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Verbroedering
Het heeft even geduurd, maar staatssecretaris Zijlstra is uit de kast: de boete voor langstu-
deerders en hun universiteiten, zijn niet zozeer bedoeld om studenten te motiveren snel af 
te studeren; het is gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Het geld is op, iedereen 
moet inleveren en ook de universiteiten moeten in hun spek snijden. Het is in ieder geval 
duidelijk.
Het resultaat blijft hetzelfde natuurlijk: de komende jaren zal er geen tot weinig ruimte 
meer zijn voor extraatjes voor excellente studenten, of ze nu vanuit het hbo komen en door 
willen voor een universitaire graad, of dat ze twee studies doen of een researchmaster wil-
len volgen. Triest, want, zoals ook collegevoorzitter Van der Meer Mohr verderop in deze EM 
zegt: zo komen we nooit in die top 5 van beste kenniseconomieën.
Voor de huidige studenten breekt een nieuw tijdperk aan;  opgegroeid in welvaart, weten 
ze volgens mij nog niet wat hen te wachten staat. Het wordt wel weer interessant om als 
student actief betrokken te zijn bij het beleid van de universiteit. Waren de afgelopen tijd 
schonere wc’s en wat meer werkplekken op de campus het grootste strijdpunt voor stu-
denten in de medezeggenschap, met de forse bezuinigingen in het vooruitzicht is er einde-
lijk weer wat belangrijkers voor ze te doen: zorgen dat alle studenten überhaupt fatsoenlijk 
kunnen studeren en dat de kwaliteit van het onderwijs op peil blijft. 
En dat is misschien dan het enige positieve van deze aangekondigde zware tijden: het ver-
broedert en het maakt strijdbaar. 

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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BIG BIG WORLD
Maggie Bisschop (in het blauw) 
zingt met wat collega-
gelegenheidszangers ‘Big Big 
World’ van Emilia tijdens een 
karaokeavond in campuscafé De 
Smitse. Voorafgaand was er een 
Chinese pubquiz. Bisschop is 
secretaris van CSA-EUR, de 
vereniging voor Chinese 
studenten van de universiteit. 
Ter ere van het Chinees 
Nieuwjaar organiseerde CSA-
EUR het programma ‘China in 
Focus’, met onder meer een 
business symposium, workshops 
wushu en kalligraferen, en 
karaoke. Overigens is 2011 – 
oftewel het Chinese jaar 4708 – 
het Jaar van het Konijn. 
GE (foto: Ronald van den Heerik)



De Eerste Kamer kan ons redden
Er lijkt nog maar één mogelijkheid te zijn om de bezuinigingsplannen van staatssecreta-
ris Halbe Zijlstra te dwarsbomen: de Provinciale Staten-verkiezingen.

KABINETSPLANNEN

RSM wint 
rechtszaak tegen 
MBA-student
De Rotterdam School of Management heeft af-
gelopen najaar een rechtszaak gewonnen te-
gen een Amerikaanse student die tussen 2008 
en 2009 het MBA-programma op de EUR volgde. 

De student, die al eerder een proefschrift voltooid 
had, maakte via blogs de RSM zwart omdat hij niet 
tevreden was over zijn cijfers en de studie. De rech-
ter heeft vastgesteld dat zijn aantijgingen tegenover 
de faculteit niet kloppen, bovendien krijgt hij een 
boete opgelegd als hij via zijn blogs of op andere 
wijze nogmaals probeert de RSM zwart te maken. 
De boete bedraagt tussen de 10.000 euro per keer 
met een maximum van 100.000 euro. De student 
probeerde aanvankelijk elk cijfer dat hij behaalde 
omhoog te krijgen, vertelt Jaap Spronk, academic 
dean bij RSM. Spronk probeerde er mondeling uit te 
komen met de student, maar dat lukte niet. De stu-
dent stuurde vervolgens klachtenbrieven naar onder 
meer het Ministerie van Onderwijs, de rector, de Ne-
derlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, de On-
derwijsinspecteur en de Financial Times. De ver-
schillende instanties vroegen vervolgens RSM om 
opheldering. De Amerikaanse student is niet inge-
gaan op het verzoek om in EM te reageren. TL

minder eerstejaars dan vorig jaar. Had de EUR in 
2009 nog 3896 aanmeldingen, afgelopen septem-
ber waren dat er maar 3466. Landelijk gezien zijn 
we daarmee de grootste procentuele daler, blijkt 
uit de officiële cijfers van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO). Het brengt de universiteit terug 
op het niveau van 2008.
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Studentenvakbonden roepen 
iedereen op om 2 maart te 
kiezen voor een partij die de 
bezuinigingen in het hoger 
onderwijs veroordeelt. In de 
Tweede Kamer krijgt Zijlstra 
hoogstwaarschijnlijk zonder 
problemen een meerderheid 
voor zijn wetsvoorstel. Daar-
na is de Eerste Kamer, die ge-
vormd wordt op basis van de 
Provinciale Staten-verkiezin-
gen, de enige die nog een 
stokje voor de omstreden 

langstudeerdersregeling kan 
steken.
Studenten die meer dan een 
jaar studievertraging oplo-
pen in de bachelor of master, 
krijgen volgens de plannen 
vanaf 1 september een boete 
van drieduizend euro per 
jaar. Verder wordt de studie-
financiering in de master 
vervangen door een sociaal 
leenstelsel. Begin februari 
werd bekend dat de staatsse-

cretaris de langstudeerders-
boete voor instellingen op ad-
vies van de Raad van State 
had geschrapt. De maatre-
gel, door tegenstanders een 
‘perverse prikkel’ genoemd, 
zou de kwaliteit van het ho-
ger onderwijs onder druk 
zetten. In plaats daarvan 
krijgen universiteiten en 
hbo’s een jaarlijkse korting 
op hun budget van 190 mil-
joen euro. Grote kritiek op 
het wetsvoorstel van Zijlstra 

is dat ook de huidige lichting 
studenten met de strafkor-
ting te maken krijgt. De 
Raad van State heeft hem ge-
adviseerd om de maatregelen 
‘cohortsgewijs’ in te voeren, 
maar dat weigert Zijlstra, 
omdat het hem onvoldoende 
bezuinigingen oplevert. Het 
illustreert hoe de staatssecre-
taris steeds opener is gewor-
den over zijn motieven: het 
gaat hem niet om een kwali-

teitsimpuls, zoals hij eind vo-
rig jaar nog met regelmaat 
beweerde, maar om het te-
rugdringen van de uitgaven.
Er gaan geluiden op dat ook 
de rechtspraak nog aange-
wend kan worden om de wet 
tegen te houden. Studenten-
bond LSVb beraadt zich mo-
menteel op een proefproces. 
In 1988 verzette de bond zich 
namens alle studenten al 
eens tegen de ‘Harmonisatie-
wet’; die beperkte de studie-
duur van studenten tot zes 
jaar, waarna ze extra college-
geld moesten betalen. En dat 
gold, net als nu, met terug-
werkende kracht. De rechter 
stelde de LSVb toen in het 
gelijk.
Zijlstra stelt echter dat zijn 
wet minder ingrijpend is dan 
de plannen van toen. Een 
proces zou onzinnig zijn, om-
dat geen enkele student met 
zijn studie hoeft te stoppen: 
lenen blijft een optie. Hij 
noemt zijn plannen ‘hard, 
maar niet onaanvaardbaar’. 
HOP (foto: RvdH)

Lees meer over de kabinets-
plannen in het interview met 
collegevoorzitter Pauline van 
der Meer Mohr, vanaf pag. 14.

ONTEVREDEN

Teach-in op Woudestein 17 januari jl. , daags voorafgaand 
aan de landelijke demonstratie in Den Haag 

‘De maatregel, door tegen-
standers een ‘perverse 
prikkel’ genoemd...’

CIJFER



Milieuvriende-
lijk espresso - 
alleen bij RSM
Milieubewuste RSM-medewer-
kers zaten tot voor kort met een 
dilemma: de koffie uit de Nes-
presso-automaten smaakte 
goed, maar de capsules konden 
niet gerycled worden en elke 
capsule bevat een gram van het 
vervuilende aluminium.  Na 
druk op de aanbieder van de 
automaten om de koffiepads te 
recyclen, ging Nespresso over-
stag. Het bedrijf gaat een sy-
steem ontwikkelen om het alu-
minium te recyclen. Tot die tijd 
worden de gebruikte capsules 
bewaard. TL

Erasmus op 
munt 
Erasmus heeft sinds 24 januari 
een eigen munt. Collegevoorzit-
ter Pauline van der Meer Mohr 
sloeg op die dag in Utrecht 
het eerste exemplaar van de 
speciale 2 euromunt ter ere van 
500 jaar Lof der Zotheid, het 
beroemde boek van Deside-
rius Erasmus. De munt komt 
gewoon in het betalingsverkeer. 
Dus liefhebbers: let goed op als 
je wisselgeld krijgt. GM

UB en Etude 
langer open
Het College van Bestuur heeft 
op 25 januari toegestemd met 
een voorstel om de openingstij-
den van de Universiteitsbiblio-
theek en restaurant de Etude te 
verruimen. De studentgeleding 
van de Universiteitsraad had 
hierom gevraagd zodat op korte 
termijn meer studieplaatsen ge-
realiseerd kunnen worden. De 
praktische invulling van het 
voorstel wordt nog onderzocht. 
LJ

KORTAF

Worstelen met je work-life balance
Zes spelers van het huistheatergezelschap van de SKVR - Het Nieuwe Werk - repeteren in 
de hal van het L-gebouw. Onder leiding van regisseur Francien Schraal repeteren zij elke 
dinsdagavond voor een voorstelling over de ‘young urban professional’ die worstelt met 
zijn work-life balance. Kortom, een voorstelling die is toegesneden op de huidige EUR-
student. “We willen ons publiek op humorvolle wijze en met zachte ironie confronteren 
met de komische uitvergroting van zichzelf”, aldus de regisseur. De voorstelling wordt 
vooral bewegingstheater en zal nagenoeg geen tekst bevatten. Schraal koos hiervoor om-
dat een deel van de EUR-studenten uit het buitenland komt. LJ (foto: RvdH)

De voorstelling zal op 9, 10 en 11 maart om 20.30 uur gespeeld worden in de hal van het 
L-gebouw op campus Woudestein. 

Ich bin 
ein 
Lang-
studier-
der
Is inmiddels een gevleugelde uitspraak 
in studentenland. De quote is afkom-
stig van D66-voorman Alexander 
Pechtold; hij deed de uitspraak tijdens 
de studentendemonstratie op 21 janu-
ari tegen de plannen van het kabinet 
om langstudeerders extra collegegeld 
te laten betalen. Inmiddels hebben 
Delftse studenten onder andere T-shirts 
en sweaters met de uitspraak op de 
markt gebracht. Het is overigens geen 
goed Duits; een langstudeerder heet 
daar een ‘Langzeitstudent’ of ‘Bum-
melstudent’. 

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   

Pechtold krijgt kledinglijn
Ben jij een trotse langstudeerder? Bestel 
dan nu een T-shirt, capuchontrui of 
stropdas met de tekst ‘Ich bin ein Langstu-
dierder’. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Kom maar op met dat proefproces
Het lijkt een kwestie van tijd dat er een 
rechtszaak komt tegen de langstudeermaatre-
gelen van staatssecretaris Halbe Zijlstra.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Video studentenhap
Wat eten studenten tegenwoordig? Potten met 
pindakaas aan het eind van de maand zijn 
passé, sushi is hot. 

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Gesnapt
Hoeveel visitekaartjes heb jij al? Met welk 
doel doen EUR-studenten mee aan de 
Erasmus Recruitment Days?

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

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

 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

DE QUOTE

TONEEL
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De eerste van de drie trainingen vond plaats 
in de Aula van de Erasmus Universiteit op 27 
januari. Twee acteurs waren aanwezig om de 
studenten met rollenspellen voor te bereiden 
op de verkiezingsdag. Want wat doe je als een 
stemgerechtigde geen geldig identiteitsbewijs 
bij zich heeft? Of als twee mensen tegelijk in 
het stemhokje staan? 
Joke de Wit, docent van het vak Inleiding pu-
bliekrecht, moedigde haar studenten aan om 
zich op te geven. Ze denkt dat een dagje mee-
draaien in het stembureau een uitgelezen 
kans voor hen is om in de praktijk te zien wat 
ze in de colleges hebben geleerd. 
Voor eerstejaars rechten Michel van Beek 
was dit precies de reden om zich aan te mel-
den. Hij noemt zichzelf politiek geïnteres-
seerd, en als lid van de jongerenraad in Rid-
derkerk adviseert hij daar het College van 
B&W. Van Beek is benieuwd wat de uitslag 
van de verkiezingen zal worden, en hoe die 
verder uitwerkt op de zetelverdeling van de 

Eerste Kamer. Als vicevoorzitter van zijn 
stembureau zal hij op 2 maart wel wat druk 
op zijn schouders voelen om de stemming 
goed te laten verlopen. “Er zullen best wat 
stressvolle momenten zijn op die dag, maar 
we hebben goede instructies gehad en verder 
kan ik er alleen maar van leren.” 
De rechtenstudenten zullen op 2 maart alleen 
in de middagdienst worden ingedeeld, wat 
automatisch betekent dat zij de stemmen tel-
len. “Dat is natuurlijk het hoogtepunt van de 
dag”, aldus De Wit, die zelf al meerdere ma-
len op een stembureau meedraaide. “Elk 
stembiljet wordt wel vier keer gecontroleerd 
voordat het meetelt.”
Overigens worden studenten goed beloond 
voor hun hulp op de verkiezingsdag: behalve 
de ervaring krijgen ze van de gemeente hon-
derd euro - de gebruikelijke vergoeding voor 
de tweede shift en zij verdienen vast één punt 
voor het tentamen Inleiding publiekrecht. 
LJ (foto: Frank de Roo)

VERKIEZINGEN

ontving hij, in het bijzijn van on-
der anderen ministers en de Ne-
derlandse ambassadeur, de Fon-
dazione Manlio Masi-prijs voor 
zijn scriptie over Italiaanse schoe-
nenfabrikanten die hij samen met 
de Utrechtse student Floor van 
der Wind (27) schreef. Ze hadden 
al een fantastisch cijfer op zak, 
maar kregen er nu nog een onver-
getelijk moment én drieduizend 
euro bij.
Wat hem het meeste opviel was de 
zelfgenoegzaamheid. Italië heeft 
behoorlijk te lijden onder de eco-
nomische crisis en het is de vraag 
of het daar volledig van herstelt. 
Maar in de prachtig gedecoreerde 
zalen, tussen de prosecco en anti-

pasti, werd vooraleer de loftrom-
pet geblazen over het land en de 
prachtige producten die het voort-
brengt. De enige die een kritische 
noot durfde te kraken – Van ’t 
Hooft stond er ook van te kijken – 
was het 85-jarige staatshoofd zelf.
De internationale economie zit 
Van ’t Hooft inmiddels in het 
bloed. Vanuit geboorteplaats Alk-
maar trok hij naar Groningen 
voor de bachelor International 
Economics & Business, hij zat na-
mens studentenorganisatie AIE-
SEC een jaar in Zwitserland, en 
in Rotterdam volgde hij de mas-
ter Entrepreneurship, Strategy, 
and Organisation Economics. Nu 
werkt hij in Zürich, als trainee bij 

bankgigant UBS.
De cultuur bij de bank vindt hij 
geweldig. Mensen zijn niet zo op 
status gericht als in Nederland: 
de Zwitserse bankwereld wordt 
gekenmerkt door tradities en 
Pünktlichkeit en er zijn genoeg 
kansen voor jonge mensen die 
wat in hun mars hebben. Ander-
half jaar krijgt hij de tijd om het 
bedrijf van binnen en buiten te le-
ren kennen. De weekenden brengt 
hij voornamelijk door in de ber-
gen: hiken, biken, snowboarden. 
En dat salaris? Tja, hij had altijd 
al een fascinatie voor handge-
maakte Italiaanse schoenen. En 
het eerste paar komt nu met rasse 
schreden dichterbij. GM

Fascinatie voor handgemaakte Italiaanse schoenen
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Een tikje onwerkelijk was het wel. 
Jeroen van ’t Hooft (26), net een 
jaar afgestudeerd aan de Erasmus 
School of Economics, was op dins-
dag 25 januari uitgenodigd bij de 
Italiaanse president Giorgio Napo-
litano thuis, in diens Palazzo del 
Quirinale in Rome. Tijdens een 
feestelijke netwerkbijeenkomst 

Jeroen van ‘t Hooft

TALENT 
AAN DE EUR

Studenten gaan stemmen tellen
In totaal vierhonderd rechtenstudenten – hoofdzakelijk eerstejaars – gaan op 2 
maart stembureaus bemannen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Vooraf 
worden ze duchtig getraind.

ESE wil af van 
ICT-master
Het bestuur van de Erasmus School of Economics 
(ESE) wil de master Economics & Informatics op-
heffen. Maar er klinkt protest. 

Het is vooral de masterspecialisatie Economics & ICT 
die gevaar loopt. Decaan Philip Hans Franses vindt 
dat de faculteit de expertise mist om de wetenschappe-
lijke kwaliteit van de opleiding te waarborgen. De an-
dere tak van de master, Computational Economics, 
zou ondergebracht worden bij de master Econometrics 
and Management Science. Het voornemen tot ophef-
fing heeft een bijzondere lading, omdat de faculteit 
twee jaar geleden een soortgelijke procedure in gang 
zette met de bachelor Economie & Informatica. Er 
werd begonnen met het afbouwen van die opleiding, 
maar niet voordat Franses een tik op de vingers had 
gekregen van de Universiteitsraad: hij was overhaast 
te werk gegaan en had de medezeggenschapsorganen 
een fait accompli voorgeschoteld. Hoofdvraag in het 
debat is nu hoe het kan dat de faculteit zonder capabel 
‘tweebenig’ (zowel onderzoekend als onderwijzend) 
personeel is komen te zitten. ICT-docent Harry Triene-
kens stelde in de faculteitsraad op 2 februari dat het 
bestuur daar zelf debet aan is, omdat een aantal essen-
tiële contracten niet verlengd is. Hoogleraar Rommert 
Dekker vond dat de faculteit moet streven naar ‘herin-
vulling van die functies’. Franses en onderwijsdirec-
teur Ivo Arnold waren echter van mening dat goede 
mensen niet te vinden zijn voor het vakgebied van de 
Economie en ICT. Het is afwachten hoe de welles-nie-
tesdiscussie zich ontwikkelt. Het bestuur heeft haast, 
want het wil dit jaar al de toestroom van schakelstu-
denten stopzetten. Maar de student- en vooral de per-
soneelsgeleding gaan met de hakken in het zand. GM

ONDERWIJS

Studenten die straks de stembussen gaan 
bemannen ontvangen instructies



Carolien Hoogland (34), 
onderzoeker bij het Dutch 
Research Institute for 
Transitions (DRIFT). Zij 
leefde een jaar lang zon-
der geld.

Je hebt een jaar lang niets 
uitgegeven en niets ver-
diend. Waarom?
“Ik wilde weten hoe ik mijn werk zou erva-
ren als ik de commerciële factor eruit zou 
slopen. Het begon met het idee om een jaar 
pro deo te gaan werken, maar een vriend 
vond dat decadent. Toen dacht ik: dan ga 
ik ook geen geld uitgeven.”

Had je een man die je on-
derhield?
“Nee. Maar er zijn andere mogelijkheden 
om aan eten te komen. Ik werkte in een na-
tuurvoedingswinkel. Er zijn talloze alter-
natieven voor het geldelijke systeem wat 
we hebben: een ruilsysteem bijvoorbeeld. 
We hebben officieel geen slavernij meer, 
maar je verloont jezelf wel. Bijna iedereen 
werkt op basis van een uurloon. Je hebt 
een sterke ziel nodig om in zo’n systeem je 
eigen dingen te blijven doen.”

Het klinkt als een luxepro-
bleem.
“Het gaat om de houding. En ik denk dat 
die heel goed past bij de tijdgeest. Ons 
huidige systeem kraakt in zijn voegen. 
Dat weten we allemaal, maar we willen 
het niet zien. We kunnen de banken niet 
uit blijven kopen. Ik denk dat we op zoek 
moeten naar een economie waarin finan-
ciële structuren voor een deel vervangen 
worden door vertrouwensnetwerken.”

Is dat niet naïef?
“Ik bén naïef. Maar dat is mijn kracht 
misschien wel. Je moet dingen doen omdat 
je ze leuk vindt, niet omdat je er geld voor 
krijgt. Het is een bekend psychologisch 
fenomeen dat mensen, in een op geld 
gestoelde samenleving als de onze, alleen 
nog in beweging komen als ze ergens voor 
betaald krijgen. Terwijl ik denk dat men-
sen in een week heel veel resturen hebben, 
en dat ze die graag ergens voor zouden 
willen inzetten.” GM

Wat: Opening 38e lustrum van NSR
Wanneer: do 27 januari, 16.00 – 18.00 uur
Waar: Aula, Woudestein

De Navigators Studentenvereniging Rotterdam 
(NSR) – motto: ‘Christus kennen en Hem be-
kendmaken’ – bestaat bijna vier decennia en 
dat moet worden gevierd. Vanmiddag in de 
Aula is het startschot van de 38e Dies Natalis. 
Zo’n tweehonderd studenten zijn op de happe-
ning afgekomen die een niet malse titel heeft 
meegekregen: ‘De toegevoegde waarde van 
geloven voor succesvolle CEO’s’. Overal schar-
relen NSR-leden rond, gehuld in blauwe kledij 
met daarop de tekst ‘Hit the City’, hetgeen het 
thema van het verjaardagsfeestje blijkt te zijn. 
Ook de gelovige medemens bezondigt zich 
wel eens aan nietszeggende Angelsaksische 
kretologie. Het zij hem vergeven. Hij gelooft 
tenminste nog in iets zinnigs, iets wat je van de 
postmoderne, seculiere medemens niet kunt 
zeggen; die is, op zoek als hij is naar een alter-
natief voor de vroegere wekelijkse gang naar de 
kerk, compleet de weg kwijt, en verliest zich in 
stille tochten voor overreden honden van buur-
mannen, begrafenissen van volkszangers in de 
Arena, of gewoon oranjegekte tijdens voetbal-
toernooien. Maar dit terzijde.

Drie mannen die het gemaakt hebben zijn 
opgetrommeld: Frits Goldschmeding, die 
Randstad oprichtte en groot maakte, Willem 
Willemstein, mede-grondlegger van het bedrijf 
Petroplus, en EO-bons Henk Hagoort, sinds drie 
jaar baas van de Nederlandse Publieke Omroep. 
Het trio zal in bovengenoemde volgorde probe-
ren uit de doeken te doen wat het geloof heeft 
betekend in hun werkzame leven. 
Veel wijzer hierover worden we niet na het 
praatje van Frits. Dat is vooral een schalks be-
toogje van American Dream-achtige allure. Wel 

benadrukt hij dat hij ethiek altijd belangrijk 
heeft gevonden. Wellicht kan ik me niet goed 
op zijn boodschap concentreren; achter me 
zitten twee moslima’s voortdurend te kletsen, 
voor me zit een jongen uitermate irritant te 
jongleren met een i-Phone en een i-Pad.

Willem blijkt iets explicieter. Ik begrijp niet veel 
van zijn carrière – zo ging Petroplus eerst naar 
de beurs in Amsterdam, toen er af, en even later 
weer terug, naar die van Zürich – maar Willem 
heeft een duidelijke boodschap sinds hij als 
18-jarige besloot ‘serieuzer met het geloof om 
te gaan en Jezus Christus als voorbeeld te ma-
ken’. Eens bewierookt, ooit verguisd, wederom 
geliefd, maar zeker niet armer geworden, houdt 
hij de goegemeente een wijze les voor: zorg dat 
de basis van je leven wordt gevormd door iets 
anders dan het eigen – vaak materiële – succes. 
Na tien minuten is hij al klaar met wat hij ‘de 
achterkant van het jongensboek, zeg maar het 
meisjesboek’ noemt.

Nee, dan Henk. Maar die staat naar eigen zeg-
gen dan ook niet in de Quote. Geloof is de bron 
van zijn identiteit. Geloof helpt hem leiding te 
geven aan zichzelf. Managementboekjes, die 
vertellen hoe leiding te geven aan anderen, zijn 
leuk, maar veel belangrijker is de Bijbel en een 
dagelijks gesprek met God, waarin je je twijfels 
over de beslissing van die dag onder woorden 
brengt. En geloof geeft Henks werk zin. ‘Ik ben 
geen toevallig product van een toevallig proces 
op een toevallige plek. Ik geloof dat het Gods 
bedoeling is dat mensen in vrijheid leven; daar 
draag ik aan bij door bij een omroep te werken 
die de vrijheid van meningsuiting hoog in het 
vaandel heeft staan.’ 
Amen.
   
Gert van der Ende

Frits, Willem en Henk
ACHTERAF

Studenten in de Universi-
teitsbibliotheek (UB) kun-
nen vanaf 31 januari hun 
eigen kluisnummer kiezen. 
Hierdoor zouden ze hun 
nummer beter onthouden.
 
Vooral toen de kluisjes net 
geplaatst waren – afgelopen 
oktober – gebeurde het tien-
tallen keren per dag dat een 
student het kluisnummer 
vergat. Studenten moesten 
dan eigenlijk wachten tot 
alle lockers ’s avonds laat ge-
opend werden. Tot nu toe was 
de UB nog zo coulant om de 

lockers ook tussen de middag 
en om half vijf ’s middags 
te openen. Dit blijft echter 
niet zo, want het is een nogal 
tijdrovende klus voor de UB-
medewerker. Ineke van der 
Kramer, hoofd Gebruikerson-
dersteuning: “Meestal heeft 
een student geen idee in welk 
kluisje zijn of haar spullen 
liggen. Om te voorkomen dat 
ze lukraak cijfers noemen, 
openen we nu maximaal 
vijf kluisjes. Het is immers 
ook niet netjes tegenover de 
gebruikers om hun kluisje 
zomaar te openen.”  

Maar de UB kreeg met meer 
problemen te kampen sinds 
de plaatsing van de zeshon-
derd lockers. Zo waren er ook 
technische problemen, zoals 
deurtjes die spontaan naar 
beneden kwamen, en fouten 
in de software waardoor het 
systeem niet werkte. “Elke 
keer moesten we hiervoor 
een monteur laten komen en 
kon er geen gebruik worden 
gemaakt van de opbergruim-
tes”, verzucht Van der Kra-
mer, die zich verzekerd dacht 
te weten van een ‘prachtig 
systeem’. LJ

Kluisjesleed hopelijk verholpen
UB
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SYLVIA BERGH 
(1976) is docent Develop-
ment Management and 
Governance aan het Inter-
national Institute of Social 
Studies (ISS) in Den Haag. 
Ze studeerde Arabisch, In-
ternationale Relaties en 
Midden-Oosten Studies in 
Schotland en Oxford en 
schreef haar proefschrift 
over decentralisatie en lo-
kaal bestuur in Marokko. 
Ze heeft voor de Wereld-
bank in Washington en 
Marokko gewerkt. Bergh 
komt oorspronkelijk uit 
Zweden.
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De ontwikkelingen lijken niet meer te stoppen. Welk land 
volgt? “Ik denk dat na Egypte Algerije een goede kans 
maakt. Maar de militairen zijn er sterk en weten – anders 
dan in Tunesië – hoe ze met demonstranten om moeten 
gaan; en het Algerijnse volk wil niet nóg een burgeroorlog. 
Ook in Jemen zou een opstand kunnen ontstaan. De presi-
dent zit er al sinds 1978, en er zijn ontzettend veel proble-
men. In Syrië staan ook demonstraties gepland. De Syrische 
president heeft echter wel een grotere aanhang dan Muba-
rak, vooral onder de minderheden. Mensen vrezen de nega-
tieve gevolgen van een regimewisseling, zoals in buurland 
Irak.”

De Arabische leiders zijn sinds de succesvolle revolutie in 
Tunesië vreselijk nerveus. Wat doen ze allemaal om in het 
zadel te blijven? “Ze hebben veel geleerd van Tunesië. In 
Marokko krijgt de politie instructies om de demonstranten 
niet te provoceren zoals in Tunesië. De president van Jemen 
heeft in navolging van Egypte beloofd zich niet meer verkies-
baar te stellen, heeft salarissen verhoogd en de inkomstenbe-
lasting verlaagd. De koning van Jordanië heeft, net als Mu-
barak, zijn regering vervangen. Het subsidiëren van voedsel 
heeft tot nu toe goed gewerkt in onder andere Marokko en 
Algerije. De emir van Koeweit heeft zijn burgers een cadeau-
tje van 2500 euro en gratis voedsel voor een jaar gegeven.”

Wat verwacht u van de opstand in Egypte? “Er zullen eer-
der dan september verkiezingen moeten komen. En Gamal 
Mubarak zal zijn vader niet meer op gaan volgen. Of ElBa-
radei genoeg volgelingen heeft, zal nog moeten blijken. De 
Moslimbroeders zullen hoe dan ook een rol gaan spelen in de 
Egyptische regering.”

Is het een ramp als de Moslimbroederschap aan de 
macht komt? “Dat denk ik niet. Ze zouden wel het vredes-
verdrag met Israel kunnen opschorten, maar een militaire 
aanval op Israël lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Het meest 
ongunstige voor de westerse belangen zou zijn als een nieu-
we regering in Egypte Hamas gaat ondersteunen en de grens 
met de Gazastrook opent voor wapensmokkel.”

Hoe komt het dat de Moslimbroeders zo onzicht-
baar blijven in de demonstraties, terwijl ze 
toch de grootste oppositiebeweging vormen? 
“Ik denk dat ze op het juiste moment wachten, 
tot het volk Mubarak heeft gedwongen om te 
vertrekken. Als ze zich nu te duidelijk zouden ma-
nifesteren, zouden ze het regime een goede reden geven het 
protest neer te slaan, met steun van het Westen.” 

Het leger in Tunesië koos ten slotte de kant van het volk. 
Ook in Egypte heeft het leger laten weten niet op de de-
monstranten te gaan schieten. Is er een verschil tussen 
beide legers? “Het Tunesische leger is nooit zo’n deel van 
het regime geweest als in Egypte het geval is. Het Egyptische 
leger is ook veel sterker door de Amerikaanse steun. Boven-
dien komt Mubarak uit het leger. De commandant van het 
Tunesische leger besloot op een gegeven moment het bevel 
van Ben Ali om op de demonstranten te schieten uitdrukke-
lijk niet op te volgen en ook adviseerde hij de president te 
vertrekken. Zo ver is het in Egypte nog niet.” 

Hoe ziet u de toekomst van Tunesië? “Het is belangrijk dat 
premier Mohammed Ghannouchi snel verkiezingen belooft 
te organiseren, en dan zelf ook weggaat. Mensen willen na-
tuurlijk een situatie als in Irak voorkomen. Maar de Tunesi-
sche bevolking is veel homogener, dus een burgeroorlog is 
onwaarschijnlijk. Ook een islamitische staat zoals Iran zit er 
niet in. Ik denk eerder aan een regering zoals in Turkije met 
enkele islamitische partijen. Het zou kunnen dat er mensen 
uit de vakbonden de politiek gaan, of meer activisten, zoals 

Door frustraties over werkeloosheid, hoge voedselprijzen, corruptie, 
gebrek aan vrijheid en democratie braken in december opeens 
protesten uit in Tunesië. De geest lijkt inmiddels uit de fles. Mensen 
in de hele regio zien dat het mogelijk is om hun situatie te verande-
ren. Sylvia Bergh van het ISS werpt haar licht op de ontwikkelingen.                                                                  
                                                                            tekst Thessa Lageman illustratie Carlos Latuff

Arabische opstand
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die blogger die minis-
ter van Jeugd en 
Sport is geworden.”

Hoe heeft het ei-
genlijk zo snel kun-

nen gaan in Tune-
sië? “De laatste vijf 

jaar waren er regelmatig de-
monstraties. Ook in maart vorig jaar heeft een Tu-
nesiër zichzelf in brand gestoken, net als de hoogop-
geleide straatverkoper Mohamed Bouazizi in de-
cember. De laatste kondigde zijn plannen aan op 
Facebook en dat verspreidde zich. Tunesië heeft 
maar 10 miljoen inwoners en een goedopgeleide 
middenklasse. Met de persvrijheid was het slecht 
gesteld. Maar toen kregen jongeren opeens toegang 
tot internet, en via Facebook konden ze zich organi-
seren.”

Tunesië stond bekend als een stabiele, seculiere 
staat, een voorbeeld van economisch succes en 
een leuk vakantieland. In werkelijkheid was het 
een corrupte dictatuur. Hoe kan het dat we zo’n 
verkeerd beeld hadden? “Toeristen zien over het al-
gemeen alleen de mooie kanten van het land. En de 
Arabische leiders zijn erg goed in het creëren van il-
lusies. Ze spreken de taal die het westen wil horen. 
Ze zorgen voor meer rechten voor vrouwen en zijn 
goed in het ‘masseren van cijfers’. Zo is de werk-

loosheid in Tunesië officieel 14 pro-
cent, terwijl dat in 

werkelijkheid 
dichter bij 30 
procent is, en 
ook zijn er grote 

verschillen tus-
sen de kustgebie-
den en het platte-
land. Veel non-

gouvernementele or-
ganisaties waren na-

tuurlijk wel op de hoogte 
van de situatie in Tunesië en an-

dere Arabische landen, maar daar 
wordt niet naar geluisterd.” 

Waarom niet?  “Omdat de angst 
voor islamisten er goed in zit en een 

stabiele, westersgezinde leider de voor-
keur heeft. De Europese Unie heeft altijd 

de nadruk gelegd op economische groei 
en pas daarna op de mensenrechten. 

Eind 2008 kreeg Marokko de ‘ge-
avanceerde status’ van de EU, dat 
is minder dan een lid, maar meer 
dan een bondgenoot. Daar waren 

afgelopen jaar ook gesprekken 
over met Tunesië. Ik vind dat de EU 

meer aandacht aan mensenrechten en 
democratie zou moeten besteden en voor-

waarden aan ontwikkelingshulp moet verbinden.”

Hoe zit het met de rol van de Verenigde Staten? 
“De Amerikanen zijn natuurlijk als de dood voor 
een islamitisch regime in Egypte en andere landen, 
ze willen de toegang tot de olie via het Suezkanaal 
verzekeren, hun bondgenoten niet laten vallen en 
doen wat het beste voor Israël is. Natuurlijk is het 
hypocriet dat ze altijd over democratie praten en 
dan vervolgens een dictator als Mubarak in het za-
del helpen te blijven.”

De slechte economische situatie lijkt de belang-
rijkste bron van onvrede. Hoe belangrijk is demo-
cratie voor de demonstranten? “Het komt in ieder 
geval niet op de eerste plaats. Mensen willen vooral 
meer banen en lagere voedselprijzen, vervolgens 
minder corruptie, meer vrijheid en ten slotte ook de-
mocratie. In Egypte zijn mensen boos over de frau-
duleuze verkiezingen en het feit dat de zoon van 
Mubarak naar voren werd geschoven. Maar de ech-

te armen zijn te druk met die paar euro per dag te 
verdienen om zich bezig te houden met vrijheid en 
democratie. En de mensen uit de hoge klassen heb-
ben weinig belang bij veranderingen, vooral niet de-
genen die deals met het regime hebben.”

U bent net terug uit Marokko. Hoe is de situatie 
daar? “De meeste mensen denken niet dat een revo-
lutie daar mogelijk is. De koning blijft onvermin-
derd populair. Net als koning Abdullah van Jorda-
nië staat hij bekend als jonge hervormingsgezinde 
leider en afstammeling van de profeet. De koning 
bekritiseren is echt een rode lijn overschrijden. 
Maar ook in Marokko is geen echte democratie. Ie-
dereen weet dat de koning het laatste woord heeft. 
Maar tot nu toe keren mensen zich alleen tegen de 
regering, of helemaal van de politiek af.”

Zijn de problemen hetzelfde als in Tunesië en 
Egypte? “Er is veel werkloosheid, maar toch slaagt 
Marokko er beter in dan Tunesië en Egypte om ba-
nen te creëren en hervormingen in te voeren. Er zijn 
meer ventielen om stoom af te blazen. Ook bestaat 
er niet zo’n maffia-achtige situatie als in Tunesië 
waar alle bedrijven doodgeconcurreerd waren door 
bedrijven van familieleden van het regime. De We-
reldbank en de EU stoppen geld in allerlei projecten 
om de levensstandaard te verhogen. Of het werkt, is 
de vraag.”

Toch zijn ook in Marokko protesten. “Klopt, elke 
woensdag zijn er demonstraties voor het Marok-
kaanse parlement. Net als in de rest van de Arabi-
sche wereld zijn er veel te veel afgestudeerde, werk-
loze jongeren. Ze eisen banen in de publieke sector. 
En vrijwel alle jongeren willen weg. Maar ze kun-
nen nergens heen. Het is net een tijdbom. Het zijn 
spannende tijden.”  

 ‘Toeristen zien over 
het algemeen alleen 
de mooie kanten 
van het land’

De Braziliaans-Libanese cartoonist Carlos Latuff maakte deze cartoons twee dagen voor 25 
januari, de dag van de eerste grote demonstraties in Egypte. Deze en meer cartoons zijn te 
zien op de Facebook-pagina We are all Khaled Said, die updates geeft over de situatie in 
Egypte. De 28-jarige Khaled Said uit Alexandrië werd in juni 2010 door agenten doodge-
schopt voor een internetcafé. Hij is het symbool geworden van het verzet in Egypte.



INHOUD	

Vasil Dikov, 
Master Media, 
Culture and Society.
Leeftijd: 26 jaar
Woonplaats: Rotterdam 

Waar kom je vandaan?  “Uit Bulgarije; ik heb 
mijn bachelor communicatie in Sofia gedaan. 
Nu zit ik op een kamertje in Delfshaven, maar 
ik ben wel op zoek naar een grotere kamer dich-
ter bij de campus. Hoewel ik voor mijn oplei-
ding de voorkeur aan Rotterdam heb gegeven, 
zit ik liever in Sofia. Daar is overigens ook het 
oude stadscentrum weggebombardeerd, echter 
niet door Duitse bommen, maar door Engelse. 

Zo is dus ook in Sofia de sfeer van een oude 
binnenstad, waar ik van houd, verdwenen. 
“Als ik klaar ben met mijn studie, zal ik eerder 
in een stad als Amsterdam of Den Haag een 
baan zoeken, dan in Rotterdam. Maar ook voor 
werk in Bulgarije sta ik open; liefst een baan bij 
een in Bulgarije actief, buitenlands bedrijf. Zo 
lang als het maar niet voor de overheid is. De 
hogere echelons zijn er doordrenkt van de cor-
ruptie, en als je er werkt, committeer je je er 
stilzwijgend aan. 
“Het is buitengewoon ernstig dat Europese sub-
sidies – geld van andere mensen – bij de ver-
keerde mensen terechtkomt en niet gebruikt 
wordt voor het beoogde doel. Persoonlijk word 
ik er misschien niet door geraakt, maar voor 
het land is het een ramp.”

tekst en foto Ronald van den Heerik
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(ON)GEHOORD
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage 
wil schrijven over zaken 
die de Erasmus Univer-
siteit in de meest brede 
zin, of het hoger onder-
wijs in het algemeen 
betreffen. Anonieme 
bijdragen worden niet 
geaccepteerd. Inzen-
ders dienen hun naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres bij 
de redactie bekend te 
maken. De redactie be-
houdt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar opi-
nie@em.eur.nl 
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Elitair protest tegen bezuinigingen
Studenten zijn bevoorrechte mensen: een goed verstand, een 
karakter om zichzelf te willen ontwikkelen, vrijwel allemaal 
gezond van lijf en leden, een zeer gunstig toekomstperspectief. 
Medewerkers van een universiteit zijn bevoorrechte mensen: 
inspirerende, stimulerende werkomgeving, vrijwel geen ge-
zagsverhoudingen, in grote vrijheid je werk (onderwijs en on-
derzoek) kunnen doen.
Juist daarom valt het op en tegen, dat er over de voorgeno-
men bezuinigingen op het hoger onderwijs zoveel bijna elitair 
te noemen onzin wordt verkondigd. In de jaren vijftig, zestig 
en zeventig van de vorige eeuw bestond de studiebeurs voor 
studenten aan de universiteit (alleen zij kregen een studie-
beurs) uit een renteloze lening. 
Heeft dat mij, kind uit een arbeidersgezin, belemmerd om te 
gaan studeren? Neen. Was ik dan misschien een armlastige 
student? Helemaal niet. Aangevuld met een vakantiebaan 
van vier weken per jaar (bonen plukken, postbode, werken in 
een machinefabriek) had ik een riant jaarinkomen. 
Neen, ik had geen auto, zelfs geen bromfiets, al helemaal geen 
OV-jaarkaart. Maar ik had wel een fiets (en een vriendin met 
geld, daar ben ik later veiligheidshalve maar mee getrouwd, 
nu meer dan veertig jaar geleden).
Ja, ik had aan het eind van mijn studie een studieschuld. Was 
dat een probleem? Absoluut niet. 

Het is dan ook onzin om te beweren dat de voorgestelde be-
zuinigingen de toegankelijkheid van het voortgezet onderwijs 
in gevaar brengen. Die vrije toegankelijkheid is in Nederland al 
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gegarandeerd. 
Alle borrelpraat over de daaruitvoortvloeiende massaliteit ten 
spijt, sindsdien is de kwaliteit van het wetenschappelijk onder-
wijs alleen maar gestegen. De student van nu is kwalitatief 
veel rijker dan de student van toen. Ik heb in 1964 mijn prope-
deutisch examen behaald. De bachelor-1 tentamens van nu, te 

vergelijken met de propedeutische tentamens van toen, zijn 
aanzienlijk, maar dan ook aanzienlijk moeilijker dan de prope-
deutische tentamens uit de jaren zestig van de vorige eeuw. 
En ik kan het weten, want ik heb die bachelor-1 tentamens 
tientallen jaren gemaakt.
Die bezuinigingen brengen ook de kwaliteit van het onderwijs 
niet in gevaar. Kwaliteit is een kwestie van vakmanschap (en 
betrokkenheid). Dat heb je of dat heb je niet. Daar heeft geld 
niet zo heel veel mee te maken.
Het is toch volstrekt vanzelfsprekend dat het volgen en afron-
den van een opleiding maximaal de voorgeschreven periode 
duurt. De overheid is al uitermate genereus door studenten 
toe te staan over een vierjarige opleiding – drie jaar bachelor, 
één jaar master – zes jaar te doen. Jezelf ontplooien, daar is 
het gewone leven voor. Nog los van het feit dat slechts een 
kleine minderheid van de studenten actief is in het vereni-
gingsleven.

Ik heb meer dan zesendertig jaar met heel veel plezier college 
gegeven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In al die ja-
ren heb ik niets van een zesjescultuur gemerkt. Dat is dan ook 
een onjuist, en daarmee beledigend verwijt aan het adres van 
onze studenten. Met de kwaliteit, en inzet van die studenten is 
niets mis. Goede studenten willen onderwijs dat door vakbe-
kwame en betrokken docenten wordt verzorgd. Zij willen dat 
er eisen aan hen worden gesteld. De overgrote meerderheid 
van hen studeert, met goede cijfers, binnen zes jaar af. Sterker, 
zij storen zich aan de uitzonderingsregelingen voor trage stu-
denten. Zij beschouwen het afstuderen van die trage studen-
ten als een devaluatie van hun diploma.

Dr. Ton Mulder, oud-hoofddocent Macro- en Monetaire 
Economie Economische Faculteit, EUR
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Halbe Zoolstra
Het onderwijs in Nederland is vierkant ruk. Ik kan het 
weten. Heb pas geleden aan een (schakel)studente 
nog staan uitleggen hoe je moet kwadrateren. Het 
kostte me slechts een kwartiertje om uit te leggen dat 
het product van -20 en -20 toch echt niet -400 is. 
Uiteindelijk snapte ze het een beetje. Gelukkig maar, 
want deze ‘pittige’ materie hoort normaalgesproken 
geen probleem te zijn voor de gemiddelde brugklas-
sert. Heb ook net voor een of ander bachelorvak een 
paper nagekeken die strak stond van zinnen als: ‘Door 
de multifocaliteit tussen bepaalde klassen van arbeiders 
is er een soort ‘verelendung’ geweest vanuit werkers die 
een functie beheersen’. Als je me kan vertellen wat dit 
betekent: chapeau met een eau! Je mag bij mij een 
lekker slagroomtaartje komen afhalen en de student 
in kwestie mag je gelijk meenemen! En als je dan toch 
bezig bent: ik heb ook nog een fijne masterstudent in 
de aanbieding. Hem heb ik onlangs moeten uitleggen 
dat zo’n scriptietekst niet uit een min of meer toevalli-
ge bonte verzameling zinnen bestaat. Hij wist niet dat 
zinnen elkaar op zo’n manier logisch moeten opvolgen 
dat de lezer kan begrijpen wat de auteur bedoelt. Heb 
toen gevraagd wat hij eigenlijk met zijn scriptie be-
doelde. Na 15 minuten absolute stilte over een scriptie 
van 50 pagina’s, trokken we de conclusie: dit was een 
doelloze tekst. 
Je hoort mij niet zeggen dat het alle studenten schort 
aan essentiële basiskennis, analytisch vermogen en 
motivatie. Maar er zijn wel veel studenten die serieuze 
manco’s op een of meer van deze terreinen hebben. 
Dat is niet erg, maar het is wel de vraag of zij erin zul-
len slagen om deze instelling op tijd te verlaten met 
een diploma. Als het goed is, zijn de kansen daarop mi-
niem. We willen immers geen InHollandse toestanden.
En dan hebben ze in Den Haag net besloten om te in-
vesteren in het hoger onderwijs. Volgens staatssecre-
taris Halbe Zijlstra kan dat het beste door eerst een 
boete op te leggen aan de universiteiten, en het vrijge-
komen geld pas later te verdelen. Voor elke langstu-
deerdert moet binnenkort 3000 euro per jaar worden 
neergeteld. Ja, ja mensen, da’s logica. Een beetje de 
universiteiten dwingen om onafstudeerbare studen-
ten op tijd te laten afstuderen, nee dan zit je op goud! 
Nog meer logica: Halbe denkt niet dat door deze be-
zuinigingen arbeidsplekken zullen verdwijnen. 
Tuurlijk! Minder geld betekent altijd minder ar-
beidsplekken, dat weet zelfs de zwakste student. Je 
ziet dan ook eigenlijk nooit dat er meer personeel 
wordt aangenomen zodra er wordt bezuinigd. 
Minder docenten gaan moeilijke studenten binnen-
kort dus sneller aan een diploma helpen. Halbe 
Zoolstra heeft kennelijk zijn eigen logica: bij rukonder-
wijs past rukonderwijsbeleid!

Peter Achterberg, cultuursocioloog en penningmeester 
van de afdeling Sociologie, preekt hier puur voor eigen 
parochie…

PETER ACHTERBERG

	VAN	DER	SCHOT	

Rectificatie
In Erasmus Magazine 11 van 27 januari stond op deze pagina’s een ingezon-
den brief die was ondertekend door William Klaver, student aan de EUR. Naar 
nu blijkt is deze brief niet door William Klaver geschreven, maar door een on-
bekende onder deze naam aan de redactie gestuurd.
EM betreurt deze fout zeer en heeft dat ook aan William Klaver laten weten. 
Tevens is aan de briefschrijver gevraagd zijn identiteit aan de redactie bekend 
te maken. Tot op heden is dat helaas nog niet gebeurd. De redactie verzoekt 
de briefschrijver dit alsnog te doen; als je een pittige brief schrijft, moet je ook 
het lef hebben te laten weten wie je bent.

Redactie EM
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Dat er bezuinigd wordt is tot daaraan toe. Maar geef de uni-
versiteiten dan ook de instrumenten om de langstudeerders-
problematiek in huis aan te pakken, betoogt collegevoorzitter 
van de EUR Pauline van der Meer Mohr. ‘Wij willen kunnen 
selecteren aan de poort.’               tekst Geert Maarse illustratie Bas van der Schot

Zo komen we 
nooit aan de top
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N
ee, zo komen we niet in de top vijf van inter-
nationale kenniseconomieën. Pauline van der 
Meer Mohr, voorzitter van het College van 
Bestuur, rekent het nog even voor. Als je de 
geldstroom voor het hoger onderwijs met 190 

miljoen afknijpt, de negentig miljoen aan FES-aardgasba-
ten niet langer voor onderzoek reserveert en langstudeer-
ders gaat bestraffen, is de kans klein dat je nog een kans 
maakt in de wereldwijde ratrace, zegt ze. “Er is de afgelo-
pen twintig jaar stelselmatig minder ter beschikking geko-
men van de universiteiten. We hebben steeds meer met 
steeds minder moeten doen. Dan komt er een moment 
waarop je je afvraagt hoe dit zich verhoudt tot zo’n ambi-
tie. We bungelen nu nog ergens in de buurt van de top tien, 
maar ook daar blijft op deze manier weinig van over.”

Studenten moeten straks drieduizend euro boete betalen 
als de nominale studieduur met meer dan een jaar wordt 
overschreden. Terecht? “Het is een vreemde regeling. Een 
boete heeft voor mij – ik ben opgeleid als jurist – alles te 
maken met het overtreden van de wet. Bovendien differen-
tieert dit te weinig. In mijn optiek heb je twee soorten lang-
studeerders. Studenten die met een goede reden langer 
over hun studie doen, door een buitenlandstudie, bestuurs-
werk of een functie in de universiteitsraad. Maar er zijn 
ook studenten die na vier jaar nog geen vak gehaald heb-
ben. Die moet je aanpakken, maar niet met een boete.”

Hoe zou u het voorstellen? “Wij zeuren niet om meer geld. 
We zeggen alleen: geef ons de instrumenten om het pro-
bleem bij de wortel aan te pakken. Een paar dingen kun-
nen we zelf intern doen, en daar zijn we ook mee bezig: het 
curriculum onder de loep nemen, de onderwijsdidactiek 
herzien, examenregelingen bekijken, herkansingen beper-
ken – we zijn gelukkig gezegend met een rector die thuis is 
in de onderwijspsychologie. Maar daarnaast hebben we 
twee belangrijke dingen van de regering nodig: selectie 
aan de poort en een Bindend Studieadvies met tanden. Als 
je op basis van een negatief BSa kunt voorspellen dat stu-
denten ook aan een andere opleiding niet succesvol zullen 
zijn, dan zou je de sluiproutes op de campus moeten kun-
nen afsluiten.”

Ook zouden universiteiten een boete krijgen op het moment 
dat een student uitliep. Maar die maatregel heeft staatsse-
cretaris Halbe Zijlstra op advies van de Raad van State 
geschrapt. Dat moet u verheugen. “Wat je je goed moet re-
aliseren, is dat wij als universiteiten alleen bekostigd wor-
den voor de nominale duur van de opleidingen. Op het mo-
ment dat studenten uitlopen, krijgen we daar al geen geld 
meer voor. Een boete had ons dus dubbel geraakt. Ik ben 
blij dat die perverse prikkel van tafel is. De staatssecreta-
ris heeft hiermee toegegeven dat het gaat om een ordinaire 
bezuinigingsslag, niet om een kwaliteitsimpuls. Maar de 

pijn is nog net zo significant. De bezuinigingen, die gigan-
tisch zijn, worden nu gewoon uitgesmeerd over de instel-
lingen.”

Wat gaat het de EUR kosten? “Dat kunnen we nog niet 
zeggen. In het wetsvoorstel dat naar de Tweede Kamer is 
gestuurd, wordt nog niets gezegd over de verdeling van de 
bezuiniging. Hij zou evenredig toegepast worden, maar of 
dat op basis van geld of studentenaantallen is, blijft nog 
onduidelijk.”

Volgens de universiteitenvereniging VSNU leiden de bezui-
nigingen tot 5000 ontslagen. Waar gaat de EUR in snoei-
en? “Op dit moment nog nergens in. Dat is de grote ver-
dienste van het vorige college, die heeft met vooruitziende 
blik heel conservatief gefinancierd, onder meer met het oog 
op de verbouwings- en nieuwbouwplannen. We duiken de 
komende twee jaar de min in, maar dat redden we op onze 
reserves. Ik weet alleen niet wat de volgende klap is.”

Vooralsnog hoeft niemand voor zijn baan te vrezen? “Nee.”

Zijlstra zegt over de bezuinigingen: ‘Al die glossy folders en 
opleidingsdirecties; daar kun je een leuke slag maken.’ 
“Dat verbaast me. Wij zijn constant op zoek naar een ef-
fectievere manier van organiseren. Ik zou de staatssecreta-
ris graag uit willen nodigen om hier eens te komen kijken. 
Volgens mij opereren wij minder bureaucratisch dan op 
het ministerie.”

Hij zegt ook dat hij voor alle alternatieven openstaat, 
maar dat hij nog geen goede gehoord heeft. “Vanuit de 
VSNU worden al langer gesprekken met hem gevoerd. 
Het is niet dat ik nu plotseling iets nieuws zeg. Ik denk al-
leen dat Zijlstra zijn kaarten bewust tegen de borst houdt. 
Ik hoop van harte dat hij de redelijkheid en logica van onze 
ideeën inziet en dat hij er ook echt serieus over na wil den-
ken. En een beetje snel, want voor je het weet hebben we 
een wet.”

Eigenlijk is het vreemd dat deze liberale regering universi-
teiten niet de vrijheid geeft om te kiezen voor strengere toe-
latingseisen. “Je zou inderdaad verwachten dat juist dit ka-
binet daar het groene licht voor geeft. Maar in het voorstel 
dat er nu ligt, wordt maar heel beperkt over selectie aan de 
poort gesproken. Ook nu wordt heel erg vastgehouden aan 
een brede toegankelijkheid van het hoger onderwijs.”

HERVORMINGEN 
Het hoger onderwijs wordt op 
verschillende manieren hervormd. 
Volgens het huidige wetsvoorstel, 
dat eind maart in de kamer 
besproken wordt:
• gaan studenten die meer dan 
een jaar uitlopen op hun bachelor 
of master, vanaf 1 september 2011 
een ‘langstudeerboete’ betalen 
van 3000 euro per jaar.
• verdwijnt het recht op 
studiefinanciering in de 
masterfase (lenen kan nog wel).
• worden hogescholen en 
universiteiten voor 190 miljoen 
euro per jaar gekort op hun 
budget (in plaats van de boete van 
3000 euro per langstudeerder, die 
instellingen in eerste instantie ook 
zouden krijgen).
• kunnen universiteiten niet 
langer aanspraak maken op de 
FES-aardgasbaten (90 miljoen 
euro), die voorheen gebruikt 
werden om wetenschappelijk 
onderzoek te financieren.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra 
(OCW) deed de afgelopen weken 
twee keer water bij de wijn. Hij 
verruimde de maximale uitloop 
van één naar twee jaar (studenten 
mogen zowel op de bachelor als de 
master een jaar vertraging oplo-
pen). Bovendien werd de langstu-
deerdersboete voor instellingen – 
een ‘perverse prikkel’ genoemd – 
vervangen door een budgettaire 
korting van 190 miljoen euro per 
jaar. Maar verder hield hij zijn poot 
stijf. Een aantal uitspraken: 
‘Eigenlijk vind ik dat het hoger on-
derwijs blij mag zijn met mijn be-
leid. Van de achttien miljard euro 
die we bezuinigen, komt uiteinde-
lijk maar tien miljoen euro bij het 
hoger onderwijs vandaan. Dat is 
bijna nul, op zo’n grote begroting.’

‘Het beeld dat geschapen wordt 
door universiteiten, is over the top. 
In de berekeningen gaan ze alleen 
uit van de bezuinigingen in 2012. 
En als zij zeggen: we gaan mensen 

‘Studenten moeten zoveel mogelijk tijd 
aan hun studie kunnen besteden’

>>
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Dat hij zijn poot stijfhoudt, is dat onderdeel van een politie-
ke strategie? “Daarover kan ik alleen maar speculeren. Ik 
weet dat hij een tsunami aan argumenten van de VSNU 
heeft gekregen.”

De plannen werden al een keer bijgesteld, van één jaar naar 
twee jaar uitloop op de bachelor en master samen. Denkt u 
dat hij nog meer van dit ‘wisselgeld’ heeft klaarliggen? “Ik 
hoop het van harte. Het lijkt me voor hem heel aantrekke-
lijk dat wij duidelijk aangeven wat wij nodig hebben om het 
onderwijs te verbeteren. Maar kom dan niet met een lang-
studeermaatregel die iedereen meesleept in dezelfde mod-
derstroom.”

Jo Ritzen, scheidend collegevoorzitter in Maastricht en 
voormalig minister van Onderwijs, vindt dat het collegegeld 
over de gehele linie omhoog moet. Wat vindt u daarvan? 
“Het zijn allemaal politieke keuzes. Ik zou het onverstandig 
vinden om alle studenten extra te belasten. Meer studiefi-
nanciering komt er niet, dus dat zou betekenen dat er nog 
meer geleend of naast de studie gewerkt moet worden. Stu-
denten moeten zoveel mogelijk tijd aan hun studie kunnen 
besteden. Dat komt hun studieresultaat ten goede. In Enge-
land hebben ze het collegegeld verhoogd, en dat heeft tot 
een ware slachtpartij geleid.”

Het kabinet belooft dat de bezuinigingen van de komende 

jaren vanaf 2014 weer in het hoger onderwijs terugvloeien. 
Daarvoor moet echter wel de studententoestroom gelijkblij-
ven. Lukt dat? “Ik denk het wel. Maar daarvoor kunnen we 
dus niet zonder marketing – de ‘glossy folders’, in de woor-
den van de staatssecretaris. We hebben in Nederland een 
raar systeem, waarbij de universiteit met het grootste 
marktaandeel het meeste geld krijgt. Onderling zijn we dus 
in een ongezonde concurrentiestrijd verwikkeld, terwijl het 
als universiteit niet moet gaan om de meeste studenten, 
maar om de juiste. Prima, dat brede en toegankelijke hoger 
onderwijs. Maar niet iedereen kan naar de universiteit. We 
hebben in Nederland ook een uitstekend hbo.”

Als een mogelijke manier om te bezuinigen stelt de staatsse-
cretaris fusies voor. Hoe staat het met de verregaande sa-
menwerking met Delft en Leiden? “We hebben later deze 
maand een bijeenkomst met alle decanen van de drie uni-
versiteiten. Het doel is om te kijken op welke gebieden we 
elkaar kunnen aanvullen of versterken. Maar of dat tot een 
bezuiniging gaat leiden is de vraag.”

Krijgen we één grote mega-universiteit? “Dat gebeurt alleen 
als we er op het gebied van efficiency en research impact 
iets mee opschieten. We zijn verschillende modellen aan het 
onderzoeken. We streven naar een stevige alliantie. Maar 
zo’n mega-universiteit komt er alleen als er duidelijk een 
meerwaarde is.”

ontslaan, dan kijken ze niet wat ze 
aan bureaucratie hebben en wat ze 
kunnen verbeteren.’

‘Universiteiten hebben voldoende 
eigen vermogen om de twee magere 
jaren te overbruggen. Al die glossy 
folders en opleidingsdirecties, daar 
kun je een leuke slag maken.’

‘De kwaliteit laten zakken? Dat vind 
ik vrij armoedig. En dat is allemaal 
ook nergens voor nodig. De instellin-
gen hebben meer keuzes.’
 
‘Waarom zou je zoveel opleidingen 
in zoveel steden aanbieden? Zoek als 
instellingen de samenwerking op en 
kijk tegelijkertijd waar je zelf goed in 
bent. Clustering kan een belangrijke 
bezuiniging opleveren.’

‘Goede inhoudelijke argumenten ge-
ven waarom wat ik doe, niet kan. Die 
heb ik nog niet gehoord. En alterna-
tieven bieden – dat wil ook wel eens 
helpen.’ 

Advertenties
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B
uiten op het Afrikaanderplein is het markt, dus het 
ruikt een beetje naar vis binnen op de ijsbaan van 
Zuid on Ice. De muziek staat heel hard terwijl de 
kinderen van Rotterdam-Zuid leren schaatsen van 
studenten uit het Studentenkwartier Dordtselaan. 

Een clubje van drie studenten helpt met het in toom houden van 
het enthousiast gillende grut. Met vallen en opstaan gaat het, 
maar lettend op de glijpartijen van de studenten doen de kinde-
ren het lang zo gek nog niet. Toegang is gratis, net als het lenen 
van een paar schaatsen. Zuid on Ice moet voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Dus ook de gezinnen die het wat minder breed heb-
ben. Na drie uur kinderen overeind helpen en zo nu en dan ie-
mand bestraffend toespreken, is het voor de studenten wel mooi 
geweest. Tijd voor een bekertje glühwein is er nog net, maar 
daarna moet er weer gewoon gestudeerd worden; de tentamens 
staan voor de deur. 
We schrijven eind december 2010. Ruim een jaar nadat de eerste 

36 studenten op Zuid kwamen wonen, de zogenaamde ‘kwartier-
makers’, is het tijd om tijdens de extra feestelijke maandelijkse 
borrel de balans op te maken. Het is een turbulent jaar geweest 
voor Studentenkwartier Dordtselaan, daar is iedereen het over 
eens. Met mee- en tegenvallers, maar op de valreep nog een door-
braak: het Studentenkwartier is juridisch omgedoopt tot een stu-
dentenvereniging. Dit moet deuren openen voor het aanvragen 
van subsidie en andere financiering om de geplande projecten 
mogelijk te maken.

Trots	op	resultaat		Rechtenstudent Derek Otte 
(22), vanaf het eerste uur betrokken bij het Studentenkwartier, is 
zichtbaar trots op het resultaat. Samen met medestudenten Joost 
Weeda (21, bedrijfskunde) en Berry Luttikhuis (21, economie) 
is hij er na een jaar lang puzzelen in geslaagd een rechtspersoon 
op te richten van waaruit het project voortaan haar activiteiten 
zal gaan organiseren. De volgende stap is het aanstellen van 

Studentenkwartier Dordtselaan

Studenten op Zuid voor 
een betere wijk

De Dordtselaan in 
Rotterdam-Zuid

>>

Al jaren kampt de beruchte Dordtse-
laan in Rotterdam-Zuid met aanhou-
dende leegstand en sociale problemen. 
Om verdere verloedering tegen te 
gaan, ontstond in 2009 het plan om 
studenten aan te trekken die in ruil 
voor huurkorting mee zouden helpen 
de wijk te verbeteren. Een jaar later 
wordt de balans opgemaakt. “Dat 
steeds meer mensen elkaar groeten op 
straat is al een hele vooruitgang.”   

  tekst Tim Gouw fotografie Ronald van den Heerik
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het bestuur, dat niet alleen de leiding op zich neemt, maar 
ook het gezicht van de organisatie moet worden en zich 
actief gaat bezighouden met de werving en selectie van 
studenten. Met hopelijk een heleboel nieuwe, enthousiaste 
bewoners tot gevolg, want daar ontbrak het het afgelopen 
jaar nog aan.
Inmiddels wonen er zo’n 75 studenten, in blokken ver-
spreid over de hele Dordtselaan, van noord tot zuid. Toen 
in augustus 2009 het eerste geheel gerenoveerde woning-
blok werd opgeleverd, was het plan om in rap tempo meer 
kamers gereed te hebben, zodat een jaar later aan een klei-
ne 150 studenten huisvestiging kon worden geboden. 
Naast aantrekkelijk geprijsde kamers met veel voorzienin-
gen, had woningcoöperatie Woonstad Rotterdam nog een 
troef in handen: iedere student die zich inzet voor de buurt 
– met een minimum van 4 uur per week – heeft recht op 
een huurkorting van 8 procent op de kale huurprijs. Dat 
zou de twijfelaars over de streep trekken, was het idee.

Beste	bedoelingen		Toch viel de animo wat 
tegen; er kwamen minder aanmeldingen binnen dan werd 
verwacht. Lag het aan de reputatie van de wijk – waar 
nog steeds veel overlast is van bewoners van vooral Antil-
liaanse en West-Afrikaanse afkomst – of lag er misschien 
een heel andere reden aan ten grondslag? Paula Koedijk, 
sinds de oprichting van het Studentenkwartier vanuit de 
gemeente betrokken als parttime projectleider, houdt het 
op het ontbreken van woningnood in Rotterdam. Waar 
andere steden meer druk hadden kunnen uitoefenen door 
een tekort aan woonruimte, hebben studenten in Rotter-
dam keuze genoeg en wordt de betrokkenheid bij de buurt 
eerder gezien als een last die niet opweegt tegen de lagere 
huurkosten. 
Koedijk: “Natuurlijk is de korting niet spectaculair, maar 
dat is ook nooit de bedoeling geweest. Het is enkel een ex-

traatje. Al snel bleek dat de tijdsbesteding aan wijkprojec-
ten een heel dwingend karakter kreeg, en eigenlijk totaal 
niet werkbaar was in de praktijk. Het was echt zo’n plan 
dat – ongetwijfeld met de beste bedoelingen – bedacht is 
achter een bureau. De studenten die hier zitten verschillen 
enorm van elkaar. Zowel in leeftijd als opleidingsniveau; 
van mbo tot academicus. Bovendien kun je mensen niet 
dwingen ergens aan deel te nemen, en dat willen we ook 
helemaal niet.”
Het roer ging om: de regeling werd versoepeld en de inzet 
voor de wijk werd meer aan het eigen inzicht overgelaten. 
De korting is verder ongewijzigd gebleven. 
Volgens Lobke van Steenbergen, namens de gemeente on-
dersteunend coördinator, blijven de studenten vrijwilli-
gers die je positief moet aanmoedigen om aan een activi-
teit deel te nemen. “De wil is er vaak wel, maar is er net 
even dat duwtje in de rug nodig om daadwerkelijk ergens 
aan bij te dragen. Gelukkig kunnen we bouwen op een 
‘harde kern’ van studenten waarop we altijd kunnen reke-
nen. Naast de bestaande projecten dragen zij zelf regelma-
tig nieuwe ideeën aan waar we vervolgens mee aan de slag 
gaan.”
Joost Weeda is één van die studenten. Hij loopt stage bij 
het Studentenkwartier en is momenteel met verschillende 
projecten bezig. “Het is belangrijk dat je iets kiest wat bij 
je past. Als je weinig geduld hebt, is het niet verstandig 
om als buurtbemiddelaar aan de slag te gaan. Hetzelfde 
geldt voor de huiswerkbegeleiding en het leesclubje, waar 
kinderen leren begrijpen wat ze lezen. Dat project is overi-

‘DOE IK WAT VOOR HUN, DOEN HUN 
WAT VOOR MIJ’ 
Ze worden steevast de ‘lievelingsbu-
ren’ genoemd. Ap en Jenny Keur wo-
nen naar eigen zeggen al zo lang op 
Zuid dat ze ‘de eerste Turken hebben 
zien komen’. Dat was tijdens de ar-
beidsmigratie van gastarbeiders uit 
Turkije en Marokko in de jaren zes-
tig. Nu worden ze opeens omringd 
door studenten. Ook deze ‘gasten’ 
zijn welkom. Ap: “De buurt kan wel 
een oppepper gebruiken. Mensen 
praten hier te weinig met elkaar. 
Weten niet wat de ander bezig-
houdt. Dat is denk ik geen onwil. Je 
moet ze alleen een beetje aanspo-
ren.” 
Soms is er inderdaad overlast in hun 
straat. Van groepjes jongeren, maar 
ook luidruchtige buren kunnen voor 
vervelende situaties zorgen. Jenny: 
“Blijkbaar hebben mensen er moeite 
mee rekening met elkaar te houden. 
Maar wanneer je ze erop aan-
spreekt, blijken het meestal heel 
aardige lui te zijn.” Het contact met 
de studenten is goed. Ze helpen met 
kleine klusjes en houden de buurt 
levendig. “In december hebben we 
samen de middenberm versierd met 
lampjes. Daarna heb ik voor ieder-
een warme choco gemaakt, met ’n 
rummetje. Want als ik wat voor hun 
doe, doen hun weer wat voor mij.”

‘Gelukkig kunnen we bouwen op een 
harde kern van studenten’
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gens ontstaan toen een enthousiaste moeder erachter 
kwam dat haar zoontje prima kon lezen, maar vaak niet 
begreep wat hij precies las”, vertelt Weeda.
Op een soortgelijke manier is het zaalvoetbaltoernooi van 
de grond gekomen. Derek Otte trapte regelmatig een bal-
letje op het pleintje achter zijn woning. Zo kwam hij in 
contact met jongeren uit de buurt die daar geregeld sa-
menkomen. Zij zagen er wel wat in om een toernooitje te 
organiseren. Het idee was geboren, waarna Otte direct be-
gonnen is met het regelen van een geschikte locatie.

Klein	houden		“Deze opzet is denk ik het meest 
effectief ”, zegt projectleider Paula Koedijk. “In het begin 
hebben we de fout gemaakt door onszelf naar de buurt 
te presenteren met iets in de trant van: ‘hallo, wij zijn het 
Studentenkwartier, wat willen jullie van ons?’ Nu hebben 
we geleerd dat het klein houden van projecten en deze te 
organiseren vanuit de bewoners zelf, uiteindelijk een veel 
grotere kans van slagen heeft.” 
Dat erkent ook Otte, die zich overigens wel zorgen maakt 
of het op de lange termijn nog aantrekkelijk is voor stu-
denten om zich maatschappelijk in te zetten. Hijzelf be-
steedt in sommige weken makkelijk 16 tot 20 uur aan het 
Studentenkwartier, maar moet dat noodgedwongen de ko-
mende maanden drastisch inperken omdat hij anders met 
zijn studie in de problemen komt. 
“Helaas kan ik daardoor mijn aanjagende rol minder goed 
vervullen en is het voetbaltoernooi op een laag pitje ko-
men te staan. Vooralsnog is er niemand anders die in staat  

is mijn taak over te nemen. Studie en bijbehorende stages 
kosten nu eenmaal veel tijd. Zeker op het mbo en hbo zijn 
lessen doorgaans verplicht, waardoor studenten beperkter 
zijn in hun tijd.” 
Daarom is hij van mening dat je studenten er constant op 
moet wijzen dat het voor henzelf ook heel waardevol is om 
een bijdrage te leveren aan de samenleving. En niet alleen 
omdat het leuk op je cv staat. Otte: “Meer aandacht voor 
initiatieven als de onze zal er zeker aan bijdragen dat stu-
denten eerder geneigd zijn in actie te komen.” Daarbij 
moeten ze zich vooral niet laten afschrikken door wat hij 
het ‘stigma van de wijk’ noemt. “Ja, er vinden hier zo nu 
en dan vervelende incidenten plaats op Zuid. Dat is wat er 
in de kranten staat. Maar eerlijk gezegd, vind ik de cijfers 
over de taalachterstand en de hoeveelheid gezinnen die 
onder de armoedegrens leven veel schokkender. Juist daar 
zouden wij kunnen helpen.”

Kapsalon		De eigenaar van het eettentje Marilas – 
bekend om de smaakvolle kapsalon (een shoarmaschotel) 
– is maar wat blij met de komst van de studenten. Hij zag 
de omzet het afgelopen jaar flink stijgen. “Het gaat met 
kleine stapjes, maar we komen er wel”, aldus Lobke van 
Steenbergen. “Dat er voor mijn gevoel meer gegroet wordt 
op straat dan pakweg een jaar geleden, is al een hele voor-
uitgang. De mensen die hier al jaren wonen, moeten kun-
nen zien dat er echt iets verandert.” 
Koedijk vult aan: “Waarschijnlijk blijft de efficiëntie van 
bepaalde zaken nog wel even een probleem, want we heb-
ben met veel verschillende instanties te maken, met elk 
hun eigen belangen. Op dit moment zijn we met een aan-
tal onderwijsinstellingen in onderhandeling over de moge-
lijkheid om actieve studenten te belonen met extra studie-
punten. ‘Waar gaan studenten voor lopen?’, is de vraag 
die we ons continu moeten blijven stellen.” 

STUDENTENKWARTIER 
DORDTSELAAN
Het Studentenkwartier Dordtselaan 
is een initiatief van woningcorpora-
tie Woonstad Rotterdam, Pact op 
Zuid (o.a. gemeente Rotterdam), ver-
schillende onderwijsinstellingen en 
de deelgemeenten Feijenoord en 
Charlois. Woonstad Rotterdam 
koopt woningen op, renoveert ze tot 
appartementen en verhuurt de ka-
mers aan studenten. In ruil voor 
werkzaamheden in de buurt, krijgen 
de studenten korting op de huur. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
er zo’n 150 studenten gaan wonen; 
op de Dordtselaan wonen zo’n 1600 
mensen van 70 verschillende natio-
naliteiten. Het Studentenkwartier is 
bestemd voor studenten van hbo, 
wo en mbo-plus. 
www.studentenkwartier.nl

Links: Student Derek Otte (l) in gesprek met een buurtbewoner
Midden: Studenten helpen kinderen schaatsen op het Afrikaanderplein
Rechts: De shoarmazaak op de Dordtselaan doet goede zaken sinds er studenten wonen
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“
Voordat ze beginnen te schelden, loop ik 
al naar de volgende auto. Je krijgt van al-
les over je heen. Laatst nog. Ik zeg: me-
vrouw, als ik die ziektes allemaal had, 
dan zou ik in quarantaine moeten lig-

gen.” Rinus van Herk, sinds 1977 beveiliger op de 
EUR, heeft er sinds kort een halve dagtaak bij: zor-
gen dat medewerkers, studenten en bezoekers hun 
auto nog ergens kwijt kunnen. Meestal zijn de men-
sen verrast en dankbaar, is zijn ervaring. Maar als 
hij bij de slagboom moet vertellen dat het hele ter-
rein vol staat, krijgt hij de volle laag. “Dat is wel 
jammer hoor. Wij krijgen het ook maar van hoger-
hand opgelegd.”

Beetje	slordig		Woudestein was met 1650 
parkeerplaatsen al niet ruim bedeeld, maar door 
verbouwingen en nieuwbouw is het sinds december 
steeds moeilijker geworden om je auto ’s ochtends 
kwijt te raken. Het tijdelijke collegecomplex dat 
op de parkeerplaats voor het M-gebouw verrijst, 
kost momenteel meer dan tweehonderd plekken. 
Ook elders op de campus zijn door graaf- en 
meetwerkzaamheden nog eens tientallen vakken 
onbruikbaar. 

Het Erasmus MC kampt met dezelfde problemen: 
de parkeergarage is op doordeweekse dagen vrijwel 
alleen toegankelijk voor spoedeisende gevallen en 
mindervaliden. Op de Westzeedijk staan files en in-
formatieborden en de hele dag door lopen er vier 
mannen in fluorescerende, lichtgroene jassen rond 
die de museumparkgarage en de G.J. de Jongweg 
als alternatief voorstellen (vanaf die laatste locatie 
rijden gratis shuttlebussen).
Een beetje slordig is het wel, erkent Els de Cannière 
van het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB). Het EFB, 
op Woudestein verantwoordelijk voor het gebou-
wenbeheer, heeft de taak om de campus in twee jaar 
tijd klaar te stomen voor het honderdjarig bestaan. 
Dat de bouw van een parkeergarage, woontoren en 
studentenpaviljoen tijdelijk voor overlast zou zor-
gen, hadden ze daar kunnen weten. “Er is te weinig 
rekening gehouden met de problemen die studenten 
en medewerkers ondervinden.”

Urgentie	Wie vroeg komt, heeft op Wou-
destein nergens last van. Tot een uur of tien kan 
iedereen met gemak een plekje vinden. Beveiliger 
Rinus Van Herk en zijn twee collega’s werken 
het hele terrein af, maar concentreren zich op de 

garage in het T-gebouw: de 413 plekken worden 
van onderaf gevuld tot elke centimeter benut is. 
Dinsdag en donderdag zijn de drukste dagen, 
en dan kan het zijn dat om elf uur alles bezet is. 
Ook de provisorisch ingerichte parkeerstroken 
bij de tennisbaan dus, en de vakken tegenover de 
hoofdingang, bij het Excelsiorstadion. Daarna 
moeten automobilisten Kralingen in, of de Esch – 
en zitten ze met een beetje pech aan het reguliere 
parkeertarief vast.

Het EFB zoekt samen met de gemeente naar een al-
ternatief. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog on-
duidelijk. Het zou bijvoorbeeld een parkeerterrein 
op het naastgelegen Brainpark kunnen zijn. Duide-
lijk is dat de urgentie toeneemt: als de Carillonlaan 
dit voorjaar ingericht wordt als bouwterrein ver-
dwijnen ook daar nog eens tientallen plaatsen.
Van Herk – één hand in de zak, blosjes en een tra-
nend oog van de vrieskou –bewegwijzert ondertus-
sen stug door. Op de eerste verdieping van de T-ga-
rage helpt hij een grijze Volkswagen Tourain met in-
parkeren. “Je bent een schat”, zegt de blonde eige-
naresse als ze uitstapt. “Toch leuk hè”, zegt hij 
glunderend. “Maar ik ben wel blij als ik om tien 
uur aan de koffie zit.” 

Tip: Zeker zijn van een plekje? Kom vroeg. Voor de 
laatkomers: het parkeerdek P4 tegenover de hoge-
school (Woudestein) is de beste optie. Die loopt als 
laatste vol. Foutparkeerders lopen, ook op de campus, 
het risico op een boete of een wielklem.

'Als je bij de slag-
boom moet vertellen 
dat het hele terrein 
vol staat, krijgt je de 
volle laag'

Vol = Vol
Een parkeerplek vinden voor je auto was nog nooit zo moeilijk – 
zowel op Woudestein als op het Erasmus MC. Een echte 
oplossing is er nog niet.                      tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse
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Boven: Een automobilist in de rij voor de parkeer-
garage van het Erasmus MC krijgt koffie
Links:  Parkeren bij het Excelsiorstadion
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Wegkijken langs de 
hofvijver
‘Wetenschapsbeoefening is meer dan kennisvermeer-
dering ten behoeve van economisch rendement. Het is 
een kwestie van beschaving!’ Dat waren de woorden 
van Cees Veerman bij de indrukwekkende academische 
zitting tijdens het hooglerarenprotest in Den Haag. Ik 
citeer hem, want de meeste Rotterdamse hoogleraren 
hebben het niet gehoord. Waar bussen vol professoren 
in toga uit het hele land naar Den Haag kwamen, lieten 
zij het massaal afweten. Waarom was de opkomst uit 
Rotterdam eigenlijk zo mager? Verklaring 1: Rotterdamse 
hoogleraren steunen de bezuinigingen op het hoger 
onderwijs. Dat geloof ik eigenlijk niet. Het moeten in-
teren op het eigen vermogen van de universiteit heeft 
onherroepelijk consequenties voor het voortbestaan van 
onderzoekersplaatsen. Dat gaat over banen van collega’s 
die we hard nodig hebben om goed onderwijs te ver-
zorgen. Zij zitten met hun onderzoek bovendien in het 
hart van onze nieuwsgierigheid naar nieuwe inzichten. 
Verklaring 2: ze kennen de bezuinigingen niet. Dat zou 
kunnen. Wetenschappers hebben de neiging zich in de 
eigen studeerkamer op te sluiten. Alhoewel, dat beeld is 
toch wel een beetje achterhaald – of niet? Verklaring 3: 
ze kennen de bezuinigingen, maar kijken de andere kant 
op in de hoop dat de rampspoed hun deur voorbijgaat. 
De boetes op lang studeren treffen echter niet enkel de 
student, maar ook de faculteiten. Het zorgt voor een bi-
zarre perverse prikkel om studenten sneller (te snel?) te 
laten slagen. Inmiddels worden de plannen op dat punt 
ook al aangepast en heeft het protest dus al gewerkt, 
maar helaas niet dankzij de afwezige collega’s. Kijken zij 
dus weg? De andere kant op? Nee, dat kan toch ook niet 
helemaal het geval zijn. Ze hadden het vast druk. Wel 
waren er veel Rotterdamse studenten op het Malieveld. 
Toch zet de snelheid waarmee enkele dagen later het 
hele onderwerp uit de publieke aandacht is verdwenen 
aan tot nadenken. De woorden van Cees Veerman gal-
men na in mijn hoofd. Goed onderwijs en wetenschaps-
beoefening dienen niet alleen het economisch nut, maar 
zijn ook een kwestie van beschaving. Het is dus eigenlijk 
erg egoïstisch van hoogleraren en studenten om in actie 
te komen als de eigen portemonnee aangetast wordt. 
We zouden in cortège langs de Hofvijver moeten lopen 
om het op te nemen voor het vmbo. Studenten zouden 
de barricaden op moeten gaan voor het basisonder-
wijs. Dan spreken we meteen af dat we ook niet meer 
spreken over de kenniseconomie, waarin iedereen zijn 
kennis vermeerdert ter meerdere eer en glorie van het 
(eigen) economisch nut, maar van een kennissamenle-
ving waarin ontwikkeling, emancipatie en samenleven 
centraal staan. Maar of de thuisgebleven Rotterdamse 
hoogleraren dat allemaal met hun afwezigheid bedoeld 
hebben… Het cortège langs de Hofvijver heeft nog een 
lange weg te gaan. 

Kim Putters, hoogleraar Management van Zorginstellin-
gen EUR/iBMG

KIM PUTTERS
‘In je eentje slaag je er niet 
in om het voor elkaar te krijgen’

Ik denk dat we er met z’n tweeën 
in totaal wel drie maanden full-
time mee bezig zijn geweest”, 

zegt Henri Beunders van de Erasmus 
School of History, Culture and Communi-
cation. Hij en zijn collega Martijn Kleppe 
hebben net een Europese subsidie van 
600.000 euro toegekend gekregen uit The 
FP7 Framework Programme van de Euro-
pese Unie. Het Europese onderzoekspro-
ject AXES, Access to Audiovisual Ar-
chives, bestaat uit een consortium van der-
tien partners, internationale universiteiten 
en commerciële instellingen, dat in totaal 6 
miljoen euro subsidie heeft gekregen.
Beunders en Kleppe hadden wel ervaring 
met het aanvragen van Nederlandse sub-
sidies van de NWO. Kleppe: “Dat is niet 
te vergelijken met een Europese subsidie-
aanvraag. Die zijn veel gedetailleerder.” 
Het verbaast hen dan ook niet dat sommi-
ge wetenschappers halverwege een aan-
vraag afhaken.

Reputatie  Beunders en Kleppe wer-
den gevraagd om mee te doen met het on-
derzoek. Beunders: “Het is belangrijk dat 
je een bepaalde reputatie en een netwerk 
hebt.” Veel van de andere wetenschappers 
 binnen het 
 consor-

tium 

kenden ze al van congressen. “Ook nood-
zakelijk is dat je een wetenschapper hebt 
die de boel leidt en bij elkaar roept.”
Begin 2010 begonnen ze met de aanvraag. 
Elke partner moest de projectdoelen van 
het afzonderlijke deel van het onderzoek 
formuleren en vervolgens alles goed op 
elkaar laten aansluiten. Ze volgden een 
cursus van een dag aan de EUR over de 
procedure van een subsidieaanvraag. “Het 
gaf ons in ieder geval een beeld”, lacht 
Beunders. En ze werden goed geholpen 
vanuit de EUR met praktische zaken als 
handtekeningen verzamelen. Behalve van-
uit het Erasmus MC is er, zegt Beunders, 
echter nog niet zoveel ervaring met het 
aanvragen van Europese subsidies. “Dit is 
een van de eerste projecten met zo’n om-
vang. Op de EUR moet daarom nog wel 
een slag gemaakt worden.” 

Internationale competi-
tie  Ze hadden echter het geluk dat er 
binnen het consortium een persoon is die 
verstand heeft van de administratieve, 
juridische en procedurele kant, en zich 
hier ook vier jaar lang vrijwel fulltime mee 
bezig kan houden. Beunders: “Zonder 
zo iemand is het niet te doen. Zo’n 3 à 4 
ton van die 6 miljoen wordt ook daaraan 
besteed.” Zeker omdat alle partners met 
lokale wetgeving te maken hebben, is het 
ingewikkeld. “Het zou handig zijn als we 
zo iemand hier aan de EUR hebben, zoals 
dat op de TU Delft het geval is.”
Toen het onderzoeksvoorstel op papier 
stond, moest het gepresenteerd worden in 
Luxemburg. Kleppe: “Het is echt een in-
ternationale competitie. De kans dat je het 

krijgt is slechts 10 à 20 procent dus het 
was erg spannend.” Het tweetal is 

dan ook erg trots en opgelucht dat 
het gelukt is. Het onderzoek is 
begonnen op 1 januari 2011 en 
heeft een looptijd van vier jaar. 

Zie voor meer informatie over 
het onderzoek: www.eshcc.eur.nl/

axes 

WETENSCHAP

Europese subsidies binnenhalen is geen eenvoudige op-
gave en kost veel tijd. Toch zouden ze meer aangevraagd 
moeten worden, vindt het College van Bestuur. 	
	tekst Thessa Lageman 	illustratie  Unit20.
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Een grotere 
flatscreen dan 
de buurman
Huishoudens onder aan de economische ladder be-
steden vaak een groter deel van hun budget aan 
luxeproducten. Uit onderzoek van Nailya 
Ordabayeva van de Rotterdam School of 
Management blijkt dat het vergroten van de gelijk-
heid aan welvaart de afgunst van mensen uit de la-
gere klassen weliswaar kan verminderen, maar ook 
de kans vergroot dat ze hun buurman voorbij wil-
len streven in de consumptie. Vijfhonderd Franse 
deelnemers vulden in ruil voor bioscoopkaartjes en 
lunchbonnen vragenlijsten in. TL

Publiceer of sterf
Voor een onderzoeker is het van belang te weten 
welk effect het gepubliceerde werk heeft. De EUR 
biedt wetenschappers daarom een digitale versie 
van het boek Publish or Perish van Anne-Wil 
Harzing, een leidraad om impactmeting te beoor-
delen op basis van Google Scholar. TL
Zie voor meer informatie  www.eur.nl/ub

Ambtenaren en 
goede doelen
Hart voor de publieke zaak is een van de redenen 
voor ambtenaren om in de publieke sector aan de 
slag te gaan. Maar niet alle ambtenaren hebben de-
zelfde motivatie, stelt Margaretha Buurman in 
haar proefschrift Beyond the Call of Duty? Essays 
on motivation and self-selection of bureaucrats. 
Ook ontdekte ze dat medewerkers uit de publieke 
sector minder geneigd zijn zich in te zetten voor het 
goede doel naarmate de duur van hun dienstver-
band toeneemt. TL

Bij een interessant proefschrift hoort een mooie 
cover. Deze keer biostatisticus Bettina Hansen 
met haar proefschrift Statistical Models of Treat-
ment Effects in Chronic Hepatitus B and C.

“De inspiratie voor de 
kaft komt van de Neder-
landse strips Franka van 
Henk Kuipers: kleurig, 
vrolijk en vol actie. Dat 
is goed te vergelijken met 
het promotietraject. De 
illustrator is mijn dochter 
van 17, Katrine Amalie 
van Overhagen. 
Mijn proefschrift richt 
zich op de ontwikkeling en toepassing van 
statistische modellen van behandelingseffecten 
in chronische hepatitis B en C. De besmetting 
gaat via geïnfecteerd bloed. Op de kaft zie je 
verschillende manieren waarop je besmet kunt 
raken, zoals via geïnfecteerde tatoeagenaalden 
en scheermessen. 
In de landen waar wij als vakantiegangers 

naartoe vliegen, zoals 
Egypte en China, ko-
men deze ziektes veel 
voor. De laatste jaren 
is er echter een snelle 
toename van het aan-
tal behandelingsmo-
gelijkheden. Ik kan 
iedereen aanraden 
zich tegen hepatitis 
B te laten vaccineren. 

Tegen hepatitis C bestaat nog geen vaccin.
Op de achterkant van het proefschrift staat 
een garage. Daarmee heb ik willen zeggen dat 
statistiek een gereedschap en een vak apart 
is. Ik werk al jaren in het Erasmus MC op de 
afdeling Maag, Darm en Lever en ik vind het 
een uitdaging om statistiek toe te passen bij 
klinische vraagstukken.” TL

Statistical Models of 
Treatment Effects

in Chronic Hepatitis B and C
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DE WERKPLEK

“Heel belangrijk”, vindt Slawek Magala zijn 
werkkamer. Hij is hoogleraar Cross-Cultural 
Management bij de Rotterdam School of Ma-
nagement. “Het wordt steeds anoniemer in 
het onderwijs. Als je bijvoorbeeld veel in het 
M-gebouw verblijft, kom je door dat kale beton 
dichtbij suïcide. Ik vind dat we alles moeten 
doen om onze werkplekken te vermenselijken en 
persoonlijker maken.” 
Aan zijn muren hangt een bonte verzameling 
schilderijen, foto’s en memorabilia, zoals een 
groot portret van zijn blonde Poolse vrouw, de 
ingelijste ERIM Book Award 2010 en een dank-
brief van de Algemene Secretaris van de Konin-
gin. Op een andere foto schudt hij de hand van 
Wouter Bos tijdens een conferentie. “Echt een 
leuke man. Zijn pakken zijn onberispelijk en 

hij is veel te aardig voor zijn publiek.” Ernaast 
hangt een poster van een conferentie in Venetië 
waar hij een paar jaar geleden was. “Onder het 
mom van wetenschap lekker wijn drinken.” 
De abstracte schildering kreeg hij ooit cadeau. 
“Nadat het twintig jaar in onze slaapkamer 
hing, vond mijn vrouw dat geel opeens te fel.”
Het meest trots is hij op een grafisch werk van 
Get Stankiewicz, een bevriende kunstenaar uit 
Polen. Volgens hem betekent de rode vinger 
die uit het hoofd van de man komt datgene wat 
ons de weg wijst in het leven. Een andere nogal 
donkere illustratie van een man, stelt volgens 
hem “de saaiheid van wetenschappers” voor. 
Saai probeert hij ook altijd te zijn, “maar dat 
lukt steeds niet.” Op de Matrix-filmposter heb-
ben zijn collega’s het gezicht van hoofdrolspeler 
Keanu Reeves vervangen door Magala’s ge-
zicht. “Als vakgroepvoorzitter wordt er veel van 
mij verwacht, maar ik kan helaas nog niet over 
plafonds lopen.” TL	(foto:	RvdH)
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Frankrijk is favoriet als bestemming van veel studenten-
wintersportreizen. Waarom? In tegenstelling tot Oostenrijk 
en Italië bijvoorbeeld, is het in Frankrijk mogelijk om 
met een grote groep in een appartementencomplex te 
verblijven. Vaak staan die pal naast de piste, dus ’s 
ochtends stap je zo de gondel in en ’s middags ski je zo je 
appartement weer binnen. Verder kunnen reisorganisaties 
wintersportvakanties naar Frankrijk goedkoop aanbieden 
door die grote wooncomplexen. Als je de appartementen 
ziet, begrijp je wel waarom je zo weinig betaalt. De grootte 
van ongeveer dertig vierkante meter voor zes personen 
is eufemistisch gezegd ‘knus’ te noemen, en wat je 
huisgenoten uitspoken aan de andere kant van de dunne 
wandjes blijft verre van geheim. 
Voordeel is wel weer dat een Frans appartementencomplex 
vaak een eigen (Nederlandse) bar heeft waar iedereen au-
tomatisch de gezelligheid opzoekt. Feestjes gegarandeerd 
dus. 
In het Franse Briançon zijn al deze ingrediënten aanwezig. 

Hier heeft studentenreisorganisatie Husk haar eigen bar 
en restaurant waar iedereen gewoon Nederlands spreekt. 
Geen gedoe dus voor aangeschoten studenten, zij kunnen 
hun bier in hun moedertaal bestellen. Bar Vie heeft het 
goed voor elkaar: het is de enige bar in het stadje en is dus 
verzekerd van een bepaalde drankomzet. Mede hierdoor 
kan Husk haar reizen goedkoop aanbieden; er wordt im-
mers goed verdiend aan de wintersporters die elke dag tus-
sen vier uur ’s middags en half twee ’s nachts in de bar te 
vinden zijn. 

Party party!  Feesten is één van de belangrijkste 
kenmerken van een studentenskireis. Studenten zijn er goed 
in, en waar is een vakantie anders voor? Elke avond losgaan 
was voor de meesten in Briançon dan ook meer regel dan 
uitzondering. Of het nu de pyjamaparty, karaokeavond,  
of het ‘Ik hou van Holland’-feestje was, iedereen deed mee, 
in bijpassende outfits. In bar Vie steeg de temperatuur  
dan tot tropische waarden en als de lampen aan 

Het wintersportseizoen is volop aan de gang en menige studentenclub 
vertrekt een dezer weken richting de Alpen voor een week vol sneeuw, zon 
en uiteraard feest. EM reisde half januari mee met de skireis van Erasmus 
Sport naar het Franse Briançon. Vier succesfactoren, een minpuntje en de 
sjanskansen.                                                                         tekst en fotografie Lindemarie Jongste

Feesten, feesten…
en o ja, ook nog skiën

Groeten uit Briançon’
HOOGTEPUNTEN BRIANÇON 
VOLGENS DE DEELNEMERS:
• Karaokeavond
• Losgaan op de ‘Ik hou van 
Holland party’
• ‘Kingsen’ met zestien man
• Afdalen vanaf de top
• Dolle boel in bar Vie tot slui-
tingstijd
• De zon en de raclette
• Happy hour
• De vele mannen (volgens de 
vrouwen)

DIEPTEPUNTEN:
• De weinige vrouwen (volgens de 
mannen)
• Stelende locals in bar Vie
• Het gevecht met de locals, waar-
bij twee deelnemers van de skireis 
dusdanig gewond raakten dat zij 
behandeld moesten worden in het 
ziekenhuis
• Intrappen van de deur van een 
appartement
• De vele zieken – buikgriep, long- 
en keelontsteking en overver-
moeidheid 
• Op de heenreis was een groep 
van zes bijna de bus uit gezet, van-
wege het nuttigen van zelf mee-
genomen drank
• Twee ernstige crashes op de pi-
ste met een ritje naar het zieken-
huis tot gevolg: voor een gebroken 
enkel en een flinke val op het 
hoofd >>
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gingen tegen sluitingstijd, vertrok iedereen 
bezweet, maar voldaan. Uiteraard had de alcohol 
rijkelijk gevloeid, wat de volgende morgen vaak minder 
aangenaam was. 
Het voordeel van wintersport is dat ‘een borreltje’ erbij 
hoort, zogenaamd om warm te blijven. Je kunt al legitiem 
beginnen met drinken rond vier uur ’s middags, want dan 
is het immers tijd voor de befaamde après-ski. In Briançon 
begon aan het eind van de middag het happy hour en kreeg 
je twee drankjes voor de prijs van één. Een slimme zet om 
de bar al vroeg vol te krijgen, al was lang niet iedereen op 
tijd ‘beneden’. Ach, als ik vijf minuten voor tijd binnen 
ben, kan ik genoeg bier bestellen voor het uur erna, was 
dan ook een veelgehoorde grap onder de fanatiekelingen.

(Drank)Spelletjes  Het nuttigen van 
alcoholische versnaperingen hoef je niet per se in de bar 
te doen. In Briançon maakten veel studenten van het 
‘indrinken’ een hele happening. Drankspelletjes zijn 
populair; kingsen in het bijzonder. Daarvoor is alleen een 
spel kaarten nodig en een goedgevuld glas met een drankje 
naar keuze. Hoe gaat het spel? In het midden van de tafel 
staat een leeg glas en daaromheen liggen de kaarten met 
de afbeelding naar beneden in een cirkel. Om de beurt 
pakken de deelnemers een kaart waarvan elk cijfer en 
elke afbeelding een andere opdracht is, zoals zelf een 
slok nemen, alle vrouwen moeten drinken, of verzin een 
verboden woord. Gebruik je dat woord toch? Jammer, dan 
moet je drinken. En pas op dat je niet de laatste koning van 
het spel omdraait, want dan ben je pas echt de sjaak. De 
eerste drie mensen die een koning pakten, hebben namelijk 
een slok van hun drankje in het lege glas tussen de 
kaarten geschonken. Wie koning nummer vier pakt, moet 
de inhoud van het glas – wat een mix kan zijn van bier, 
martini en rum - in één keer opdrinken. Proost!
Overigens waren niet alleen drankspelletjes populair, ook 
de jaarlijks terugkerende pokeravond in Briançon was met 
56 deelnemers een succes. Aan acht tafels hielpen de geoe-
fende pokeraars de beginners: moet ik meegaan of juist 

niet? Hier en daar werd zachtjes gevloekt van-
wege een domme zet of het irritante beginners-
geluk van een ander. In rap tempo werden de 
small en de big blinds (de verplichte inzet) ver-
hoogd, zodat mensen sneller zouden afvallen. 
De finaletafel kon rekenen op veel publiek, ie-
dereen wilde weten wie er uiteindelijk naar 
huis zou gaan met de oorwarmers, condooms 
of tickets voor de kartbaan. 

Lekker skiën  Maar wat zou een 
geslaagde wintersportvakantie zijn zonder 
sneeuw? Want behalve om te feesten, ga 
je vooral ook op wintersport om heerlijk 
te skiën of te snowboarden. Aangezien de 
meeste studentenreizen naar Frankrijk 
gaan, ben je verzekerd van uitgestrekte 
gebieden waar je dagelijks een andere tocht 
kunt maken. De fanatieke wintersporters 

zorgen dat ze rond negen uur ’s morgens de gondel naar 
boven pakken, want niets is fijner dan geprepareerde 
pistes waar nog niemand is geweest. Wie nog niet zo 
bedreven is op de latten of het snowboard kan les nemen. 
Meestal tref je een stoere, jonge leraar, maar als je pech 
hebt een zure, bijna gepensioneerde Fransoos die nog 
wat extra centen wil verdienen. Een klein deel van de 
deelnemers van de Erasmus Sport-skireis heeft lessen 
gevolgd en moest daardoor bijna elke dag om half tien ’s 
ochtends paraat staan. Heb je lekker nog iets aan je dag, 
zullen we maar zeggen.

Zzz…  Weinig slaap is misschien het enige minpuntje 
van een studentenwintersportreis. Want je bent én overdag 
actief op de piste, én ’s avonds sta je weer te dansen en te 
sjansen, al dan niet met wat drank achter de kiezen. Even 
de tijd nemen om te rusten is er bijna niet. Het begint al bij 
de heenreis, want in de bus – de enige optie om goedkoop 
te reizen – slaap je voor geen meter. Dat betekent dat je 
je slopende vakantie al gebroken begint. Tja, dan kom 
je jezelf een keer tegen. In Briançon werd bij sommige 
studenten de wil om vroeg op de piste te staan in de loop 
van de dagen minder. Een groepje stond op een van de 
dagen bijvoorbeeld pas om half twee ’s middags op de 
piste, omdat het de avond ervoor nogal laat was geworden. 
Anderen lasten een rustdag in op de beruchte derde dag: 
waarop je lichaam moe is van de geleverde inspanning. 
Slaapgebrek, weinig vitamines en veel alcohol hebben er 
waarschijnlijk ook voor gezorgd dat een groot deel van de 
groep ziek is geworden in de Franse Alpen.

Misverstand  Naar verwachting zou sjansen 
ook een succesfactor zijn bij een studentenskireis, maar 
veel geflirt is er niet in Briançon. Terwijl dat wel voor de 
hand ligt met zoveel jonge mensen met gierende hormonen 
op een kluitje. Uit een mini-enquête na afloop blijkt dat 
slechts elf van vijftig mensen succes had met zijn of haar 
flirtpoging. Wellicht komt dit doordat velen al bezet waren, 
en de scheve man-vrouwverhouding (honderd om dertig) 
maakte de keuze ook ietwat beperkt. 

Op EM.Online staat een uitgebreid ver-
slag van de Erasmus Sport-skireis naar 
Briançon van dag tot dag. Wil je alle 
blogs, video’s en foto’s bekijken met je 
smartphone? Scan dan deze code.

Groeten uit Briançon’



LIFESTYLE

In Ieder nummer 
vraagt EM een 

medewerker van 
de EUR om een 

uitgaanstip. 
Renée Visser-

Bonefaas is coör-
dinator bij het 

Secretariaat voor 
Onderwijs, Onder-

zoek en Studen-
tenzaken en tipt 

het legendarische 
vlaggenschip 

De Rotterdam

Diner aan 
boord van 
het schip

AAN
RADER

DE Wat maakt een bezoekje aan dit 
schip zo bijzonder? “Ik vind vooral de 
hele nostalgie die om het schip heen 
hangt leuk. Het is gezellig om er aan 
boord een kopje koffie te drinken, 
maar ook om er bijvoorbeeld met ie-
dereen van je afdeling te gaan eten 
en je te laten rondleiden.”

Je kunt er eigenlijk van alles: eten, 
drinken, feesten en slapen. Wat kunt 
u ons het meest aanraden? “Mijn per-
soonlijke favoriet is een diner aan 
boord van het schip.”

Het is bijna Valentijnsdag, is het ook 
een geschikte locatie voor een Valen-
tijnsdate? “Jazeker, het is een leuk 
idee om hier samen te gaan dineren. 
Ook kun je een romantische Valen-
tijnscruise maken aan boord van het 
schip.” IW

De speciale Valentijnscruise aan boord 
van De Rotterdam kun je maken van 7 tot 
en met 20 februari. Voor meer informatie: 
www.opderotterdam.nl 
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Stukahap 
Hoe kun je een 
avond vol cul-
tureel plezier 
beter beginnen 
dan met een 
hapje en een 
drankje en een 
leuke cabare-
tier? Vanaf 

17.30 uur opent Grandcafé Engels zijn 
deuren en wordt de opening van Stu-
kafest ingeluid met een originele 
Stukahap. Tegelijkertijd kan iedereen 
alvast in de stemming komen tijdens 
een optreden van niemand minder dan Hen-
ry van Loon, onder andere bekend van Co-
medytrain. 
[A] Tijd: vanaf 17.30 uur. Locatie: Grandcafé 
Engels, Stationsplein 45.

Ronde 1: Oplaad Bioscoop 
Om de avond maar 
meteen écht origineel 
te beginnen, reis je af 
naar de Laan op Zuid 
voor Trailer’s Oplaad 
Bioscoop. Deze act zit 
vol met creatieve idee-
en, sterke verhalen en 
halve waarheden die 

de leden het liefst illustreren aan de hand van 
geselecteerde filmpjes van het web. Speciaal 
voor Stukafest staat het onderwerp copyright 
ter discussie. De leden van de Oplaad Bios-
coop gaan visueel met elkaar in gesprek door 
middel van YouTube, DailyMotion en Vi-
meo. Dit leidt ongetwijfeld tot hilarische ta-
ferelen, verontwaardiging en nieuwe inzich-
ten.
[B] Tijd: 20.30  – 21.00 uur. Locatie: bij 
Marjon, Laan op Zuid 191 E.

Ronde 2: Jimmy T & 
The Sizzling Hot Captains

Voor ronde nummer twee gaan we terug de 
brug over voor een optreden van de talent-
volle Jimmy T & The Sizzling Hot Captains.  
Deze vier heren zijn stuk voor stuk ontzet-
tend muzikaal en hun repertoire is werkelijk 
genreoverstijgend. Het bestaat uit jazz in de 

breedste zin van het woord, gecombineerd 
met latin en drum & base. Het zal moeilijk 
worden om stil te blijven zitten wanneer dit 
welklinkende kwartet begint te spelen.
[C] Tijd: 21.30 – 22.00 uur. Locatie: bij Tim, 
Churchillplein 96.

Ronde 3: Arden Metford
Na de sizzling sounds 
uit de tweede ronde is 
het tijd om je te laten 
verrassen door de dans-
kunsten van Arden 
Metford. Deze pittige 
dame zal je doen verba-

zen met haar flexibiliteit. In intieme en kleine 
ruimtes verkent Arden haar grenzen. De be-
schikbare plek op de Mathenesserlaan zal 
haar dan ook niet afschrikken. Dit belooft 
een mysterieus optreden te worden dat je van 
heel dichtbij kunt aanschouwen.
[D] Tijd: 22.30 – 23.00 uur. Locatie: bij Conchit-
ta, Mathenesserlaan 406 II.

Stukafeest
Na drie spectaculaire rondes vol culturele 
hoogstandjes is het tijd voor een feestje. 
Grandcafé Engels vormt eveneens het toneel 
voor het spetterende eindfeest. Alle betrok-
ken kamerbewoners, artiesten en het publiek 
kunnen hier genieten van optredens van ver-
schillende live-artiesten en een DJ. Inmiddels 
is ook de verrassingsband bekend gemaakt: 
Handsome Poets. Engels zal worden omgeto-
verd tot een cultureel walhalla waar tot in de 
late uurtjes kan worden nagenoten. 
[A] Tijd: na 23.00 uur. Locatie: Grandcafé En-
gels, Stationsplein 45.

Prijzen: 1 ronde: € 4,50,-/3 rondes: € 11,-/Stu-
kafeest: € 4,50,-/3 rondes+ feest: € 14,-/ Stu-
kaBuffet € 5,- /Voor meer informatie: www.
stukafest.nl

Een ideaal avondje Stukafest
Woensdag 23 februari staat weer geheel in het teken van Stukafest. 
Tijdens deze avond worden er door heel Rotterdam studentenkamers 
omgetoverd tot minitheaters. EM boog zich over de verschillende optre-
dens en stelde alvast een ideaal avondje Stukafest samen.   

A

D C

B
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Sofie Sofie (19) is eerstejaars bedrijfskunde en hikt tegen een groepsopdracht aan.

tekst G
eert M

aarse illustratie Enio Ram
alho

Valentijnromantiek 
in de Doelen

Ieder jaar wordt het orkest opnieuw samengesteld uit stu-
denten van hogescholen en universiteiten die zich naast 
hun studie bezighouden met klassieke muziek. Dit jaar 
doen er meer dan honderd studenten mee, uit alle delen 
van het land. Een van hen is de 24-jarige Rotterdamse 
geneeskundestudente Julie van Buitenen, die de altviool 
bespeelt. “Ik ben tot nu toe nog de enige Rotterdamse in 
het orkest. Rotterdam wordt helaas nooit sterk vertegen-
woordigd.” Van Buitenen is druk bezig met het inpakken 
van haar koffer, want voorafgaande aan de tien concerten 
die het NSO in de maand februari geeft, staat een inten-
sieve repetitieperiode op het programma. Morgenochtend 
vroeg vertrekt ze naar Eindhoven, waar het orkest zich tien 
dagen terugtrekt om onder leiding van een gerenommeerd 
dirigent een ambitieus programma in te studeren. En op 
Valentijnsdag staan ze dus in De Doelen. De stukken die 
het orkest zal spelen lenen zich hier volgens Van Buitenen 
uitstekend voor. “We spelen in totaal drie stukken. ‘Ein Hel-
denleben’ van Richard Strauss, een celloconcert van Edward 
Elgar en nog een opdrachtcompositie. Vooral het stuk van 
Elgar is erg romantisch en toepasselijk op Valentijnsdag.” 
Tijdens deze wereldpremière zal de jonge componist Marijn 
Simons zijn speciaal voor het NSO gecomponeerde ‘Moriae 

Encomium’ spelen: de Latijnse vertaling van ‘Lof der Zotheid’ 
van Erasmus. Om het helemaal af te maken wordt er in De 
Doelen plaatsgemaakt voor een heuse Valentijnslounge, 
compleet met liefdeschocola en serenades. En er is een 
cocktailbar waar je speciale Valentijnscocktails kunt drin-
ken. 
Van Buitenen heeft overigens zelf ook een Valentijn. “Hij 
wilde het liefst bij ieder concert in de zaal zitten, maar 
eigenlijk heeft hij niet zo veel met klassieke muziek. Ik kan 
het hem daarom niet aandoen om tien keer achter elkaar 
naar hetzelfde concert te luisteren. Hij zal dus alleen in Rot-
terdam komen kijken.” Dat het dan precies Valentijnsdag is, 
komt goed uit, want Van Buitenen is naar eigen zeggen erg 
romantisch ingesteld. Volgens haar zou het bezoeken van 
dit concert dan ook voor iedereen de ideale Valentijnsdate 
moeten zijn. “Vooral omdat studenten bijna nooit te vinden 
zijn in De Doelen. Dit is een mooie gelegenheid omdat het 
een concert door studenten is, dat maakt het toegankelijk.” 
Wie het afgezaagde plan had om de 14e met zijn lief naar 
de bioscoop te gaan, moet zich dus nog maar eens beden-
ken, aldus Van Buitenen. “Voor maar 8 euro kan iedere stu-
dent naar dit romantische concert, en dat kost net zoveel 
als een bioscoopkaartje.” IW

Hij staat weer bijna voor de deur: Le Jour de l’Amour. Dit jaar kun je de 
liefde van je leven op originele wijze verrassen met een avondje vol 
romantiek, want op maandag 14 februari geven de muzikale uitblinkers 
van het Nederlands Studenten Orkest (NSO) een romantisch Valentijns-
concert in De Doelen.

Sofie had net een broodje tonijnsalade en 
een flesje Spa Rood gehaald en liep weer 
terug naar de tafel. Ze zaten al zeker 

anderhalf uur in de mensa van het T-gebouw 
voor hun ondernemingsplan. Cyrille zat een 
beetje doelloos in een map met uitgeprinte 
powerpointslides te bladeren. Erik en Lior 
hadden zich achter een laptop verschanst en 
zaten lacherig YouTube-filmpjes te zappen. 
Toen Sofie in haar stoel neerplofte, veerde Cy-
rille op en liet ze haar vlakke handen op tafel 
vallen. “We moeten echt vandaag kijken welk 
bedrijf we doen”, zei ze, met een half oog naar 
de jongens.
Maar die reageerden niet. 
“Volgende week moeten we al een afspraak 
hebben”, zei ze.
Het bleef stil.
“Het maakt mij niet zoveel uit”, zei Sofie toen 
maar. “Ik weet alleen niet of het handig is om 
een bedrijf in Amsterdam te nemen.”
“Amstelveen”, riposteerde Erik, zonder zijn blik 
van het scherm te halen. “En het is in ieder ge-
val beter dan een sauna.”
Het kon Sofie echt geen reet schelen. Omdat 
ze bij het vormen van de groepjes afwezig 

was geweest, zat ze in een soort verzamel-
clubje. Erik deed dit vak voor de tweede keer, 
Cyrille kwam van het hbo en van Lior had ze 
geen flauw idee – die zei zelden iets. Sofie’s 
idee om Cinerama, een afgeleefde bioscoop in 
het centrum, onder de loep te nemen, was al 
bij de eerste ontmoeting weggelachen. Nu 
was het kiezen tussen het wellness center van 
Cyrille of een internetbedrijfje dat tegen 
Schiphol aan lag – door Erik een ‘veelbeloven-
de start-up genoemd. 
Het enige geluid kwam uit de kleine speaker-
tjes van de laptop. Muziek, een of andere Lim-
burgse carnavalskraker. Sofie voelde de be-
hoefte om op te staan en weg te lopen. Ze zou 
Roderick kunnen bellen, maar daar had ze de 
laatste weken weinig zin in. Ze zou Marjolein 
kunnen opzoeken op haar werk. Ze zou naar 
haar ouders toe kunnen gaan.
“Jongens…”, zuchtte Cyrille.
Toen Sofie haar Spaflesje opendraaide 
kon ze maar net voorkomen dat de opko-
mende bubbels over tafel spoten. Met 
haar mouw veegde ze een paar druppels 
van haar strategieboek. De tafel was een 
slagveld van lunchverpakkingen en 

broodkruimels. Ze keek naar Lior, die lurkte 
aan een blikje Red Bull, en vroeg zich af hoe hij 
zou reageren als ze hem een klap in het ge-
zicht zou geven.

Aflevering gemist? Ga naar EM online

Maandag 14 februari 
20.15 uur, De Doelen 
€ 18,-/€ 11,- (Reductie: 
Studenten /CJP, t/m 
12jr) 25% korting met de 
Rotterdampas! Kaarten 
en meer informatie op 
www.nso.nl

Julie van Buitenen
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Wie kent ze niet? De scènes uit Sex and the City waarin Carry, Charlotte, 
Samantha en Miranda de nacht doorbrengen in een trendy New Yorkse 
nachtclub. Sinds kort heeft ook Rotterdam zo’n club met internationale 
allure: Blender. 

Blender
Schiedamsevest 91 

Bier: 
€ 2,10 (Heineken)

Studentikoosheid: 5
Sjanskansen: 6

Sfeer: 7

Enorme kettingen met reusachtige hangers zijn gelukkig weer helemaal 
op hun retour. Zowel op de catwalk als hier op de campus zien we nu 
juist de terugkeer van de wat subtielere sieraden. Dé absolute trend van 
dit moment: lange, dunne kettingen met kleine bedels of hangers. De re-
gels zijn simpel: houd het eenvoudig, lang en goud. Tijdens de shows 

voor de zomermode van 2011 kwam namelijk vooral goud veelvul-
dig terug. Denk hierbij aan dunne, goudkleurige kettingen met 
verfijnde goudkleurige bedeltjes of meerdere lange kettinkjes, 
onderbroken met goudkleurige steentjes. En een kleine tip voor 

de mannen: het is het ideale cadeau voor Valentijnsdag.  IW

Students On Stage: Dayenne & Errol
Dayenne Maduro en Errol Jacobs zijn een duo, zang 
en piano. 
Maandag 14 februari van 12.30 tot 13.30 uur
Maria’s Cantina, J-gebouw, Woudestein

NSO loves YPG
Beleef de romantiek van de prachtige muziek van 
een groot symfonieorkest! Het Nederlands Studen-
ten Orkest met een groots Valentijnsconcert.
Maandag 14 februari van 20.15 tot 22.00 uur
De Doelen, Schouwburgplein

Pubquiz
Een keer per twee weken vindt de pubquiz plaats.
Dinsdag 15 februari van 17.30 tot 19.00 uur
Café In de Smitse, T-gebouw, Woudestein
 
Uitdagingen voor de 21e eeuw: 
dr. Gijs van Oenen
Dr. Gijs van Oenen schetst de opkomst van de eman-
cipatie en de tragische gevolgen van deze ‘bevrij-
ding’: de vrijheid het eigen leven te mogen bepalen.
Dinsdag 15 februari van 20.00 tot 22.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35

Denkcafé: Het Gevaar van Geloven
Volgens Paul Cliteur staat onze seculiere samen-
leving onder druk door religieus geweld en terro-
risme. Met Marc De Kesel, Willem Schinkel en Leon 
Verdonschot. 
Donderdag 17 februari van 20.00 tot 21.30 uur
Arminius, Museumpark 3.

Uitdagingen voor de 21e eeuw: 
dr. Henk Oosterling 
Dr. Henk Oosterling behandelt de relationele filoso-
fie en werpt o.a. de vraag op naar de meerwaarde en 
de consequenties van de verknoping van individuen 
met media als internet en de mobiele telefoon.
Dinsdag 22 februari van 20.00 tot 22.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35

Students On Stage: Blues To The Bone
Onvervalste blues uit het Groene Hart! Maarten, 
Joost en Gijs staan garant voor heerlijke dampende 
blues tot op het bot...
Woensdag 23 februari, van 17.00 tot 18.00 uur
Café In de Smitse, T-gebouw, Woudestein

Stukafest
Studentenkamers worden minitheaters. In elke ka-
mer vindt een uniek en intiem optreden plaats! Van 
muziek tot poëzie, van dans tot cabaret. Programma 
en kaarten: www.stukafest.nl/rotterdam
Woensdag 23 februari van 17.00 tot 23.30 uur
Grandcafé Engels (opening en eindfeest) en diverse 
studentenkamers

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

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

UIT/GAAN
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Hot item: subtiele kettingen
GESPOT OP DE CAMPUS

Feels like… New York

Moderne oranje kuipstoeltjes, witte leren banken en lampen van de Duitse ont-
werper Tom Dixon: in Blender ontmoeten design, muziek en een voortreffelijke 
keuken elkaar. Op de menukaart vind je geen ordinair tomatensoepje, maar 
een soep van aardappel en truffel met Serranoham, of een risotto van parel-
gort met gestoofde kalfswang. Het industrieel ingerichte interieur, de bakste-
nen muren en de onbewerkte plafonds doen denken aan hotspots in Manhat-
tan’s Meatpacking district. Dat de cocktailbar, met restaurant en clubgedeelte, 
pas net is geopend wordt vrijwel direct verraden door de geur van verse verf. 
Bovendien valt de nieuwigheid af te lezen aan het – net iets te enthousiaste – 
personeel dat iedereen breed glimlachend begroet bij binnenkomst; trots dat 
zij ons hier – in deze nieuwe it-club in town – op onze wenken mogen bedie-
nen. De grote hoeveelheid personeel ter plaatse lijkt enigszins overdreven ge-
zien het aantal aanwezige gasten. Maar, het is pas vrijdag half zes en volgens 
het meisje achter de bar is deze fikse bezetting geen overbodige luxe: er zijn 
veel reserveringen voor later die avond. 
Amper een week geopend loopt het nu al storm in Blender. In een hoekje be-
studeren drie vriendinnen de cocktailkaart. Ze zien er uit als snelle carrièrevrou-
wen, gekleed in zakelijk zwart. Over hun stoelen hangen dure designer bags. 
Het is borreluur, en op dit tijdstip bestaat het publiek in Blender voornamelijk 
uit moderne, werkende middentwintigers die na een drukke week nog even 
met vrienden of collega’s de stad induiken voor een vrijdagmiddagborrel. Op de 
achtergrond klinken de tonen van een rustgevend lounge-muziekje.
De club bestaat uit twee verdiepingen. Het bovenste gedeelte doet dienst als 
restaurant en beschikt over een strak vormgegeven cocktailbar. Een leuk detail 
zijn de witte kunstwerken van verschillende soorten – in gips gegoten – blen-
ders die de kale muren versieren. ’s Avonds na het diner heeft Blender vooral de 
functie van nachtclub. Vanaf het balkon kijk je over de reling uit op de dans-
vloer in de open kelder: het clubgedeelte. Als je na een hapje eten en de nodige 
genuttigde cosmo’s nog energie over hebt, kun je – zodra de DJ zijn eerste 
house beats laat horen – tot in de vroege uurtjes de dansvloer op. Uiteraard op 
je nieuwste Manolo’s of Jimmy Choo’s.  IW (foto: LW)
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Prof.dr. Heelas is benoemd tot 
hoogleraar Sociology of Con-
temporary spirituality in de 
Faculteit der Sociale Weten-
schappen. In het verleden 
werkte Heelas samen met dr. 
Stef Aupers en prof.dr. Dick 
Houtman, beiden verbonden 
aan het Centre for Rotterdam 
Cultural Sociology (CROCUS) 
van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Sociologisch on-
derzoek naar spiritualiteit in 
hedendaagse westerse sa-
menlevingen is een typisch 

Rotterdamse traditie. Met de 
benoeming van Heelas wil So-
ciologie dit onderzoeksveld 
uitbouwen tot een gezagheb-
bend internationaal knoop-
punt.

Prof.dr. Christopher Hodges is 
voor vier jaar benoemd op de 
wisselleerstoel Fundamentals 
of Private law in de Erasmus 
School of Law. Hodges (1954) is 
tevens werkzaam als hoofd of 
CMS Research Programme on 
Civil Justice Systems aan het 
Centre for Socio-Legal Studies 
van Oxford University.

Dr. O.W. Steenbeek van de 
Erasmus School of Economics 

(Business Economics) heeft de 
eerste prijs gewonnen in het 
Asset Allocation Fantasy 
Game, een beleggingsspel ge-
organiseerd door het Europese 
pensioentijdschrift IPE en NY-
SE Euronext. Dit jaar bestaat 
de prijs enerzijds uit de beves-
tiging en erkenning dat Onno 
een uitmuntende belegger is 
en anderzijds uit een verzoek 
om op 21 januari in Parijs de 
closing bell  te luiden van de 
beurs aldaar.

ERASMUS MC
Per 1 januari 2011 zijn in het 
Erasmus MC twee nieuwe 
hoogleraren benoemd:

Prof.dr. G.C. van Rhoon is be-
noemd tot bijzonder hoogle-
raar Fysische aspecten van 
elektromagnetische velden en 
gezondheid in het Erasmus 
MC vanwege de Vereniging 

Trustfonds EUR. Van Rhoon 
(1956) is sinds 2004 coördina-
tor van de bouw van de nieu-
we radiotherapie voorzienin-
gen in de nieuwbouw van het 
Erasmus MC. Eerder was hij 
universitair hoofddocent rada-
tion oncology. Van Rhoon is te-
vens staflid van het Albert 
Schweizer Ziekenhuis in Dor-
drecht.

Prof.dr. W.J.G. Hoogendijk is 
benoemd tot hoogleraar 
Psychiatrie

Prof.dr. P. Sonneveld is 
benoemd tot hoogleraar 
Hematologie.
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Tunisian students in Rotterdam

Khalil Hefaf and Sofiène Marzouki are thrilled and 
very excited; they talk very lively, interrupt each 
other repeatedly and are very eager to make their 
views clear. No wonder, since it has only been a 
couple of weeks that their home country Tunisia 
formed the scenery of a real revolution. After having 
been in power for 23 years, dictator Ben Ali was 
forced to flee the country after huge protests and 
demonstrations of the people of Tunisia who were 
fed up with his non-democratic leadership and the 
corruption of his wife Leila Trabelsi and her clan. 

December  Khalil is in his fourth year in 
Rotterdam, he’s studying Finance & Investments, 

after having completed his BA earlier. The larger 
part of his family – father, mother - lives in the 
capital of Tunisia; his sister studies in Canada. 
Economy student Sofiène is Tunisian as well, 
although born and raised in Rotterdam. Since this 
year he’s the chairman of the Erasmus Business 
Association (EBA). Besides that, he has his own 
company which links up Dutch and Tunisian 
companies to do business together, a kind of 
matchmaking.  Both students are younger then the 
time Ben Ali has been in power.
When Mohammed Bouazizi, a highly educated 
but unemployed young man, set fire to himself 
on December 17th, he initiated a rapidly growing 

protest. Coincidentally, Khalil was in his home 
country for the December holidays, so he could 
experience the protest at close quarters. “I had 
no idea in the beginning it would lead to people 
overthrowing the government”, he explains. “On 
the other hand it was bound to happen sooner or 
later. There was a climate for it for such a long 
time. People were unsatisfied for so long, most of 
all because of the enormous gap between the rich – 
often people associated with Ben Ali, his wife and 
her family – and the poor. Most of all, politically 
spoken, Ben Ali was a tyrant.”
Sofiène adds: “We all knew what was going on 
in our country, although till recently it was very 
dangerous to talk about it since Tunisia has been 
a police state as long as Ben Ali was the man in 
power. And that his wife was the Imelda Marcos of 
Tunisia was no secret either; only she collected villas 
and bank accounts instead of shoes. You see, people 
got certain freedoms, like women got rights, people 
could buy alcohol even. But Ben Ali gave them those 
rights, so he could pamper the people, because the 
essential rights he withheld them: the freedom of 
speech and democracy.”

The Tunisian Jasmine revolution is almost a month under way. An interim government of 
Mohamed Ghannouchi, a former accomplice of the exiled dictator Ben Ali, is in power, but 
elections will be held within half a year from now. Meanwhile the people in other Arab 
countries like Yemen, Jordan and Egypt are also rebelling against their non-democratic lea-
ders. Erasmus Magazine spoke with two Tunisian students about what happened and, per-
haps even more  importantly, what will occur in the near future in their home country.               
 text  Gert van der Ende photography Ronald van den Heerik

Tunisian students Sofiène Marzouki (l)
and Khalil Hefaf

Very happy but still cautious
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Still he didn’t notice much of what was 
going on while he was home. Even when 
he returned to Rotterdam on January 1st, 
everything seemed rather quiet. “There was 
nothing extraordinary noticeable while I 
was driving to the airport; it wasn’t only 
till a week later that things really started to 
heat up. Two weeks later the government 
was gone – unbelievable!”
Meanwhile, Sofiène was at home in 
Rotterdam watching Al-Jazeera almost 
24 hours a day. He explains: “That and 
looking on Facebook every two minutes or 
so, because new video’s kept coming in all 
the time. There was no way they could stop 
those from coming.” 
The two friends even had telephonic 
contact now and then, but Khalil clarifies: 
“I couldn’t tell Sofiène what was going on 
in reality. That was too dangerous still, 
because the lines were not secured, and the 
police were still arresting people by that 
time. Can you believe it, we can talk about 
this in complete freedom now?” 

Facebook-revolution 
Khalil goes on: “I think that the Jasmine 
Revolution took place this very moment 
was because of several factors: the self-
burning of this guy, documents of Wikileaks 
that came out which incriminated the Ben 
Ali mafia and the Trabelsi, the poor social-
economic situation and the unsatisfaction of 
the people that became bigger and bigger. 
The regime was sclerotic. I know these are 
strong words, but people stood up finally. 
Tunisia counts 11 million people but our 
police force is stronger than that of France 
that has at least five times as many people. 
Above that, there was a complete media 
control, including things like IP-tracking.” 
He adds cynically: “Yes, we were really 
ahead of our times in respect to those two 
things.”
Sofiène stresses the fact that Tunisia would 
not have been able to be a dictatorship for 
such a long period, were it not because of 
the help of Western countries, especially 
The United States and France. “They 
knew all about what was going on, still 

they supported the Ben Ali regime. Until 
the last day in fact; even then this minister 
of France, Mitterand, said something like 
‘I think to call Tunisia a dictatorship is an 
exaggeration’.”
Both students are convinced that the social 
media played an essential role in the recent 
developments. “The internet, Facebook, 
Twitter were essential”, Sofiène thinks, 
“since the regular media lie about a lot of 
things.  And this time the regime wasn’t able 
to close them all down, like they were still 
able to manage for example with YouTube, 
some years before.”
“It was a Facebook revolution” is also the 
opinion of Khalil. “No doubt about it. Also 
Al-Jazeera broadcasted the protests from 
the beginning. Without this, I don’t know 
what would have happened. Because on 
the official television one sees completely 
different things; for example, after Ben Ali 
gave a speech in January, there were only 
supporters of his on the tube shouting ‘Long 
live Ben Ali’. Can you believe it? They were 
arranged to do this; afterwards all rental 
cars appeared to be reserved by Ben Ali’s 
party, so his car could drive around in those 
shouting.”

Near Future  Both, Khalil and 
Sofiène are mildly optimistic about what 
will happen next. There is much reason to be 
happy now, but there are as many reasons 
to be a little bit cautious. While a certain 
amount of  people have been arrested, 
prime minister Mohamed Ghannouchi, a 
former accomplice of  the exiled dictator Ben 
Ali, is still in power, looting still is going 
on (by prisoners released by Ben Ali to 
destabilize the country, according to Khalil), 
and most of all Tunisia has no democratic 
infrastructure whatsoever.
Khalil: “Because of that we do somehow 
need this prime minister for the moment, 
because he knows the ropes and Tunisia 
has been a single party state for too long. It 
will go forward from now on nonetheless. 
The Tunisians woke up. Therefore it is not 
realistic to expect to have elections within 
half a year. Still it’s very important that the 

Egyptian students at the EUR
“Let us at least try something else”, says Mohammed 
enthusiastically. He and Mahmoud are Egyptian master 
students who study at the EUR for one year and prefer not 
to reveal their surnames. Both were born in the beginning 
of the eighties. “We have never seen another president.” 
That is why it is hard for them to imagine the regime will 
ever change. 
Both students would join the protests if they were at home 
now. Mahmoud is from Cairo; his family and friends are not 
joining because they are not into politics or because it is too 
dangerous. Mohammed comes from Aswan in the South 
where there have only been small protests until now. “The 
revolution in Tunisia certainly encouraged the Egyptians 
and made clear that we can change”, says Mahmoud 
seriously. “But we would have started this anyway, sooner 
or later. But it is a surprise that so many people join now.” 
The situation in Egypt is rather different from Tunisia. The 
Egyptian population is much less educated, there are more 
poor people and only 21 percent of more than 80 million 
people have internet access. 
For both students economical improvement is the most 
important. Mahmoud: “The salaries are too low and the 
prices are very high. If the regime could change that, they 
can stay. Personally I don’t have anything against Mubarak.” 
A few minutes later he acknowledges: “The regime has tried 
for 30 years however. Maybe they cannot do better. Or don’t 
want to.”
The students are afraid that the Egyptian army and police 
will not choose the side of the protestors in the end, unlike 
their Tunisian counterparts. Mohammed: “They receive a 
very good salary, many benefits and unofficial rewards to 
stay loyal.” And what if the regime does fall? Mahmoud: 
“None of the opposition parties are strong enough. They are 
there just to act as if we have democracy. In any case, the 
army prefers to have one of them in power.” 
Both are not in favour of an Islamist regime. “We don’t 
want to be the next Iran.” They don’t think the Muslim 
Brotherhood will be able to gain power. The only acceptable 
leader for them would be Mohamed ElBaradei, the former 
Director General of the International Atomic Energy Agency, 
even though they cannot really explain why. Despite 
everything they are not worried about the future: “The 
situation can’t get worse anyway.”
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The Mataro Model
You might know “De Delft”, a 
wooden sailing ship from the year 
1783 which is being reconstructed 
here in Rotterdam. The idea behind 
this is to learn more about the way 
our ancestors travelled across the 
oceans and explored the world. The 
Maritime Museum Rotterdam 
presents one of the oldest European 
ship models ever built – the Mataro. 
Intensive research has been 
conducted on the ship in order to 
exactly determine its age and origin 
properly. Dating back to the 15th 
century, this was the type of ship 
Christopher Columbus sailed on, 
hoping not to fall off the edge of the 
plate called Earth. The original ship 
was constructed near Barcelona and 
donated after its owner returned 
safely from a long journey. Come by 
the Maritime Museum and see 
yourself with what simple boats 
brave men sailed out to conquer the 
world!
www.maritiemmuseum.nl

MONU Debate
Magazine on Urbanism, short 
MONU, hosts a public debate on the 
topic of “Most Valuable Urbanism”. 
The questions discussed involve: 
What characterizes a good city? How 
can cities be evaluated? What is the 
most valuable city? The context will 
focus on Dutch cities and reflect on 
their traditional values. The event 
promises a rich pool of controversial 
opinions and hopefully leads to a 
productive outcome. There will be a 

moderator and four guests, each from 
a different background, debating on 
the topic. Also, the event is held 
completely in English and the public 
is invited to join the discussion. 
Check out the website for more 
information and drop by to share 
your own opinion.
www.monu-magazine.com

Winter Tour on the Maas
No plans for the weekend yet? Here’s 
one idea to enjoy an interesting day in 
Rotterdam. The Winter Tour 
Rotterdam starts off at the Spido port 
next to the Erasmus Bridge. From 
there you are taken by a small boat to 
a rather large one, namely the famous 
steamship “De Rotterdam”. 
Provided with an audio tour you then 
explore the historic ship from the bow 
(front) to the stern (rear). Visit the 
sport deck, the wheelhouse and 
especially the captain’s cabin to 
experience what is was like to work 
and live on such a cruise ship. When 
you finished your exploration you 
continue with an extended boat tour 
through the Rotterdam harbor on one 
of the Spido boats. The tour gives an 
extensive historical review on the 
harbor and the city of Rotterdam. 
Not only will you pass Europe’s 
largest fruit harbor, but you might 
pass by some of the large scale 
vessels coming to Rotterdam from all 
over the world. Take some friends 
with you and make it an exciting 
experience of another part of 
Rotterdam.
www.opderotterdam.nl

ANGRY
What do the people of Tunisia, Egypt 
and the students of the Netherlands 
have in common? They are angry at 
their government. Therefore the 
National Museum of Photography in 

Rotterdam could not have scheduled 
this exhibition at any better point in 
time. ANGRY summarizes the many 
emotions that burst to life once all 
negotiations and discussions have led 
to no favorable agreement but to 
critical actions by the public. “What 
is radicalization? Who is radical and 
who says so? And is radicalization a 
threat to our society?” Questions like 
this dominate the photographic 
documentations of radicalization of 
the youth and society in general as 
well as the media. Several national 
and international photographers have 
contributed to portrait this 
phenomenon of mass excitation and 
its outcomes. There are also video 
installations featuring interviews of 
different generations of radicals who 
talk about their reasoning and ideals 
that led to their actions. Do not miss 
out on this up to date exhibition. Use 
the chance to gain a better perspective 
about this driving force behind 
changes in society and in some cases 
even political systems. The exhibition 
hosts a web portal a-n-g-r-y.nl with 
an additional educational program as 
well as a large collection of films and 
lectures. Additionally, you can also 
enter debates and discussion forums 
and exchange opinions and 
experiences. Take action and inform 
yourself on this current hot topic. 
www.nederlandsfotomuseum.nl

Valentine’s boat tour
For all the romantic couples 
celebrating the upcoming Valentine’s 
Day there is a great way of making 
this day a special one. Take your 
beloved one and enjoy a romantic 
dinner while cruising along the 
Rotterdam skyline on the Maas. 
Since you might not be the only ones 
planning ahead, be clever and reserve 
a table for Monday the 14th of 
February on one of the two saloon 
boats Animator and Navigator. 
Leaving close to the Oude Haven, the 
candle light journey starts at 18:30 
with a welcome drink and returns 
after dinner at around 21:00. Then 
you can head off to one of the many 
nice bars at the Oude Haven or hit the 
clubs in the city center. In any case, a 
romantic boat tour is definitely a 
special surprise worth considering. 
Check out the website for more 
information.
www.thorevenementen.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

people notice that what they do, like 
raising their voices, actually matters. So 
I am a bit sceptic; I just have to wait and 
see what happens.” 
“Tunisia will change rapidly now” 
Sofiène figures. “Also refugees return 
to the country. All in all one thing is for 
sure: we will not allow any president 
anymore who takes away the freedom of 
the people. If and when there will be a 
democratic government I do not know. 
My feelings are that I am happy right 
now but cautious when it comes to the 
future.”
What kind of government is to be 
expected in the middle run, both 
students are not that sure about. “I 
don’t think Tunisia will turn in an 
Islamic state”, thinks Khalil. “There 
weren’t any Islamic slogans during 
the revolution, it was a political, 
secular movement based on solidarity 
and maturity, so the chance of a 
fundamentalistic government is very 
small.” Sofiène agrees on this. “We 
are highly educated, modern people. 
Tunisia is a secular country.”
If the Jasmine Revolution will have 
consequences for other Arab states 
goes without saying, according 
to both of them. But if the people 
elsewhere will succeed as rapidly as in 
Tunisia is not all that certain. Sofiène: 
“Tunisia showed other countries that 
standing up as one eventually makes 
things possible. It’s going to spread 
around, only for example in Egypt 
the general level of education is lower. 
And that’s tough because the internet 
and intellectuals are important. So 
I have my doubts if they will be as 
successful in the short run. What also 
helped Tunisia was the fact that our 
country is relatively small and that our 
inhabitants aren’t that diverse.” 
Khalil concludes: ‘I don’t think that 
many regimes will tumble down soon. 
The West should help, but they didn’t so 
far. To be honest, I am not particularly 
happy with the West right now.”  

Scenes from the Jasmine Revolution in 
Tunisia



Elfahmi el Bouazati 

Liefde
Verlichtend bewandelt het astrale paden, 
op zijn goed gesternte vertrouwend, 
verdichtend Venus en Mars pacteert, 
voor eeuwig osmotisch het latente met het 
manifeste pacificeert, inwendig van beneden 
naar boven laveert, onderweg en passant 
galant het hart toucheert.

Over hart en lippen gaande woorden, 
suizelen zoet-zacht rakelings dovemansoren, 
plegen daags ongemerkt onverklaarbare 
moorden, draperen curatief oceaandiepe 
wonden, ontwaken onoorbaar haperende 
monden, verstoren kakofonisch akoestische 
akkoorden. 

Door sterrenwind benevelde ademtochten, 
wringen zich sluipenderwijs door allerlei 
hartstochtelijke bochten, van Oost naar West 
galmen de allerdiepste verlangens, van Noord 
naar Zuid talmen in kiem gesmoorde driften, 
verzuchten voetstoots op tongen dorstende 
hartskreten,  bevruchten langs vasculaire 
lijnen roetzacht binaire minnepijnen, bijwijlen 
lethargisch het bewustzijn doen wegkwijnen.

O gij, die het beduchte pandemonium is 
ontvlucht, teisterend trekt van gehucht naar 
gehucht, vertel ons, waar komt gij vandaan, 
vertel ons, over uw heimelijk ontstaan, opdat 
de mensheid plaatsen kan, wat gij haar heeft 
aangedaan. 

Waarlijk, gij kunt niet telkenmale met 
mistenverstane woorden volstaan, zijt gij niet 
gewoon een hartsdrochtelijke pyromaan, geef 
toe, met argusogen volgt gij ieders platonisch 
bestaan, zijt gij wel bewust, wat gij weerloze 
wezens hebt misdaan.

O gij, die hemelhoge vlaktes bestijgt, vol 
schoonheid pontificaal idylles bestrijkt, 
ostentatief schromelijk de kuisheid bestrijdt, 
wilt gij zo vriendelijk zijn, bevrijdt de 
teerbeminnende zielen, van het nostalgisch 
verlangen naar verlangen, van al die 
ondraaglijke schijn, opdat iedereen weldra in 
vrijheid zichzelf kan zijn.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Het is donderdagavond half negen en de cam-
pus is praktisch leeg. Althans op een dertigtal 
studenten na dat als een groep eendjes van de 
ene kant van de hal naar de andere dartelt. Met 
de armen op borsthoogte gevouwen, stappen ze 
in zijwaartse richting op hun tenen. Het is een 
bijzonder gezicht. ‘Quick, quick, slow,.. quick, 
quick’, klinkt het. De enkele passerende student 
doet zijn uiterste best om te doen alsof er niets 
aan de hand is. 
Zo’n vijftien paren van jonge dames en mannen 
leren vanavond hun eerste pasjes stijldansen. 
De spoedcursus van de Erasmus Dance Society 
(EDS) vindt steevast plaats in de hal van het 
L-gebouw op Woudestein. Het is een opvallend 
evenredig verdeelde groep dit keer, tot blijd-
schap van het EDS-bestuur. Normaal gesproken 
is er namelijk altijd een mannentekort. En dat is 
lastig als je in paren wilt dansen. Maar tijdens 
deze cursus lijkt alles goed te komen. Vanwaar 
toch die interesse opeens bij de mannen? 
Don, een van de internationale cursisten, van 
Aziatische afkomst, lacht vrolijk – wellicht 
omdat hij al gelijk aan een mooie, lange blonde 
dame is gekoppeld. “Dansen leek me gewoon 
leuk”, zegt-ie. “Het is een manier om wat men-
sen te ontmoeten.” 
Je zult het van niemand rechtstreeks horen tij-
dens zo’n eerste les, maar ongetwijfeld zoeken 
studenten het dansen ook als manier om het an-
dere geslacht te leren kennen. Want zeg nou zelf: 
bij welke ander club leer je binnen no time zoveel 
potentiële dates kennen? Al na een half uurtje 

mag iedereen een danspartner zoeken. Voorzitter 
Pui Pui Tang windt er geen doekjes om dat er in 
het twintigjarige bestaan van EDS al aardig wat 
stelletjes gevormd zijn. Buiten het dansen om 
worden er ook veel activiteiten georganiseerd 
voor de leden. Zo worden de nieuwe cursisten 
vanavond alvast warm gemaakt voor het na-
derende gala en een uitstapje naar Disney on Ice.
De eerste dans die geoefend wordt, is de quick-
step. Gepaard gaand met bijna filosofische 
analogieën geeft dansdocente Miranda van den 
Broek de – speciaal voor de paar internationale 
cursisten –  Engelstalige instructies. De man-
nen moeten de dans leiden, de vrouwen slechts 
volgen. ‘Guys, you are the leaders. The king! The 
emperor! Girls, you’re just dumb and blond.’ 
Maar, waarschuwt ze de dames: niet blind op je 
man vertrouwen: ‘Girls, whatever the man does, 
you have to be able to say: I’m still standing!’
In rap tempo wordt er doorgewisseld, totdat 
elke jongeman en elke dame met elkaar gedanst 
hebben. Het lijkt wel een soort speeddaten 2.0 
met niet al te veel diepgang. De gesprekken zijn 
van het kaliber: “Hoi, hoe heet jij?”, en “Heb je 
al eerder gedanst?” Daarna is het ‘voor, chacha-
cha, achter, chachacha’ en wordt er weer door-
gewisseld. Om half elf zit de eerste les er bijna 
op. De cd met swingende muziek stopt. Uit de 
intercom klinkt: ‘Attentie, attentie. De universi-
teit gaat zo dicht.’ 
Nou vooruit, nog één dansje.

Thomas de Leeuw (foto: Michel de Groot)

Club Erasmus Dance Society
Wat Studentendansvereniging
aantal leden ongeveer 200

Spoedcursus 
stijldansenDE CLUB


