krachten heeft, hoeft
de PVV in ieder geval niet veel te verwachten van de Rotterdamse studenten. Dat er desalniettemin studenten rondlopen die op de PVV gaan stemmen is zeker. Niet iedereen
wil er openlijk over praten. Edgar van der Giesen (21) volgt
een premaster Bedrijfskunde heeft daar geen problemen
mee. “Ik snap niet dat mensen niet durven te zeggen dat ze
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Wat gaan studenten
Stemmen op
2 Maart

Wat hebben
studenten de vorige
keer gestemd

Wat vinden studenten Verdeling over
de belangrijkste
faculteiten
onderwerpen

VVD
D66
PvdA
GL
CU
CDA
SP
PVV
PvdD

VVD			
Niet gestemd		
D66			
PvdA			
GL			
CDA			
SP			
CU			
PVV			
PvdD			
Blanco			

Stufie			
Onderwijs			
Economie			
Bezuinigingen		
Immigratie			

24 x
21 x
19 x
10 x
10 x

Weet niet			

60

36		 35,3 %
24		 23,5 %
18		 7,6 %
5		 4,9 %
5		 4,9 %
4		 3,9 %
4		 3,9 %
3
3,0 %
3		 3,0 %

Zwevend 14		
Niet stemmen 34		
(n = 150)

(n = 150)

52
25
19
18
10
9
6
4
3
3
1

RSM		
ESE		
ESL		
FSW		
Erasmus MC
FHKW		
BMG		
FWB		
(n = 150)

Verdeling m/v
Vrouwen		
Mannen		
(n = 150)

op de PVV stemmen. Als je dat doet, sta dan ook achter je
besluit.”
Het is nog geen uitgemaakte zaak dat Van der Giesen op 2
maart zijn stem uitbrengt. Zeker voor deze verkiezingen
heeft hij – net als veel andere studenten – niet echt het idee
dat zijn stem ertoe doet. Bij de landelijke verkiezingen ligt
dat anders. Veel van de ideeën die de PVV heeft komen
overeen met zijn eigen opvattingen. Van der Giesen heeft
soms wel zijn twijfels bij Wilders en zijn partij. Zo kan je
volgens hem niet zomaar een stop op de immigratie zetten.
Het kan niet, en is volgens Van der Giesen bovendien niet
nodig. “Ik ben het vaak eens met Wilders, maar soms is hij
te radicaal. Niet alles wat de PVV wil is realistisch, veel
ideeën wekken veel weerstand op, en terecht.”

Liberaal, maar niet te conservatief
D66 is volgens Jaap Verweij, derdejaars International
Business Administration, een goede middenweg tussen
liberaal en sociaal. De VVD heeft veel opvattingen die
Verweij aanspreken, maar die partij is hem bij regelmaat
te conservatief. Zijn keuze voor D66 heeft echter niet alleen met de standpunten van de partij te maken. Pechtold
neemt het volgens Verweij tenminste op tegen het populisme van Wilders. De PVV is in zijn ogen een ‘samenraapsel van random standpunten. “Daar is geen beleid achter
te ontdekken.”
Het zou volgens Verweij dan ook een drama zijn, als het

63
18
17
17
17
9
9
0

kabinet ook in de Eerste Kamer een meerderheid achter
zich weet. Niet stemmen is voor Verweij dan ook geen optie. Het is volgens hem bovendien een principiële plicht om
te stemmen. Mensen die niet stemmen, laten een kans liggen om invloed uit te oefenen.”

Veel concrete taal, nog niks uitgevoerd “Dit kabinet laat zien hoe communicatie ingezet

moet worden. Premier Rutte wordt alom geprezen om zijn
duidelijke communicatie.” Bas de Koning (23) vindt desalniettemin dat het kabinet koste wat kost geen meerderheid
mag krijgen in de Eerste Kamer. “Dit kabinet bezigt duidelijke, concrete taal. Dat klinkt goed en komt over bij de kiezers. Dat de plannen van het kabinet meestal niet uitvoerbaar zijn, wordt daarbij over het hoofd gezien”, aldus de
derdejaars Nederlands recht. “Het CDA staat momenteel
heel slecht in de peilingen, maar de VVD en PVV blijven
het goed doen. Ik hoop dat de stemming omslaat, maar ben
bang dat dat niet gaat lukken.”
De Koning zit in het bestuur van de Jonge Socialisten in
Den Haag, de plaatselijke jongerenafdeling van de PvdA.
Hij maakt zich sterk voor goede sociale voorzieningen en
het helpen van de zwakkeren in de samenleving. Toch begrijpt De Koning wel dat veel studenten VVD of D66 stemmen, zeker de rechtenstudenten. “Veel studenten zien later
hun halve salaris in de zakken van de belastingdienst verdwijnen. Dat doet pijn op indiviueel niveau.”

77
73
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Thuis blijven wonen is
wel zo makkelijk
Je eigen potje koken met huisgenoten, uitgaan met studievrienden en geen last van
zeurende ouders die vragen hoe laat je thuis komt: jarenlang was op kamers wonen
tijdens de studententijd het ideaal. Maar nu niet meer. Veel studenten blijven thuiswonen. Want dat is goedkoop, vrienden hebben ze toch wel, en het is vooral zo lekker
makkelijk. Daardoor ontstaat er een kloof tussen uitwonenden en thuisblijvers, die
meteen na het college naar huis racen.
tekst Martine Zeijlstra fotografie Ronald van den Heerik

Jesse van Beek
thuis op de bank

ACHTERGROND
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J

udith de Koning (18), eerstejaars IBA uit Driebruggen heeft
nog nooit studievrienden thuis over de vloer gehad. “Ik doe
er anderhalf uur over om thuis te komen en moet een groot
gedeelte van de reis fietsen. Als vrienden mee willen, moet ik
heel veel fietsen regelen. Dat gaat gewoon niet.” Ook
vriendin en studiegenote Laura Frerichs (18) uit Puttershoek
neemt nooit studievrienden mee naar huis.
Meestal gaat het tweetal meteen na de colleges naar huis toe, vooral in de winter. “Want dan wil je toch het liefst zo snel mogelijk
binnenzitten”, zegt De Koning. “Als het weer beter wordt, kunnen
we tenminste naar de terrasjes”, aldus Frerichs.
Met slecht weer gaan ze dus linea recta naar huis toe, want thuis is
veel te doen. De studie vergt veel tijd, ze sporten en gaan uit met
vrienden die ze nog van de middelbare school kennen. De Koning
wil wel op kamers, maar alleen als die kamer beter is dan die ze
thuis heeft. Frerichs vindt het ‘wel best zo’ en blijft sowieso liever
thuiswonen.
Veel druk van hun ouders om op kamers te gaan is er niet. “Ze vinden het leuk dat ik nog thuiswoon”, zegt De Koning. “We eten samen en dat vind ik gezellig.” Als ze uit willen gaan in Rotterdam,
kunnen ze heel gemakkelijk bij studiegenoten blijven slapen, zegt
De Koning. “Zij vinden het leuk als wij moeite doen om met ze uit
te gaan.”
Toch sluipt er in dat eerste studiejaar vaak ongemerkt een kloof
tussen de studenten die thuis blijven wonen en zij die op kamers
zitten. “De mensen die op kamers wonen zijn hechter met elkaar”,
zegt De Koning. “Ze trekken steeds meer met elkaar op. Sommigen wonen ook met elkaar in een huis. Het is logisch dat zij steeds
meer bevriend raken.” “Mij maakt dat niet uit”, zegt Frerichs “Ik
voel me niet benadeeld omdat ik nog thuis woon.”

Gescheiden werelden Wie na een paar jaar
studeren nog steeds thuiswoont, ziet de kloof tussen thuisblijvers
en uitwonenden nog groter worden. “Al in mijn eerste jaar
ontstonden er groepjes van thuisblijvers en uitwonenden”, zegt
derdejaars Gezondheidswetenschappen Joke Nijholt (21) uit
Boskoop. “Buiten mijn studie ga ik niet met studenten van hier
om. Zij zitten bij dezelfde studentenvereniging en trekken alleen
met elkaar op.” Als Nijholt Rotterdam ingaat, doet ze dat dus met
studiegenoten die net als zij nog thuiswonen, of met haar zusje.
“Dan gaan we winkels kijken in Alexandrium.”
In de binnenstad van Rotterdam komt ze bijna nooit en uitgaan
doet ze in Boskoop of Gouda, niet in Rotterdam. Meestal gaat ze
meteen na het college naar huis toe. “Ik zou echt niet weten wat ik
mis omdat ik niet op kamers woon”, zegt ze. “Ik heb geen vergelijkingsmateriaal.”
Veel Boskoopenaren denken er zo over. “De meeste leeftijdgenoten
uit mijn dorp die ook studeren, wonen nog thuis. Of ze nu in Rotterdam, Amsterdam of Utrecht naar de universiteit gaan. Alleen
studenten van de TU Delft gaan op kamers.”
De studerende Boskoopenaren zijn een hechte club. “We werken
allemaal bij de Albert Heijn en zijn zo vrienden geworden”, zegt
Nijholt. “Op vrijdagavond gaan we na het werk samen uit. Ik heb
daardoor niet zo de noodzaak om in Rotterdam naar nieuwe vrienden te zoeken. De mensen in Rotterdam met wie ik omga, hebben
ook hun eigen vrienden met wie ze al jaren bevriend zijn.”
Nijholt wil echter niet voor eeuwig thuis blijven wonen. “Ik heb
tijdens mijn eerste studiejaar wel gekeken naar studentenkamers
in Rotterdam, maar ik vond ze te duur. Ik moet alles zelf betalen.
Dan woon ik veel liever in Gouda, samen met mijn vriend. De huizen daar zijn veel goedkoper. We zijn nu aan het sparen voor een
eigen huisje en meubels.”
Jesse van Beek (19) eerstejaars Bestuurskunde uit Hoek van Holland weet wel hoe het is om op kamers te wonen. Voordat hij aan
zijn studie Bestuurskunde begon, studeerde hij in Tilburg en zat

‘Het was een opluchting om na
die maand op mezelf te hebben
gewoond weer naar huis te gaan’
daar ook op kamers. Toch woont hij nu weer thuis. “Toen ik op mezelf zat in Tilburg, vond ik het tof dat ik zo onder de mensen was.
In een studentenhuis zijn altijd mensen om je heen. Maar ik had
wel veel zorgen. Ik leefde veel ongezonder omdat ik het niet fijn
vond om voor mezelf te koken. Ik moest boodschappen doen, mijn
verzekeringen regelen, mijn geldzaken op orde hebben, kortom,
voor mezelf zorgen. Het was een opluchting om na die maand op
mezelf te hebben gewoond weer naar huis te gaan. Want thuis heb
je al die zorgen niet en ik wilde liever dichterbij mijn vrienden wonen.”
Van Beek wil wel op kamers, maar wacht liever nog even voordat
hij zich in een nieuw avontuur stort. “Ik vind het wel lekker makkelijk om thuis te wonen. Het kost niet veel geld en mijn vrienden
wonen allemaal in Hoek van Holland.”
Toch is Van Beek regelmatig op de universiteit te vinden. “Veel
van mijn vrienden studeren hier aan de EUR. Na colleges gaan we
vaak Rotterdam in of we blijven op de campus hangen.” Daarin is
hij wel een uitzondering, zegt hij. “Alleen de studenten die op kamers wonen en de studenten die in Rotterdam of in de directe omgeving wonen, blijven na college plakken. Studenten uit de provincie gaan direct na colleges naar huis. Ik denk dat zij Rotterdam
niet zo aantrekkelijk vinden als stad en liever de gezelligheid ergens anders zoeken. Thuiswonenden en studenten op kamers vormen twee gescheiden werelden. Ze gaan wel met elkaar om tijdens
colleges, maar daarbuiten niet.”
Alhoewel Van Beek nog geen concrete plannen heeft om op kamers
te gaan, scheidt hij beide werelden liever niet. “Ik heb aan de introductieweken meegedaan en zo al veel mensen leren kennen. En als
ik hier ga wonen, wil ik hier ook sporten en bij een vereniging.
Mensen die op kamers wonen zijn zelfstandiger en volwassener.
Mijn vader zegt altijd dat je tijdens je studententijd vrienden voor
het leven vindt, en dat je dan de meeste connecties maakt. Die tijd
moet je zo goed mogelijk benutten, vindt hij. En ik denk dat hij
daar gelijk in heeft.”

Roze huis Veel thuiswonende studenten stellen de
zelfstandigheid ook liever uit. Sanae Zerty (19), tweedejaars

>>

Sanae Zerty (l) en
Sarah Sebbar

Erasmus Universiteit Rotterdam

‘Werken aan de campus van morgen’
De komende maanden worden de eerste zichtbare stappen
gezet die zullen leiden tot betere campusvoorzieningen en
een nieuw bruisend campushart.

Activiteiten t/m maart 2011

Gebouw V
Bouwhekken
Looproutes

1. Verplaatsen buitenkunst
2. Kappen en versnipperen bomen
3. Verplanten bomen
4. Verleggen looppaden
5. Inrichten nieuwe looproute: tussen het L-gebouw en parkeerdek P4
6. Inrichten tijdelijke fietsenstalling voor medewerkers bij tennisvelden
7. Verplaatsen fietsenstalling L-gebouw naar boventerrein bij gebouw V
(tijdelijke huisvesting)
8. Inrichten cq. huur extra parkeerplaatsen
9. Inrichten tijdelijke entree Bibliotheek
10. Sloop H-bordes ivm nieuwe bestemming Studentenpaviljoen

Activiteiten per april 2011
1. Inrichten bouwterrein:
- Plaatsen bouwhekken: afsluiting Carillonlaan en Hogeschoollaan
- Aanleggen bouwweg en –inrit aan Burgemeester Oudlaan: entrees aan
Burgemeester Oudlaan en Kralingse Zoom blijven open
2. Inkorten restaurant Carrousel
Uitgebreide informatie over de bouwactiviteiten en het laatste nieuws over Campus in Ontwikkeling
is te vinden op www.eur.nl/campus/ontwikkeling_campus.
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Nederlands recht en eerstejaars Sarah Sebbar (19) komen beiden
uit Rotterdam en vinden het ‘zinloos’ om ergens anders te wonen.
Ze wonen een paar tramhaltes van de campus vandaan. Huur,
rekeningen op tijd betalen, koken, op kamers wonen: ze moeten er
niet aan denken. “Ik ben blij dat mijn moeder voor mij kookt”, zegt
Sebbar. “Als ik het zelf zou moeten doen, dan gaat het helemaal
mis. Dan vliegt het hele huis in brand.” Zerty grinnikt. “Heel
soms kook ik een eitje of spaghetti. Kant-en-klare dingen. We
moeten het wel leren, maar liever niet nu. Ik wil me op mijn studie
richten en dat is al druk genoeg.”
Het tweetal blijft vaak hangen op de campus, maar ze vinden niet
dat er sprake is van een scheidslijn tussen thuisblijvers en uitwonenden. “Veel thuisblijvers uit de regio Rotterdam blijven net als
wij op de universiteit plakken na college”, zegt Zerty. Toch kent ze
nauwelijks studenten die op kamers wonen. “Ik ga niet met ze
om”, zegt ze. Sebbar knikt; zij ook niet.
“Studenten die op kamers wonen leiden een studentenleven van
uitgaan en veel zuipen. Dat doen wij niet”, zegt Zerty. “Zelfs als
we op kamers zouden gaan, doen we dat niet”, zegt Sebbar. “Door
onze geloofsovertuiging.”
Studenten op kamers hebben wel meer vrijheid, zegt Sebbar. “Ik
mag best om half drie ’s nachts thuiskomen, maar dan moet ik wel
mijn ouders bellen. Uitwonende studenten hoeven dat niet. Ik hou
altijd rekening met mijn ouders, maar ik vind dat geen enkel probleem.”
Hoe het is om in een studentenhuis te wonen, en of het echt waar is
dat studenten op kamers alleen maar zuipen en uitgaan, weet het
tweetal eigenlijk niet. Want ze zijn nog nooit bij studiegenoten op
kamers langsgeweest, zegt Zerty. “Toen we acht waren, zijn we
een keer in een studentenhuis geweest”, verbetert Sebbar haar
vriendin. “In Kralingen, in zo’n roze huis.”
“Dat was heel gezellig”, herinnert Zerty zich. “We mochten koekhappen en we werden geschminkt. Het was er niet zo netjes maar
iedereen was wel heel aardig.”

Lastig

Senem (24), derdejaars Nederlands recht en fiscaal
recht uit Rotterdam heeft zowel vrienden die nog thuis wonen
als vrienden op kamers. Ze ging bij de Juridische Faculteits
Vereniging (JFR) om zich voor haar studie in te zetten en meer
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‘Vrienden van mijn schooltijd en
mijn studietijd zie ik gescheiden.
Die twee werelden gaan niet samen’
vrienden te maken. “Bij mij gaat vrienden maken spontaan”,
zegt ze. Ze heeft veel vrienden in Rotterdam. Sommige kent ze
nog van de basisschool, andere van de middelbare school. Haar
uitwonende en thuiswonende studievrienden mixen makkelijk.
“Alleen vrienden van mijn schooltijd en mijn studietijd zie ik
gescheiden”, zegt ze. “Die twee werelden gaan niet samen.”
Haar zus heeft een kamer in Amsterdam, maar zelf voelt Senem
niet de behoefte om op kamers te gaan. “Door mijn twee studies
heb ik het ontzettend druk. Ik volg middag- en avondcolleges. Ik
zou niet weten hoe ik het klaar moet spelen om boodschappen te
doen en al mijn geldzaken te regelen. Als ik van vrienden die op
kamers wonen hoor hoeveel moeite zij moeten doen om rond te komen, ben ik blij dat ik genoeg geld heb voor mijn telefoon, kleding,
uitgaan en vakantie.”
Senem vindt het ook veel te gezellig thuis om uit huis te gaan.
“Mijn zus mist thuis.” Toch zou Senem meer privacy prettig vinden. “Ik ben Turks en in mijn cultuur is het niet netjes om bezoek
te negeren. Iedereen belt spontaan bij ons aan. Vrienden, neefjes,
nichtjes, tantes. Heel gezellig, maar als ik moet leren voor een tentamen is dat wel eens lastig. Ik deel mijn kamer met mijn zusje en
kan dan geen kant op als ze met mij willen praten.” Als ze een belangrijk tentamen heeft, gaat ze naar de bieb.
Senem vindt het als rasechte Rotterdamse jammer dat de meeste
thuiswonenden meteen na college naar huis racen en weinig binding hebben met stad en universiteit. “Het zou fijn zijn als de
thuisblijvers zich hier ook meer op hun gemak voelen en het leuk
vinden in Rotterdam. Alles is hier zo goed geregeld: het openbaar
vervoer, het uitgaanspubliek is leuk. Deze stad is veel moderner
dan Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Dat zou iedereen moeten
ontdekken.”

Joke Nijholt in de AH
van Boskoop
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Een delegatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam was een week in
booming India – op zoek naar samenwerking met Indiase onderzoekers.
Is dat gelukt? Wat gebeurde daar? Een impressie. tekst en fotografie Wieneke Gunneweg

MAANDAG

ZONDAG
Boven: Een aankondiging van het seminar.
Rechtsboven: Uitwisselen van presentjes tussen bestuurders na het tekenen van het MoU.

DINSDAG

ZONDAG
DE DELEGATIE
De reis van de Erasmus
Universiteit naar India duurde in totaal zes dagen en
voerde van New Delhi naar
Mumbai. De delegatie was
als een bijenkorf: wetenschappers vlogen af en aan,
vaak alleen maar voor een
paar dagen. De wetenschappers kwamen van: IHS, ISS,
ESL, ESE, FSW, iBMG en
Erasmus MC. De missie stond
de eerste dagen onder leiding van Collegevoorzitter
Pauline van der Meer Mohr,
die na drie dagen het stokje
overgaf aan oud-rector en
thans directeur Internationalisering van het Erasmus MC,
Steven Lamberts.

De eerste dag is de dag van het Institute for
Housing and Urban Development Studies (IHS, instituut
verbonden aan de EUR). Zo’n dertig Indiase alumni kwamen bijeen voor een seminar over hun vakgebied – velen
zijn of in de wetenschap of bij de overheid werkzaam in de
stedelijke ontwikkeling. De alumni voelen zich nog deel
van de IHS-family en zijn zeer betrokken bij de problemen
die toenemende verstedelijking in India veroorzaken.

maandag

Bezoek aan Jawarharlal Nehru University; een bijzondere universiteit op een bijzonder mooie
en groene campus. Een universiteit die bekend staat om
zijn linkse medewerkers én studenten. De Rotterdamse
wetenschappers leggen de eerste contacten met de Indiase
wetenschappers en eerste initiatieven voor samenwerking
worden genomen.
’s Avonds tijdens het Science Dinner tekent de EUR het
eerste Memorandum of Understanding (MoU) van de
week, met de Indian Institute of Information Technology
(IIIT, spreek uit: triple I T). Een bevestiging van de samenwerking die Peter van der Spek, hoogleraar Bio-informatica van het Erasmus MC, al in 2004 opstartte. Samenwerken met India vergt een lange adem.

Erasmus MC-onderzoekers Henning Tiemeier (links) en Hans
van der Steen leggen contact met Indiase collega’s tijdens de
lunch.

Dinsdag De medicos (zoals de Erasmus MC-delegatie wordt genoemd) bezoeken een privé-ziekenhuis en het
All Indian Institute for Medical Sciences (vergelijkbaar
met een academisch ziekenhuis); een verkenningstocht tussen wat de Nederlandse en wat de Indiase wetenschappers
willen en kunnen met elkaar. En dan gaat het niet alleen
om de inhoud, maar ook om de ‘klik’. De Indiase onderzoekers krijgen namelijk de laatste tijd wel meer bezoek
van westerse universiteiten; iedereen wil een graantje meepikken van booming India.

ACHTERGROND
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VRIJDAG

Rondleiding door een
opgeknapte sloppenwijk.

DONDERDAG
IHS’er Carley Pennink (rechts) wisselt cadeautjes uit met onderzoekster Amita Bhide van het TISS. Op de achtergrond
Steven Lamberts.

WOENSDAG

Onderzoekers uit India en Nederland, Maikel Peppelenbosch
(tweede van links) en Henri Braat (helemaal rechts), zoeken,
en vinden, gemeenschappelijke onderzoeksinteresses.

Woensdag De spanning loopt op de laatste dag in
Delhi, vlak voor het vertrek naar Mumbai, nog op. We bezoeken het medisch-technisch instituut THSTI. De uitwisseling tussen de onderzoekers op zoek naar raakvlakken,
verloopt echter boven verwachting goed. De klik is er, en
dat moet meteen worden bevestigd. Op de valreep wordt er
nog een Letter of Intent gemaakt en getekend.

Donderdag

Another day, another MoU. We
zijn in Mumbai en hebben ons aangesloten bij de delegatie van de gemeente Rotterdam onder leiding van
burgemeester Aboutaleb, en we krijgen gezelschap
van de twee EUR-collega’s van SmartPort die vertegenwoordigers van het Indiase havenbedrijfsleven
ontmoeten en contacten leggen met verwante opleidingsinstituten. ’s Middags een hartelijke ontvangst
bij het Tata Institute of Social Sciences (TISS); ook
daar vinden Indiase onderzoekers en EUR-onderzoekers van ISS, IHS en iBMG elkaar met een MoU als
gevolg. Wordt vervolgd.

Vrijdag In de ochtend een bezoek aan de ‘eigen'
sloppenwijk van Joop de Wit, onderzoeker van het
Institute of Social Studies. Hij doet al jaren onderzoek
naar de herontwikkeling van de slums van onder meer
Mumbai. De wijk die we bezoeken heeft geen echte
sloppen meer, maar flats waarin de slum dwellers afgelopen jaren zijn herhuisvest. ’s Middags spreken de
delegatieleden van ISS en IHS samen met deelnemers
van het Nederlands Architectuur Instituut (Nai) over
de rol van architecten in sloppenwijken voor een paar
honderd Mumbaise architectuurstudenten.
Kijk voor de blogs die Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur
EM, en Leonie van Leeuwen, studentvertegenwoordiger,
schreven in India op www.erasmusmagazine.nl

TO MOU OR NOT TO MOU?
De EUR tekende twee
Memorandums of Understanding
(MoU) en één Letter of Intent.
Beide documenten moeten de
toekomstige samenwerking
bevestigen; de eerste is wat
concreter dan de tweede.
Eigenlijk had de EUR nog een
derde MoU in de wacht willen
slepen: tussen het IHS en HUDCO
(Housing and Urban Development
Corporation), maar dat liep spaak.
De hoop is echter nog niet vervlogen. Het seminar dat het IHS
met HUDCO organiseerde werd
druk bezocht en het MoU zit in de
pijplijn. Collegevoorzitter Van der
Meer Mohr was vlak voor haar
vertrek halverwege de week,
tevreden over de missie. “Volgens
mij hebben we de kosten er al uit
met de projecten die tot nu toe
zijn afgesproken.”

WETENSCHAP
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‘Wiens brood men eet,
diens woord men spreekt’
Kleven er bezwaren aan als promotieonderzoeken door bedrijven
gesponsord worden, of levert de samenwerking met bedrijven juist
voordelen op? Zou de wetenschap niet eigenlijk onafhankelijk
moeten zijn?
tekst Thessa Lageman illustratie Bas van der Schot

Wij zijn geen consultancybureau. Het
wetenschappelijke belang staat voorop”,
zegt Wilfred Mijnhardt, executive director van
het Erasmus Research Institute of Management
(ERIM). “Als externe organisaties willen bijdragen,
dan moet dat goed aansluiten bij het promotieproject.” Als partijen van buiten de universiteit interesse tonen in de nieuwe kennis, wordt dat gezien
als ‘teken van relevantie’, maar er wordt niet actief
naar gezocht. Mijnhardt: “Het geeft de promovendus een klankbord en een mogelijkheid om de relevantie te meten via bijvoorbeeld een casestudie.” Hij
benadrukt het belang om goede afspraken te maken
met het bedrijf dat meebetaalt, bijvoorbeeld over de
publicatie. “Negen van de tien keer gaat het goed.”
De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, vastgesteld op verzoek van de Vereniging
van Universiteiten (VSNU), beschrijft waar wetenschappers zich aan dienen te houden, namelijk betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid
en onafhankelijkheid. De code legt ook een aantal
dilemma’s voor, waar, zeggen de opstellers, uit de

ren of opdrachtgever niet welgevallig is. De auteur
van het boek concludeert dat de vrijheid van de
wetenschap op het spel staat. Braster denkt zelf dat
het wel meevalt: “Slechts in uitzonderingsgevallen gaat het mis.” Hij wil zijn studenten wel op de
risico’s wijzen. “Je moet je als onderzoeker niet te
veel voor het karretje van een bedrijf laten spannen.
Bij sommige onderzoeken wil een opdrachtgever
bijvoorbeeld binnen een paar maanden resultaat
hebben. Voor een mooi onderzoek heb je vaak toch
meer tijd nodig.”

wetenschapspraktijk geen pasklaar antwoord op
gegeven kan worden. Bijvoorbeeld: hoeveel invloed
mag een opdrachtgever hebben op de probleemstelling van een onderzoek en op de voorgenomen aanpak? Wanneer mag hij bijsturen tijdens de uitvoering van het onderzoek of bij de verslaglegging?

Imago en goodwill  Vooral medische
proefschriften worden vaak medegefinancierd
door bedrijven. In veel gevallen leveren meerdere
bedrijven een bijdrage aan een onderzoek, zoals
bij het proefschrift van Tessa van Ginhoven van
het Erasmus MC. Haar onderzoek werd deels
gefinancierd door het Netherlands Genomics
Initiative, de NWO, Lifespan, Ride, en de
Nierstichting. Daarbij droegen onder anderen
Astellas Pharma B.V. en St. Nationaal Fonds tegen
Kanker bij in de drukkosten met bedragen tussen
de 100 en 400 euro – in totaal zo’n 3000 euro. “Ik
heb net quitte gespeeld”, vertelt ze. Ze schreef zo’n
tweehonderd brieven en ontving op ongeveer 40 proc
ent antwoord. “Er is maanden werk in gaan zitten”
Bij het farmaceutische concern Novartis Pharma
wordt meebetalen aan promotieonderzoek gezien als
goed voor het imago en de naamsbekendheid. Gehoopt wordt op ‘goodwill van klanten’, vertelt een
woordvoerder van de firma. “Nee we hebben geen
inspraak in de inhoud en stellen geen voorwaarden.”
In 2010 leverde het bedrijf aan 240 proefschriften
een bijdrage van 250 euro per stuk.
Bij Danone Research, waar onderzoek naar de
ontwikkeling van baby's en medische voedingsproducten wordt gedaan, gaat het niet zo zeer om het
krijgen van meer naamsbekendheid. Een medewerker van het onderzoekscentrum: “We willen gewoon
graag een bijdrage leveren aan belangrijke onderzoeken.” Het bedrijf betaalt gemiddeld een keer per
maand een bedrag van 250 euro aan een promovendus voor het drukken van het proefschrift. “We
krijgen veel aanvragen, maar het onderwerp moet
natuurlijk wel verband houden met onze business.”

De vrijheid van wetenschap

Voorzichtig  “Je moet de wenselijkheid

“Onafhankelijk en onpartijdig onderzoek bestaat
niet”, zegt hoogleraar Sociologie Sjaak Braster. “Er
is altijd het gevaar dat je je laat beïnvloeden.” Zelf
had hij een keer het woord ‘kritiekpunten’ in een
artikel gebruikt, terwijl het bedrijf waar het over
ging er liever ‘verbeterpunten’ zag staan. “Meestal
kom je er samen wel uit”, is zijn ervaring. Hij
noemt het ‘normaal en legitiem’ dat wetenschapper
en bedrijf soms moeten onderhandelen over een
onderzoek.
De socioloog geeft colleges aan de hand van het
boek De onwelkome boodschap van André Kobben,
dat beschrijft wat er gebeurt als onderzoekers de
brengers zijn van een boodschap die hun superieu-

van financiering door bedrijven van geval tot geval
bekijken”, zegt hoogleraar Ethiek en politieke
filosofie Ingrid Robeyns. “Als het gaat over 250 Euro
als bijdrage aan het drukken van het proefschrift,
zal dit zelden ethische vragen oproepen, omdat het
onderzoek dan al afgerond is en het bedrijf dus geen
invloed kan uitoefenen.” Ze vindt het verstandig
om voorzichtiger te zijn als bedrijven de universiteit
geld geven om iemand te laten promoveren op een
onderwerp dat het bedrijf (mede)bepaalt.
Op Woudestein worden minder promotieonderzoeken door bedrijven (mede)gefinancierd dan bij het
Erasmus MC, maar exacte cijfers ontbreken. Het
vier jaar durende onderzoek van Susan Hogervorst
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GIJSBERT OONK
naar herinneringen aan het concentratiekamp
Ravensbück werd volledig door SNS REAAL
Fonds betaald. De aanvraag deed haar promotor, voor wie het een verassing was dat deze
werd gehonoreerd. Hogervorst denkt dat ze ten
opzichte van andere promovendi in een luxepositie zat, want het declareren van reiskosten
voor het onderzoek leverde nooit problemen op.
Af en toe stuurde ze het fonds een bericht hoe
ver ze was. “Uit erkentelijkheid. Het contact
kwam van mijn kant.”

een leerstoel. Wat het voor het bedrijf precies
oplevert, is moeilijk te zeggen, vindt Kees van
der Lee van SOAZ. “Je hebt er wel wat aan,
maar dat is moeilijk te meten. Het is in ieder
geval goed om een bijdrage te leveren aan de
wetenschap. Je laat jezelf als bedrijf even zien.”
Het bureau laat de onderzoeker volledig vrij.
Dijkshoorn: “In het begin dacht ik dat het een
nadeel zou kunnen zijn om door een bedrijf betaald te worden, maar in de sollicitatieprocedure
is duidelijk gemaakt dat het bureau geen in-

‘Zonder het bedrijfsleven is er geen
kruisbestuiving en dus minder creativiteit’
Het komt niet vaak voor dat SNS REAAL
meebetaalt aan proefschriften. Vaste bedragen
zijn er dan ook niet voor gereserveerd. “Het
onderwerp moet samenhangen met onze pijlers
kunst, cultuur, jongeren en maatschappij”, zegt
Bert Krooshof van het fonds. Sinds 2004 werden
er veertien verzoeken bij het fonds ingediend, in
drie gevallen werd een bedrag toegekend: twee
keer rond de 3000 euro, voor het onderzoek van
Hogervorst werd 150.000 euro betaald.

Link met de praktijk

Ook
Walter Dijkshoorn, die bezig is met een
promotieonderzoek naar schadebegrip in
het publiek- en privaatrecht, ontvangt zijn
betaling via een externe bron. Voor SAOZ,
een adviesbureau in onroerende zaken, is
het een eenmalige uitgave, als onderdeel van

Financiering proefschriften
op de EUR

Op de meeste faculteiten worden geen
gegevens bijgehouden over de financiering. Uitzonderingen zijn:

ERIM 2009

1e geldstroom (CvB van de EUR): 87%
2e geldstroom (EU, KNAW, NWO): 8%
3e geldstroom (bedrijven): 5%

Erasmus MC 2010

1e geldstroom (CvB): 40 %
2e geldstroom (EU, KNAW, NWO): 24 %
3e geldstroom (collectebusfondsen): 14 %
4e geldstroom (bedrijven): 22 %
Deze gegevens gelden voor onderzoeken
van niet-clinici. De financiering van onderzoeken van clinici is vergelijkbaar,
maar niet exact na te gaan.

spraak heeft in de inhoud van mijn onderzoek.”
Later merkte hij dat het ook een voordeel is om
samen te werken met een bedrijf, omdat hij zo
een directe link met de praktijk heeft.

Op je eiland

“Het is altijd beter om
met externe partijen samen te werken dan veilig
op je eiland te blijven”, vindt Frans van der
Meché, bestuursadviseur EUR Holding BV
en eerder hoofd Neurologie van het Erasmus
MC. Daar zag hij dat onderzoeksgegevens
verzameld in opdracht van een bedrijf vaak
later nog voor ander onderzoek op basis van
eigen ideeën gebruikt konden worden. Hij vindt
dat er genoeg regelingen getroffen zijn om te
zorgen dat de wetenschap onafhankelijk blijft:
“Gevaar dat het mis gaat is er grosso modo niet.
Bedrijven mogen best commentaar geven, maar
de wetenschapper beslist uiteindelijk over de
publicatie. Zonder het bedrijfsleven is er geen
kruisbestuiving en dus minder creativiteit. Het
is de link met de praktijk.”
Wilfred Mijnhardt van ERIM: “Tijdens promotieonderzoeken is er vaak interactie met
bedrijven. Maar die bestuiving kan prima
plaatsvinden zonder geld van bedrijven naar
de EUR. Dan is de universitaire autonomie ook
veel duidelijker.”
“De Nederlandse taal heeft niet voor niets
een mooi spreekwoord: ‘Wiens brood men eet,
diens woord men spreekt’”, reageert ethicus en
filosoof Ingrid Robeyns. “De samenleving gaat
ervanuit dat wetenschappers hun eigen zoektocht naar waarheid of kritische analyse boven
andere belangen stellen. Maar als onderzoek
gefinancierd wordt door bedrijven, komen er
ook belangen van dat bedrijf om de hoek kijken,
en de vraag is hoe onafhankelijk je als wetenschapper dan nog kan zijn. Mij lijkt dat je uit
integriteitoverwegingen, en om de waarden van
de wetenschap te beschermen, heel voorzichtig
moet zijn.”

Bob Marley en de
volksopstanden
Egypte heeft zijn fluwelen revolutie gekregen,
lees ik in de krant van zaterdag. Het volk heeft
gesproken: wij blijven hier; hij (Mubarak) moet
weg. Mubarak kiest eindelijk eieren voor zijn
geld en maakt ruimte voor vrije verkiezingen.
Het interessante aan deze revolutie is dat er
geen verzetsleiders zijn. Er zijn geen woordvoerders van politieke stromingen, geen religieuze
bewegingen die het voortouw nemen. Er is een
groeiende groep mensen die de moed heeft
gehad zich te verzamelen op een plein, scanderend: ´Wij blijven hier: hij moet weg.´ Ik leg
de krant weg en zet een muziekje op. Het is
een mooie dag voor de rustige reggae van Bob
Marley.
Onwillekeurig gaan mijn gedachten uit naar die
andere fluwelen revolutie. In 1989 verzette een
groeiende groep mensen zich tegen de staatsterreur in Oost-Europa. In Hongarije, Roemenië
en de DDR verzamelden zich steeds meer mensen op steeds meer pleinen. In de DDR was de
leuze: Wir sind das Volk! Wij zijn het volk. Ook
hier waren er geen duidelijke leiders die vurige
speeches hielden en de wereldpers te woord
stonden. Daarvoor was het veel te gevaarlijk.
Maar de massa van het volk won, vanwege haar
anonimiteit. Iedereen was het volk. De zonnige
deuntjes van Bob Marley klinken rustig verder.
Hij zingt: ‘Get up, stand up, stand up for your
right.’
Er zijn natuurlijk ook grote politieke veranderingen waarin leiders wel duidelijk richting hebben gegeven aan het proces van emancipatie,
onafhankelijkheid en zelfbestemming. In India
verzette Mahatma Gandhi zich tegen het Britse
bestuur en was – samen met het Indiase volk
– in staat het Britse imperium omver te werpen. India voor de Indiërs! In Zuid-Afrika werd
Nelson Mandela aanvankelijk door de blanken
gevangen gehouden op Robbeneiland, maar hij
kwam terug als de eerste zwarte president van
Zuid-Afrika. Het ene moment was hij een terrorist en staatsgevaarlijk, en het andere moment
een vrijheidsstrijder. Met of zonder leiders, het
volk overwint uiteindelijk iedere leider, iedere
dictatuur, iedere bezetter. Dat is een vaste regel
in de geschiedenis. Want leiders zijn sterfelijk,
een dictatuur is tijdelijk en – uiteindelijk – wint
de emancipatie van het volk altijd. Bob Marley
klinkt nog steeds op de achtergrond. De historicus en de reggaemuzikant zijn het eens: ‘You
can fool some people some time, but you can’t
fool all the people all the time. Now you see the
light, stand up for your right.’
Gijsbert Oonk is universitair hoofddocent
Geschiedenis van Afrika en Azië
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Betere prestatie
niet alleen door
hoog IQ

Onderzoek van promovendus Eliza Byington and
dr.Will Felps van RSM zet vraagtekens bij het idee
dat mensen met een hoog IQ beter presteren enkel
omdat ze slim zijn. De onderzoekers betogen dat de
huidige toepassingen van IQ-tests individuen met
hoge scores de mogelijkheid geven aanvullende capaciteiten te ontwikkelen en daardoor uiteindelijk
beter presteren op hun werk. Dat schrijven zij in
het artikel Why do IQ scores predict job performance? An alternative, sociological explanation in
Research in Organizational Behavior. TL

Computertraining
tegen depressie
en angst
Van je depressie of angst afkomen door je werkgeheugen via de computer te trainen. Onderzoekers
van de capaciteitsgroep Psychologie gaan onderzoeken of dat werkt. Deelnemers moeten drie keer
twintig minuten in de week gedurende een maand
meedoen aan de training. “Depressieve mensen
concentreren zich op negatieve zaken”, legt dr. Elke
Geraerts, hoofdonderzoeker en bedenker van het
onderzoek, uit. “Door het werkgeheugen te oefenen
proberen we ze hier bewust van te maken, zodat ze
zich meer op positieve informatie kunnen gaan focussen.”
Deelnemers krijgen opdrachten die aan IQ-tests
doen denken. Geraerts: “Het gaat erom dat ze irrelevante informatie negeren.” Nadat een artikel over
het onderzoek in het AD verscheen (‘Met de computermuis je winterdip te lijf’) kwamen honderden
aanmeldingen binnen. “Het gaat om meer dan een
winterdip”, verduidelijkt Geraerts. TL

DE INSPIRATIE

Karim Knio van het ISS is
gefascineerd door machtsrelaties.
Docent politiek Karim Knio van het International Institute of Social Studies (ISS) in
Den Haag noemt zijn interesse ‘bijna een obsessie’. Hij probeert te verklaren waardoor
macht ontstaat. Knio is in zijn element als
hij lesgeeft, maar doet ook graag onderzoek.
Hoe ingewikkelder hoe beter. “Vooral als er
heel veel verschillende standpunten zijn is
het boeiend. Om dan te kijken waar ik zelf
sta.” Kapitalisme is een van zijn interesses.
“Al sinds mijn kindertijd.”
Ook is hij geboeid door de Europese Unie.
“De EU is zo’n beest, een freak. Nee, dat bedoel ik niet negatief. Het is iets mysterieus,

DE
STELLING
‘A far-away family
will never believe
that you are
eating well’
Elfde stelling van Nalan Baştürk in haar
proefschrift Essays on parameter
heterogeneity and model uncertainty van
de Erasmus School of Economics.

niet te vergelijken met iets anders.”
Hij onderzoekt de contacten van de Europese
Unie met de landen rond de Middellandse
Zee. Zelf komt hij uit Libanon, studeerde
in Beiroet en Birmingham, en werkte bij de
Verenigde Naties in New York. Onderzoek
naar de politiek in zijn eigen land doet hij
liever niet: “Niet zo interessant en te dicht
bij mijn hart”.
Zou hij zelf niet de politiek in willen? Knio
glimlacht. “Ik ben nog jong.” Hij sluit het
niet uit, maar zegt hij: “Nu heb ik de vrijheid om te zeggen wat ik wil. Als politicus
ben je een acteur. Ook in de wetenschap
wordt er veel gekletst, maar in de politiek is
het oppervlakkiger. Alles moet gesimplificeerd worden en is er weinig tijd. De wetenschap laat juist zien hoe complex dingen
zijn. Ik houd ervan om mensen te verwarren.” TL (foto: RvdH)

“

Mijn ouders vragen bij elk telefoongesprek
of ik wel goed eet. Ze weten dat ik gezond
ben, en blij met mijn werk en vrienden hier,
maar ook dat ik hard werk en niet altijd tijd heb
om voor mezelf te koken.” Baştürk woont inmiddels vijf jaar in Nederland en werkt nu bij het Econometrisch instituut. Haar ouders wonen in de
buurt van Istanbul. “Ik neem vaak een warme
lunch in de kantine van de universiteit. Het is niet
mijn favoriete eten, maar er zijn weinig andere opties in de buurt. ’s Avonds gebruik ik meestal een
eenvoudige maaltijd. Alleen als ik gasten heb,
maak ik wat bijzonders. Ik mis het Turkse eten
wel, vooral verse groente en fruit. Je leert veel van
in het buitenland wonen. Bijvoorbeeld om eerst
twee keer na te denken voordat je een situatie of
mensen beoordeelt. Meer communicatie kan in ieder geval heel wat misverstanden voorkomen. Zo
moest ik een Nederlandse vriendin onlangs uitleggen dat haar Turkse buren haar niet uit medelijden eten brachten of omdat ze denken dat ze
arm is, maar gewoon uit vriendelijkheid en omdat
dat heel gebruikelijk is in Turkije.” TL
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Verrassende, culturele adresjes
Op 5 maart openen ruim vijftig Rotterdamse musea en galeries tot diep
in de nacht hun deuren tijdens de tiende editie van de Museumnacht.
Natuurlijk kun je er voor kiezen om naar de Kunsthal of het Boijmans
te gaan, maar tijdens deze nacht zijn er ook veel speciale performances,
kleine events en andere activiteiten, op minder bekende, maar verrassende locaties.
tekst Iris Withuis

Dieven

DE
AAN
RADER

In ieder nummer
vraagt EM een
medewerker van
de EUR om een
culturele tip. Prof.
dr. Slawomir
Magala, hoogleraar Cross
Cultural Management aan de
Rotterdam School
of Managment,
adviseert de voorstelling ‘Dieven’
van het RO
theater.

Waar gaat de voorstelling over? “Dieven gaat over invisible people. Dat
wil zeggen: mensen die onder de
perceptie van de middelmaat leven.
Er zijn sociologische studies die bewijzen dat wij daklozen en andere
bedelaars bijvoorbeeld snel uit ons
kortetermijngeheugen deleten, zelfs
als ze direct voor ons staan.”
Is het een erg serieus stuk? “Ja, het is
een serieus stuk, en het is vooral erg
kritisch tegenover onze samenleving. Maar het is ook vrolijk, er zit
humor in. Human comedy kun je wel
zeggen, in de trant van Bertolt
Brecht.”
Dieven is geregisseerd door Alize
Zandwijk; wat heeft u persoonlijk
met haar werk? “Ik vind dat Alize een
goede intuïtie heeft wat betreft het
nieuwe theater en de ervaringen van
de moderne theaterbezoeker. Alize is
Brechtiaans in haar social awareness.
Verder kan zij heel goed concurreren
met de bestaande media. Wat zij
laat zien, kun je niet goed overbrengen met een medium als televisie of
het internet.” IW
Dieven is op 22, 23 en 26 maart te zien in
de Rotterdamse Schouwburg. Voor meer
informatie: www.rotheater.nl

Een hondenleven

De galerie van Cokkie
Snoei staat tijdens de Museumnacht in het teken
van kunstenares Rinse
de Jong en haar meest
recente project, waarin
zij gefascineerd is door
‘de hond en zijn leven
zonder façade’. Buitengewoon interessant voor
hondenbezitters, want
De Jong laat zien dat de
manier waarop jij je als
baasje richt tot je trouwe
viervoeter veel over je
zegt. Over je verlangens,
je gevoelens en ambities
bijvoorbeeld. Of over je tekortkomingen, angsten en
frustraties. Een bezoekje
aan deze tentoonstelling
zou dus nog erg confronterend kunnen zijn.
Cokkie Snoei,
Mauritsweg 55

luister je naar cool jazz of
klassieke muziek en deze
culturele kapper organiseert bovendien regelmatig muzikale en literaire
bijeenkomsten. Vorig jaar
ontving Montie de eervolle vermelding van de
Museumnacht-waarderingsprijs en ook dit jaar
opent hij zijn deuren tot
02.00 ‘s nachts. Speciaal
voor 2011 heeft Montie
een elektronisch landschap gecreëerd. Beeld
je een klassieke cellist in,
samen met een jazzpianist, een dj, een dichter èn
een kapper. Zij gaan met
elkaar een improvisatie
aan waarin heavy funky
beats de uiterste muzikale
subtiliteit bereiken.
Montie en de Avondkapper, Gouvernestraat 271

door het kleurrijke werk
van tien Rotterdamse
ontwerpers, vormgevers,
kunstenaars en stylisten.
In samenwerking met
African Textiles hebben
deze Nieuwe Ontwerpers
een complete expositie
gecreëerd met allerlei
Afrikaanse stoffen en
dessins. Studenten van
de opleiding Modedesign
hebben vanuit historische kledingdetails een
hedendaagse collectie
ontworpen. Maak kennis
met de schoonheid en de
overdadige kleuren van de
Afrikaanse cultuur en met
de non-profitorganisatie
Nieuwe Ontwerpers, die
als doelstelling heeft om
ontwerpers zonder hoge
investeringen de kans te
bieden hun werk te presenteren en te verkopen.
De organisatie is sinds de
oprichting in 2000 uitgegroeid tot een stabiel
cultureel platform voor
mode en alle daaraan verwante kunstvormen.
Nieuwe Ontwerpers,
William Boothlaan 13a

Nieuw talent
ontmoeten

Te midden van de vele
toonaangevende Rotterdamse galeries op en rond

Muzikale kapper

Wanneer je aan de Museumnacht denkt, denk je
waarschijnlijk niet direct
aan een kapsalon. Montie
en de Avondkapper past
echter helemaal binnen
het culturele sfeertje van
deze nacht. Bij dit kleine
en eigentijdse kappersbedrijf kun je normaal van
10 uur ’s morgens tot 10
uur ’s avonds geknipt en
gekapt worden. Ideaal dus
voor iedereen die overdag
moet werken of studeren. Tijdens je knipbeurt

Kleur bekennen

Op de William Boothlaan
kun je je tijdens de Museumnacht laten verrassen

de Witte de Withstraat
bevindt zich Blaak10 Gallery & Store. Hier presenteren studenten en
>>
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De Rotterdamse
Museumnacht
vindt plaats op 5
maart, van 22.00
uur tot 02.00 uur.
Voor meer informatie en kaartverkoop: www.
rotterdamsemuseumnacht.nl
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oud-studenten van de Willem
de Kooning Academie hun
werk in hun eigen galerie en
kun je hét talent van de toekomst op het gebied van art
& design ontmoeten. Speciaal
voor de Museumnacht pakken zij extra groots uit want
tot in de late uurtjes kun je
een kijkje nemen in de speciale store waar exclusieve items
te koop zijn.
Blaak10 Gallery & Store,
Witte de Withstraat 7a

Shoppen in de
kunstsupermarkt

Andy Warhol’s Pop Art-afbeeldingen van Marilyn Monroe
zijn wereldberoemd. Als je
van dit type kunst houdt, zorg
dan beslist dat de V!ps International Art Gallery onderdeel
is van je Museumnachtroute.
De galerie is gespecialiseerd
in klassieke en moderne vormen van Pop Art en alle daaraan gerelateerde kunststromingen. Speciaal in het kader
van 10 jaar Museumnacht

tekst Geert Maarse
illustratie Enio Ramalho

Sofie
A

wordt V!ps tien dagen lang
omgetoverd tot een ‘kunstsupermarkt’. Het idee is dat je
die nacht het werk van tien
geselecteerde kunstenaars
kunt kopen voor speciale
prijzen die uiteenlopen van
10 euro tot 10 x 10 euro. Welke
kunstenaars er precies meedoen is nog een verrassing,
maar het is de moeite waard
om een kijkje te gaan nemen.
Afreken kan bij kassa 10.
V!ps International Art Galleries, Van Vollenhovenstraat 15

Amsterdamse enclave

Het mag dan wel de Rotterdamse Museumnacht zijn,
maar daar trekken ze zich bij
SARATIMTRUST niets van aan.
Want, 10 x 010 is blijkbaar
020: een tijdelijke enclave
van Amsterdamse denkers,
doeners en draaiers. Ook hier
is het een verrassing wie dat
dan wel niet zijn. In elk geval
zullen zij reflecteren op typisch Rotterdamse motto’s,
spreuken en clichés als ‘sterker door strijd’ en ‘geen woorden maar daden’. Volgens
SARATIMTRUST gaat alles

deze nacht geheel op zijn Amsterdams: quasi-intellectueel
en een tikje arrogant.
SARATIMTRUST,
Mauritsstraat 167

Neo romantic italo
punky ballroom blitz

Attraction of the Opposites
brengt elf professionele en
internationale galeries bij
elkaar onder één dak in het
pand van kunstenaarscollectief CUCOSA. Het project
wordt gepresenteerd gedurende drie grote Rotterdamse
culturele evenementen: het

International Film Festival
Rotterdam, Art Rotterdam
en de Rotterdamse Museumnacht. Tijdens de laatste
kun je een aantal uiteenlopende performances zien. Zo
zijn er acht video-installaties
te bewonderen met werk van
Rotterdamse kunstenaars; is
er de hele avond live muziek
en kun je vanaf 23.00 uur genieten van Neo romantic italo
punky ballroom blitz door DJ
vanallesdoorelkaar, aka Marcel Niehoff.
Kunstenaarscollectief CUCOSA,
Raampoortstraat 16

Sofie (19) is eerstejaars bedrijfskunde en probeert overal voor open te staan.

nders ging ze toch een keer mee naar
yoga? Toen Roderick het vroeg had
Sofie een lach met moeite kunnen
onderdrukken. Maar ze had hem er al zo vaak
enthousiast over horen vertellen – hij sliep
beter, hij had minder last van stress, hij had
meer energie – dat ze tenslotte had toegegeven. Waarom ook niet, had Sofie gedacht:
weer eens wat anders dan een film of een
avond in bed.
Het was een speciale vorm van yoga, bedacht
door een of andere Indiase wijsgeer die
Bikram heette. Het duurde anderhalf uur
en de ruimte werd opgestookt tot veertig
graden.
Het was verschrikkelijk. Sofie was ergens
achterin neergezet, naast een man met een
vlezige, witte buik die knopjes in zijn oren
droeg. De Amerikaanse instructrice, die tussen de halfblote lijven doorliep en iedereen
bij naam leek te kennen, had gezegd dat ze
pauze moest nemen als het niet meer ging.
Ze had zich natuurlijk voorgenomen om tot
het einde door te gaan, maar toen haar hoofd
begon te bonken en de druppels zweet zelfs
aan haar elleboog hingen, was ze op haar
knieën gaan zitten.

Uit de vloerbedekking walmde de geur van
oud zweet. De oefeningen waren niet echt
moeilijk, maar voordat ze had afgekeken met
welke arm ze nou precies haar linkervoet
moest pakken, had de groep zich alweer in
een andere knoop gevouwen.
Vol afgrijzen keek ze hoe de vrouw pal voor
haar, een dertiger met een griezelig dun
poppenlichaampje, haar rug hol maakte, haar
hoofd achterover liet vallen, een been naar
achteren strekte en zonder zichtbare inspanning haar voet in haar nek legde.
De man met de knopjes in zijn oren stond er
ook naar te kijken, maar toen Sofie hem grinnikend deelgenoot probeerde te maken van
haar verbazing, haalde hij zijn wenkbrauwen
op en keek hij weer strak voor zich uit.
Dan niet.
Roderick kwam een paar matjes rechts van
haar met gestrekte armen omhoog. Hij
staarde naar zichzelf in de enorme spiegel.
Hij rechtte zijn rug, stak zijn kin vooruit
en wiebelde met zijn schouderbladen. Hij
merkte niet dat ze hem bekeek, wat Sofie het
idee gaf dat ze getuige was van een intiem
tafereel. Dit was een mooi moment om
ontroerd te raken, bedacht ze, vertederd mis-

schien zelfs. Maar ze kon alleen maar denken
dat ze het warm had. Ontzettend warm.
(wordt vervolgd)
Aflevering gemist? Ga naar EM online
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STUDIUM GENERALE &
ERASMUS CULTUUR AGENDA
Students On Stage: Three/Third

Drie zingende
zussen treden op
tijdens de eerste
Students On Stage
op de medische
faculteit i.s.m. de
MFVR.

UIT/GAAN

Daar in dat kleine café aan de haven
De Ballentent maakt op het eerste gezicht een wat troosteloze indruk.
Zeker tussen die statige panden van het Scheepvaartkwartier oogt het
kleine gebouwtje nogal simpel. Het ligt erbij als het lelijke eendje: verstoten, daar aan de rand van het park bij de Euromast.
De Ballentent Twee goedkope glazen schuifdeurtjes verschaffen entree tot de serre. Die heeft
Parkkade 1 met zijn grasgroene tapijtje wel wat weg van een caravanvoortent. Het enkele
Rotterdam stelletje dat er zit, ziet er trouwens ook uit als de gemiddelde campinggast.
Binnen overheerst oer-Hollandse gezelligheid en Rotterdamse trots. De muren
Sjanskansen: 2 hangen vol met herinneringen aan vervlogen tijden. Foto’s en schilderijen van
Sfeer: 8 historische schepen, een verzameling oude geldbiljetten en een portret van
Studentikoosheid: 6 Pim Fortuyn. Alsof dat nog niet genoeg geschiedenislessen zijn, vertelt de me2 euro voor een fluitje nukaart nog ’s het verhaal van dit kleine café aan de haven. De Ballentent gaat
Heineken prat op zijn ruim vijftig jaar oude historie. Het gebouw heeft ooit nog dienst
2,30 euro voor een gedaan als CBR-examencentrum. Maar daar is nu niks meer van te zien.
vaasje Heineken Op deze dinsdagavond rond een uur of zeven zitten er voornamelijk mannen,
in alle soorten en maten. Aan een van de tafels een groepje studenten, type
corporale ‘bal’. Hoe toepasselijk. Daarnaast wat lieden die – aan hun viezige kledij te zien – in de bouw werken. Verderop tafelt een zestal keurige zestigers.
Hun bulderende gelach doet de eenzame man aan de bar, die van een bal gehakt en zijn kruiswoordpuzzel geniet, nauwelijks fronsen. Alleen zijn de klanken van André Hazes en ander overwegend volks repertoire nauwelijks te verstaan. Volgens het AD zijn de gehaktballen hier de beste van heel Rotterdam,
en met een prijs van 8 euro 50, inclusief een berg (helaas wat flauwe) frites en
een bovengemiddeld slaatje, is mijn keuze snel gemaakt. Het personeel, twee
oudere mannen in keurig wit kelnerkostuum, is efficiënt. Zowel qua werkwijze
als communicatie: “Zeg het maar.” “Biertje?”. “Gesmaakt?”. “Betalen.” Om meer
dan een paar woorden uit ze te halen, moet je hier vaker langskomen. Zoals Jan
aan de bar, of Gerrit met zijn blonde mokkel aan het tafeltje achter me. De
obers weten precies wat ze willen en wanneer ze weer terugkomen. De rekening wordt mondeling aan tafel gepresenteerd. De vooroorlogse kassa doet
niet aan bonnetjes. “ 13 euro 50”, geen geld voor een prima avondmaal, een
biertje en koffie. Dit is voor herhaling vatbaar. TDL (foto: LW)

GESPOT OP DE CAMPUS

Maandag 28 februari van 16.00 tot 17.00 uur
Pill’s Plaza, Erasmus MC

Rotterdamse Museumnacht
Tijdens de Museumnacht
openen 45 musea en galerieën
hun deuren en kun je tot
diep in de nacht genieten van
speciale tentoonstellingen,
(straat)optredens en verrassingen.
Zaterdag, 5 maart vanaf 20.00 uur, Rotterdamse musea
en galerieën. Voor studenten kost een passe-partout
€ 11,50 en voor overigen is dit € 13,50. Te koop bij het
ESSC, E-gebouw.

Seven
Op Internationale Vrouwendag, dinsdag 8 maart, spelen
zeven vooraanstaande vrouwen van de Erasmus Universiteit, waaronder Pauline van der
Meer Mohr, het internationaal
bejubelde theaterstuk ‘Seven’
Dinsdag, 8 maart van 16.30 tot 17.30 uur
Sorbonnezaal, M-gebouw, Woudestein

Uitdagingen voor de 21e eeuw:
dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Vierde aflevering in de serie,
met dr. Liesbeth NoordegraafEelens (econoom en filosoof
EUR; in het kader van Internationale Vrouwendag 2011)
Dinsdag, 8 maart van 20.00 tot
21.30 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35

Het Nieuwe Werk: Work Life Balance

Hot: De thermosbeker
Wat is er ’s morgens in de trein, in de tram of tijdens
dat veel te vroege college fijner dan een lekker kopje
koffie om de dag mee te beginnen? Maar we hebben altijd haast en dus geen tijd om ’s morgens uitgebreid
koffie te drinken aan de keukentafel. De oplossing:
een thermosbeker. Giet je versgezette espresso of latte
macchiato erin voordat je de deur uitgaat en geniet onderweg rustig van je welverdiende bakkie. Kies voor RVS
in combinatie met stijlvol zwart, voor een kleurtje, of voor
een dubbelwandig exemplaar met uitneembare inleg en personaliseer je beker met je favoriete foto’s. IW

dat natuurlijk niet. Theaterstuk.

Zes young professionals, dressed for
success op weg naar
een uiterst geslaagde toekomst. Hun
work-lifebalance lijkt
in evenwicht, maar is

Woensdag 9 tot en met vrijdag 11 maart vanaf 20.00
uur. L-hal, Woudestein, toegang € 5,-

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

SERVICE
EM SERVICE
Personalia en interne mededelingen, voor Erasmus
Magazine/EM Online, kunt
u sturen naar:
service@em.eur.nl
Nadere informatie?
Bel 010-4081115.
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INTERNATIONAL
A play about making a difference

NO.13//FEB//2011

don’t resign to their situation but keep on fighting.

Kristin Henrard (l)
and Joana Chung

On International Women’s Day, Tuesday the 8th of March, seven women of the Erasmus
University will perform the international documentary play Seven. Seven tells the story of
seven women’s rights activists from all around the world. “It’s important to realize the
privileges we have here and that we have to be aware not to become too blasé.”
text Gert van der Ende photography Levien Willemse

Master student Joana Chung (28), vice-President of
the Chinese Student Association EUR amongst other
things, will be one of the actresses on March the 8th.
“I consider it an honour to take part in the play”, she
states. “The play has been performed internationally
by rather prominent women. It’s about the struggle
of women for freedom, suppression, the inequality
of rights between men and women, and a lot more.
These themes concern me a lot. Also because I think
in the Netherlands we often take things like equal
rights too much for granted.”
One of her six fellow actresses will be Kristin
Henrard, professor in Minority Protection at the
Erasmus School of Law. She is someone who – it goes
without saying – deals with inequality on a daily
basis from a professional perspective. “I am thrilled
and excited about the play. I think it’s very important
to perform it here on campus, because all too often I
am under the impression that people think it’s not all
that with women’s rights in Holland. While women
here still suffer from something like the glass ceiling.
For example, if you look at the number of female
professors at this university, it’s disappointing. And
all deans of faculties are male. Luckily, the policy
on diversity – not only on women but also on ethnic
minorities – is much better than before, so I have
high hopes that the ratio male to female professors
will be much more balanced in the near future.
In that respect Pauline van der Meer Mohr really
makes a difference.”
Henrard continues: “It might seem a minor problem
when compared to the problems the women in the
play suffer from. They fight against things like
domestic violence, forced marriages and gang rapes.

They are all too often not allowed to leave the house,
or go to school. Still, issues here are related to these
kinds of issues; it’s about the fact that women are less
valued. And it has everything to with role models
and awareness. Because when there are more women
in science and politics here, women will be more
visible as will their concerns, and this is likely to it
will certainly have repercussions for the situation of
women elsewhere in the world.”

Positive contribution Seven is an

international project that tours around the world
since 2006. The play has been performed in March
2010 in New York during the ‘Women in the World’
summit. There, Hillary Clinton gave an introduction
on the project and Meryl Streep told the story of
Northern Irish activist Inez McCormack. It has
also been played – and will be on March the 7th
again – by female members of the Tweede Kamer
in The Hague. The play was initially produced and
directed by Swedish Hedda Krausz Sjögren. “I see
it as a sort of campaign, where every new host of the
reading carries the message and the play on to new
audiences, finding new ways of doing the play – as
now you in Rotterdam”, Krausz Sjögren states.
The documentary play is based on interviews with
seven women’s rights activists from all around the
world. The play shows in which way these women
contribute positively to their society. For example,
they try to accomplish peace, fight corruption
or want to bring a halt to domestic violence. The
women the play tells us about suffer a lot from hard
experiences, varying from suppression and poverty
to being a cast away or being raped. And yet they

Privileges Until now both, Chung and
Henrard, didn’t do anything special on March
the 8th. “It´s not that I can´t stand inequality in
itself – there always will be differences between the
poor and the rich – but I always get agitated about
the hypocrisy of certain people, and about people
who are indifferent and don’t value what they got”,
Chung says. “So I think we should stand still for this,
even if it’s only for a short moment. I have absorbed
myself a little in the person Mukhtar Mai and I must
say I have gotten a lot of respect for her. Being a
rape victim, she still decides to stand up and fight
the system. The women in countries like Pakistan
have no rights at all, so I think we in the West
should support women like her at all times. It’s also
important to realize the privileges we have here and
that we have to be aware not to become too blasé.”
Henrard: “Both minorities as women are vulnerable
groups. This play is about making a difference. It’s
also an encouragement for women all over the world
to speak up. I perform the role of Marina Pisklakova.
She’s fighting domestic violence in Russia. Her
story touched me deeply. Besides, the part has been
beautifully written, I got goose bumps all over. If
this doesn’t concern people, I wouldn’t know what
would!”
Cast

Joana Chung, Vice-President of the Chinese
Student Association EUR: Mukhtar Mai (Pakistan)
Louisa van Dijk, President of the RVSV: Hafsat
Abiola (Nigeria)
Pauline van der Meer Mohr, President Executive
Board EUR: Mu Sochua (Cambodia)
Inez de Beaufort, Professor of Health Care Ethics:
Anabella de Leon (Guatemala)
Kristin Henrard, Professor Minority Protection:
Marina Pisklakova Parker (Russia)
Gail Whiteman, Professor of Sustainability,
Management and Climate Change: Inez Mc
Cormack (Northern Ireland)
Ingrid Robeyns, Professor in Practical Philosophy:
Farida Azizi (Afghanistan)

Director

Karin Netten, freelance director and assistantdirector of the RO-Theater
Time: Tuesday 8 March, 16.00 – 17.30 hours.
Location: Sorbonnezaal, M-building. The play will
be in English. Reception afterwards. The entrance
is free. For tickets and information see: www.eur.
nl/seven
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Mansee Bal

Are You in Love with Me?
Love Psychology at the
Workplace
Love psychology at the workplace is a common and universal phenomenon in all kinds of organisations, universities are no exception. Love psychology is a kind of chemistry between colleagues (irrespective of hierarchy)
which can be inspirational, emotional, professional and
sometimes not more than an infatuation. The chemistry
can be reversed however, bringing forward hatred, avoiding, ignoring or simply the feeling of being annoyed.
This is (obviously) reflected by different expressions and
gestures between colleagues during personal or group
conversations. If such chemistry is felt it often tends to
become the gossip in the work environment.
Similar to love psychology, Stockholm syndrome in supervisor student relations is tricky business. The term
Stockholm syndrome was first defined by psychiatrist
Frank Ochberg to aid the management of hostage situations. In some cases the hostages tend to start liking
their captors due to several psychological effects linked
to hostility. To avoid Stockholm syndrome while obtaining your PhD for instance, it is important to start your
PhD by choosing a problem that interests you instead of
choosing a supervisor that interests you.
Love psychology becomes more complicated in multinational and multicultural work environments as
at Erasmus University since expressions and gestures
are interpreted and understood differently in different
cultures. It is not so easy then to understand the too
friendly, the bad and sometimes even ugly behavior of
some colleagues. On the other hand, it is also not so
easy to express yourself in a way to either express truly
or to avoid misinterpretations and misunderstanding.
In both the cases, it is certainly good to avoid being the
source of gossip.
To argue about good and bad love psychology is not
the intention here. Instead, it si important to highlight
that one needs to be cautious about the psychological effects that love psychology has on workmanship.
Workmanship has a special relation with the work and
the work environment; the affinity towards the work
and the work environment is bound to produce good
workmanship and vice-versa. For example, on a positive
note workaholics are usually made fun of for being
married to (or simply love) their work and work environment.
It is therefore important to have a good and clear understanding of the conversations made with colleagues.
So, if you encounter “Are You in Love with Me”, try to
evaluate and clarify the notion behind it in order to
make things simpler.
Mansee Bal
PhD Researcher at Public Administration and
Yoga Teacher at Erasmus Sports Centre

Why learn Dutch?
Usually in Holland for only a short time, international students taking Dutch
courses are frequently asked this question. Last term, I myself took a beginners
Dutch course for a number of different reasons, but Erasmus Magazine was curious as to why other internationals were choosing to learn Dutch. EM decided
to ask a few why they are learning Dutch text Meghan Kane

Respect for the culture and ease of exposure
are two main reasons to take a Dutch
language course. Irina Sukacheva, an
international student from Russia studying
a Masters in Marketing Management, tells
her main reason for learning Dutch: “It’s
just nice when in a foreign country to learn
the language. It shows more respect.”
Other students agree, and also mention how
much easier it is to learn a foreign language
when you’re immersed in the culture. Yufan
Zhang, a student from China studying IBA,
says that learning the language affords you
the opportunity to not just live life on the
surface, but to have a deeper experience and
more meaningful interactions with local
people.
Of course, learning another language is
easier said than done. Anneke Koorn,
certified NT2 Dutch Language teacher at
EUR, explains that the most difficult thing
for students is having self-confidence in
speaking. After talking with the students
about what they find most challenging
in the Dutch courses, they agreed. Yei
Ji Park of South Korea, studying IBA
at the EUR, tells the most difficult part
for her learning Dutch is speaking and
pronunciation, “Listening to the teacher is
easier than trying to speak back.” Yufan
expresses the same difficulty, telling me that
understanding Dutch was far easier than
trying to express herself.

Deeper and dynamic

Despite these difficulties that come with
learning any new language, the students
emphasize that learning Dutch is rewarding.
All three would recommend taking a Dutch
course while studying here. A little goes a
long way when it comes to communicating
in a different language, and the Dutch
Language courses at Erasmus University
can help you get the basics. Having even a
fundamental knowledge of Dutch can help
make your experience in Holland deeper
and more dynamic.
Anneke Koorn hopes every Dutch language
student will take away these three things
from the courses: “First, grammar basics
and language structure; second, selfconfidence to speak a bit with the natives;
and third enthusiasm about learning the
language.”
The Language and Training Center offers
a variety of levels, depending on your
previous knowledge of Dutch. The classes
are small, consisting of 18 students on
average. They meet once a week for two and
a half hours, leaving you plenty of time to
get out and speak a little Dutch, whether
it is with your native friends, at the Albert
Heijn, or waiting for the tram. So why learn
Dutch? As Yei Ji tells me: “why not?”
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM

Rotterdam Museum Night
on the 5th of March
Finally a year has passed and we
can look forward to an amazing
anniversary of the Rotterdam
Museum Night. Not only will
you be able to visit any Museum
situated in Rotterdam, but there
will also be several performances
and activities embedding the
entire night to become
unforgettable. In total the
program involves 46 different
Museum ranging from the
Natural Historic Museum all the
way to the Feyenoord Museum.
Additionally to the regular
exhibitions taking place in the
Museums there will be a special
outdoor program with 10+1
experiences. Part of the program
includes the BLISS Superstore
where you can buy products like
Happiness or Love. Another
interesting outdoor activity is
“From the wall” – an interactive
happening where you can learn
about how art degenerates over

Advertisement

time. The questions discussed
cover, when a Van Gogh painting
will lose its color or start to smell
funny. Some of you might be
aware from last year that the
tickets are sold out rapidly. So be
early and maybe get a
Rotterdam-Pass in order to get a
reduced price. The event will
take place on the 5th of March
and you can inform yourself
beforehand via the website in
order to put together a schedule
of which Museums and events
you want to visit.
www.rotterdamsemuseumnacht.nl

Beauty in Science
The Boijmans Museum hosts an
extraordinary exhibition on the
“Beauty in Science”. But don’t
worry, you will not be visiting a
lecture told to you by a grey
bearded scientist. In contrary the
show lets you enter the colored
world of what scientist discover
under their microscopes during
their work. Composed by Dr.
Hans Galjaard, Professor
Emeritus at the Erasmus
University in Human Genetics,
the more than seven hundred
images are divided into ten
different themes: physics,
chemistry, geology, bacteria,
single-celled organisms in water,
fungi, plants, cell biology, human
reproduction and astronomy. A
good example of the aesthetic
beauty found in the various
disciplines is the Supernova, the
flash of light exerted by a dying
star. Do not miss out on this
exhibition of nature’s true beauty
in all its scales and dimensions.
www.boijmans.nl

World of colors at the
Chabot Museum
This exhibition is a unique
cooperation between several
Museums in Germany and the
Chabot Museum Rotterdam.

text Christian Mathis

Presented are works of world
famous artists focusing on the
paintings with emphasis on
strong colors. Starting of with
pieces from Monet the visitor
wanders along the path of
development between the different
artistic themes and styles,
however all dominated by the
overall subject of colorfulness.
With pieces from Yves Klein, Emil
Nolde, Ernst Ludwig Kirchner
and Erich Heckel the collection
distinguishes itself and sets a
artistic landmark. Rotterdam is
the final station of this wandering
exhibition that has already visited
Museums in Bremen, Erfurt and
Freiburg. Starting on the 1st of
March you could schedule it as
one of your visits during the
Museum Night. In any case try
not to miss out on this great
composition of colorful
masterpieces brought right to
your doorstep.

Paris, the capital of art in order, to
pursue his dream profession.
During his early years one can
clearly see that he oriented
himself towards Toorop, but as
time goes by a more and more
personalized style develops. The
Kunsthal allows you to experience
the change the artist undergoes
during his personal and
professional uprising. With
famous pieces from most of his
phases a timeline shows his
increasing fame and the focus he
sets on the French Mediterranean
area. These warm, yellow, sunflooded paintings dominate his
later periods and bring his fame
to an ultimate high. Visit the
Kunsthal and learn how a simple
Dutch graphic designer
revolutionized himself to become
one of the Netherlands greatest
contributions to the European art
scene.
www.kunsthal.nl

www.chabotmuseum.nl

Wim Oepts
The person Wim Oepts seems a
no-one to most of us, probably
you never heard of him. However
history begs to differ. This Dutch
painter and graphic artist
developed a unique style to
capture moments of eternity in his
work. Oepts initially worked as
graphic designer, but when he
met Charley Toorop, already a
famous artist at that time, he
changed his focus towards
painting. Early on he moved to

Rotown and EXIT – Helter
Shelter and concerts
For the ones not willing to
dedicate their time to the cultural
highlights available in
Rotterdam’s Museums, there are
other events just as precious.
Rotown presents another session
of Helter Shelter hosted by St.
Paul on the 25th of February as
well as the legendary Weekender
sound selection on the 26th. The
Indie-sound collection has become
a public magnet and a must see
for every fan. If you insist on life
bands, EXIT on the other hand
brings you 21 Eyes of Ruby on
the 3rd and straight from the US
the Wild Mocassins on the 4th of
March. Both clubs promise mind
blowing performances and a great
night out.
www.rotown.nl - www.exitrotterdam.nl

ACHTEROP

Elfahmi el Bouazati

C(l)ashing of minds
Het op het Malieveld jasmijnrevolutionaire stampvoeten van studenten heeft het ijzige klimaat, dat
al sinds het aantreden van dit kabinet striemend
over het land giert, niet kunnen veranderen.
Onze – pardon: ‘jullie’ – kletsmajoors blijven volharden in het uitvoeren van maatregelen waar de
honden geen brood van lusten. Om de argeloze
student en de academicus af te tuigen – pardon: te
overtuigen – bestoken ze hen met de reinste onzin.
Maar wie tot drie kan tellen, komt al snel tot de
conclusie dat de snijdende kou het onbereikbare
cerebrale vacuüm van meneer Zijlstra, gesitueerd
tussen zijn spitsige oren, op wonderbaarlijke wijze
voor goed heeft aangetast. Met een open hart
luisteren naar de melodische klaagzang van de toekomstige generatie, gaat ook niet meer, want dat
klompje bloed ergens in zijn bovenlichaam is eveneens hermetisch afgesloten van licht en lucht.
Dat dit kabinet schaamteloos en lukraak snoeit
in de Hortus Academicus, demonstreert het zorgwekkende beschavingsniveau waar we thans in
verkeren. Terwijl straks de academische wereld, en
met name studenten, de dupe zijn van kaderloze
onderwijsmaatregelen, wrijft de heer Rutte, onze –
excusez-moi: ‘jullie’ – minister-president, zich flink
in de handen. Rutte is zo op het eerste gezicht een
ogenschijnlijk weldenkende man – ongetrouwd
weliswaar; oplossing: uithuwelijken – met het hart
op de goede plek en een geweten dat diepgeworteld is in de portemonnee. Maar niets is minder
waar; deze voor eigen parochie sprekende heer
schroomt niet om inhumane adagia als ‘pecunia
non olet’ en ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’
te populariseren.
Ook op deze universiteit lopen onverbeterlijke
racisten – pardon: narcisten – rond die hebben aangetoond erg vatbaar te zijn voor de lariekoek van
de huidige koekenbakkers. For the sake of argument
durven zij geen afstand te doen van hun loverboy.
Dat ze helemaal opveren als ze hun proleet – pardon: vertegenwoordiger – horen orakelen, is tot
daar aan toe. Maar dat ze hun bedlegerig karakter
eer aan doen door kritiekloos de maatregelen van
hun verlosser te slikken getuigt van een ‘voortschrijnend’ inzicht.
Mocht het toch zo zijn dat CO2 op de een of andere
manier uw bovenkamertje weet te bereiken, wees
er dan op bedacht dat 2 maart u zicht, licht en lucht
kan bieden. Stem eens voor de verandering met uw
geweten in plaats van met uw onderbuik. Laten we
hopen dat dit land verschoond blijft van verdere
bekrompen keuzes.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent

Club Erasmus Students Network (ESN)
Wat Internationaal studentennetwerk
aantal leden n.v.t.

DE CLUB

Social drink
in café Bed

Toegegeven, je wereldtalen oefenen zit er niet
echt in bij een social drink van het Erasmus
Students Network (ESN) in café Bed. Dit zijn
geen borrels meer te noemen, maar gewoon vette
parties. De tent is op deze dinsdagavond, zoals
altijd, afgeladen. En nog durft het ESN-bestuur
– prominent aanwezig in feloranje capuchontruien – te klagen over een teleurstellende opkomst.
Al was het maar omdat de week hiervoor er zo’n
450 – merendeels buitenlandse – studenten uit
hun dak gingen; laten het er nu een honderdtal
minder zijn. Maar daar wordt het feest absoluut
niet minder van. Integendeel.
De muziek – van De Jeugd van Tegenwoordig
tot Michael Jackson – staat keihard, en af en toe
rinkelt een van de barmannen aan een grote bel,
stevig op de maat. Vaak om een nieuw happy
hour in te luiden. Van tien tot elf uur bier voor
een euro, later op de avond worden de shotjes in
de aanbieding gedaan. En die vinden gretig aftrek. Net als de nicotine trouwens, want – rookverbod of niet – in Bed wordt steevast gerookt.
De dames lopen er uitdagend bij. Sexy rokjes
en weinig verhullende decolletés voeren de
boventoon. “Ach ja, ze hebben ook maar een
paar maanden in Nederland en daar moeten ze
natuurlijk alles uithalen wat erin zit”, verzucht
Elina, een jonge vrouw uit Riga. Ze is met haar
vriendinnen, een aantal Letse uitwisselingsstudenten, op stap. Zelf heeft ze het niet zo op
het studentenwereldje. Ze is schipper op grote
internationale transportschepen. Ze is gewend
aan een mannenwereld. Maar hier domineert het
vrouwelijk schoon.
Daar moeten de mannen wel wat voor over

hebben trouwens. Dik twintig minuten in de rij
staan bijvoorbeeld, om je jas op te hangen in een
of ander obscuur rood busje op de hoek van de
straat. Het garderobebeleid van café Bed is op
z’n minst merkwaardig te noemen. Een viertal
Chinese studenten heeft het slim bekeken. Die
geven hun jassen gewoon door aan hun vrouwelijke metgezellen; die mogen de jassen wel
binnen ophangen.
Daniel uit Argentinië - ‘el mejor país del
mundo!’ – stoort zich aan het beleid, maar hij
heeft het er graag voor over, omdat hij weet dat
de borrels zo leuk zijn. Verderop staat de Franse
uitwisselingsstudent Jonathan. Hij is nog maar
een week in Rotterdam, maar hoorde van zijn
studiegenoten over de borrel. Een goede kans om
wat mensen te leren kennen, dacht hij. Anders
hangt hij alleen maar rond in de coffeeshops.
‘Those places are crazy man!’ Met tien uur les
per week is er veel te veel vrije tijd over. Maar
dat gat weet ESN prima te vullen.
Behalve borrels organiseert ESN nog veel meer.
Het doel van de interfacultaire organisatie is om
buitenlandse studenten zich thuis te laten voelen
in Rotterdam. Er is een buddyprogramma en
er zijn uitstapjes. Volendam is favoriet, volgens
bestuurslid Michel Strooij. “Daar worden alle
Hollandse stereotypes bevestigd.” Er is ook een
ESN-pas, waarmee studenten korting kunnen
krijgen op tal van plekken. Maar lid worden van
ESN, dat hoeft niet, benadrukt collega Thom
van der Linde. “Wij zijn absoluut geen vereniging. Iedereen is welkom.”
Thomas de Leeuw (foto: Michel de Groot)

