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VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

Studentenpak-
ketten: -30 rijlessen 

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

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

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

www.RijscholenConcurrent.nl

Hotel van Walsum *** aan de Mathenesserlaan 
is op zoek naar 

enthousiaste studenten 
voor de nacht van dinsdag op woensdag. 

De functie nachtreceptionist bestaat o.a. uit bar- en 
receptiewerkzaamheden. 

Kan je goed zelfstandig werken stuur dan je reactie 
met CV naar antonvandam@hotelvanwalsum.nl

De VVD Schiedam heeft een enthousiaste 
fractie, die met vijf zetels in de gemeenteraad 
is vertegenwoordigd. De fractie zoekt een

fractiemedewerker
 

die het team van de VVD in de Schiedamse 
gemeenteraad wil komen versterken.

Wat ga je doen?
Als fractiemedewerker ondersteun 
je de fractieleden en draag je bij aan 
de inhoudelijke standpuntbepaling en 
profi lering van de fractie. Je voornaamste 
taken zijn het verrichten van onderzoek 
ter ondersteuning van fractiestandpunten 
in schriftelijke en mondelinge bijdragen, 
waaronder moties, amendementen en andere 
inhoudelijke bijdragen. Het organiseren 
van werkbezoeken en bijeenkomsten, het 
verrichten van administratieve taken als 
correspondentie en onderhoud van de 
website, het schrijven van persberichten en 
het onderhouden van contacten met inwoners 
en organisaties binnen Schiedam.

Wat verwachten we van je?
Je bent een enthousiast persoon, die 
goed zelfstandig kan werken, niet bang 
om een berg werk te verzetten en bereid 
is om op onregelmatige tijden te werken. 
Je interesse is breed: van onderwijs en 
milieu tot grondproblematiek en verkeer. 
Je onderschrijft het gedachtegoed van 
de VVD en hebt een relevante opleiding 
en/of relevante werkervaring. Aantoonbare 
maatschappelijke of politieke inzet is een pre.

Wat kan je van ons verwachten?
Een parttime baan van maximaal 8 uur 
per week in een hectische, maar politiek 
boeiende omgeving. De salariëring is 
overeenkomstig (gemeente) schaal 6. 

Voor meer informatie: Foort van Oosten 
(fractievoorzitter), 06-25068661 of Will van 
Wijk (fractielid), 06-51364894.

Reacties met CV graag schriftelijk tot uiterlijk 
19 februari 2011 naar: info@VVDSchiedam.nl

Telefonische Verkooptalenten!!!
(locatie Rotterdam-Meent)

Wil jij tegen een goede verdienste 
meewerken op het gebied van telefonische 
sales aan de grootste vacaturebank binnen 
het onderwijs, stuur dan een e-mail naar: 
info@meesterbaan.nl

Advocatenkantoor Urcun
zoekt voor de administratieve 

ondersteuning een

 enthousiaste student m/v
(voor 1 á 2 dagen per week)

U dient te beschikken over een 
uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschri� . 
A�  niteit met het strafrecht is gewenst.

Schri� elijke reacties gelieve binnen 
14 dagen na verschijnen van dit blad 

richten aan:

Advocatenkantoor Urcun
Heemraadssingel 159
3022 CE Rotterdam

  

voert klanttevredenheids-
onderzoeken uit en zoekt

Gevorderde studenten 
voor telefonische interviews 

(niet verkopen!)

Je kunt bij ons werken vanaf 2 dagdelen 
per week en je verdient vanaf € 10,- 
per uur. Ons kantoor is zeer goed 

bereikbaar (naast een metrostation).

Geïnteresseerd? E-mail je CV naar 
info@hussaartsdevos.nl of bel 

(010) 4582909.
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De Kwestie
10 | De vlam in de pan
Het heeft geen zin om in een stuip te schieten na 
een brand als in Moerdijk, stelt bestuurskundige 
Menno van Duin. ‘Waarom zou je extra brandweer-
mannen gaan opleiden? De kans dat ze nog een 
keer met zo’n situatie te maken krijgen is klein.’ 

Coververhaal 
13 | Waar is hier de nooduit-
gang?
Eerstejaars die zich voor 1 februari uitschrijven, 
hoeven hun prestatiebeurs niet terug te betalen. 
Dat kan een verstandige keuze zijn, als je nu pas 
een paar punten binnen hebt. 

Achtergrond
18 | Hoogbegaafd en muzikaal
Ze zijn nichtjes, studeren deze zomer allebei af aan 
de EUR, doen daarnaast beiden conservatorium 
met als hoofdvak accordeon, en zijn respectievelijk 
pas achttien en zeventien jaar oud: Teresa en 
Annapaola van Wanrooij. 

Wetenschap
21 | Buitenpromovendi
Meer dan de helft van het aantal promovendi 
werkt off-campus in hun vrije tijd aan hun proef-
schrift. Vaak hebben deze zogenoemde buitenpro-
movendi een baan. ‘Soms dacht ik wel eens: waar 
doe ik dit eigenlijk voor?’
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Erasmus Magazine/EM onafhankelijk opinie- 
en informatieblad van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam 

Parkeerleed 
Amsterdamse toestanden op de campus. ‘Ik heb laatst 35 minuten rondgereden voor ik een 
parkeerplekje had’, hoorde ik iemand pas zeggen. De parkeerdruk op Woudestein is stevig 
toegenomen sinds het parkeerterrein voor het M-gebouw voor een groot deel is opgeslokt 
door de bouw van tijdelijke huisvesting. Hier komen collegezalen en een winkelstraat, om-
dat de C-hal in het voorjaar wordt verbouwd. Exit parkeerplaatsen; de bordjes bij de entree 
staan permanent op ‘VOL’.

Dus staan de auto’s op de campus nu geparkeerd op allerlei hoeken en stoepen. Van de 
week hingen de auto’s net buiten de campus bijkans in de bomen, vele met een wappe-
rend geel bonnetje onder de ruitenwissers. Dus de hermandad kent geen mededogen voor 
de vierwielige medemens (en weet inmiddels dat er hier wat te halen valt).

De bewakingsmannen van Woudestein zijn wat milder gestemd; slechts een waarschu-
wing voor onhandig parkeren, maar wel een wielklem voor het blokkeren van andere au-
to’s of parkeren op een gehandicaptenplek. In de ochtend lopen ze zelfs speciaal rondjes 
om bezoekers op lege parkeerplekken te wijzen. Sympathiek. Dus of u a.u.b. hen niet de 
huid vol wil schelden als u niet meteen een plekje kunt vinden. 

Zelf kom ik nooit met de auto, maar met de fiets. En dat is ook niet alles: ik ben afgelopen 
weken al drie keer doornat geregend en twee keer onderuitgegaan door gladheid. Maar ik 
kon wél voor de deur parkeren. 

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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KNAPPE KOPPÛH 
PROTESTEREN
Ruim een derde van de 
Nederlandse hoogleraren liep 
vrijdagochtend 21 januari in toga 
langs de Hofvijver bij het 
Binnenhof in Den Haag uit 
protest tegen de aangekondigde 
bezuinigingen op het hoger 
onderwijs.

“Kijk es, allemaal knappe 
koppûh”, sprak een passerende 
Hagenees bewonderend. En in 
de Anton Philipszaal, waar het 
onafzienbare cortège eindigde 
en een landelijke academische 
zitting begon, werden de naar 
schatting duizend hoogleraren 
vanaf het balkon met applaus 
onthaald.  
Daar spraken onder anderen 
VSNU-voorzitter Noorda, HBO-
raadvoorzitter Guusje ter Horst 
en Cees Veerman die recent een 
plan schreef voor beter hoger 
onderwijs. “Snoeien doet 
groeien”, hield hij de zaal voor, 
“maar alleen aan het dorre hout 
en niet aan het groene”. HOP 
foto: Hans Stakelbeek



‘We zijn te lang stil geweest’
Als de plannen van het kabinet doorgaan, worden nevenfuncties onmogelijk gemaakt en 
zakt de kwaliteit van het onderwijs in elkaar. Dat stelden Rotterdamse studenten en docen-
ten tijdens een teach-in, daags voor de grote demonstratie in Den Haag.

ACTIE

Minorstudent 
blijft bij eigen 
faculteit
Verder kijken dan je neus lang is, dat was het 
idee van de minor. Maar meer dan de helft van 
de studenten volgt hem gewoon aan de eigen 
faculteit.

Sinds 2009 volgt elke derdejaarsstudent de eerste 
tien weken van het collegejaar een minor. Dat bete-
kent: een of twee vakken aan een faculteit naar keu-
ze, die het reguliere onderwijsprogramma ontstijgen. 
Een bedrijfskundestudent kan zichzelf onderdompe-
len in de geschiedenis van de filosofie of een toekom-
stig socioloog mag even rondsnuffelen bij rechten. 
Alleen: dit jaar kwam maar 47 procent van de stu-
denten de deur uit voor een minor. Dat was toch niet 
de bedoeling?
Maar Henk Schmidt, rector magnificus van de 
EUR, ziet het probleem niet. “We willen dat er ver-
scheidenheid optreedt in de profielen. Sommige stu-
denten zoeken het in een verbreding, anderen in ver-
dieping. Ik denk dat het mooi is dat er zoveel studen-
ten een ander programma volgen.”
Elke faculteit geeft op eigen wijze invulling aan het 
minorensysteem. Aan het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheidszorg koos dit jaar het groot-
ste percentage, ruim tachtig procent, voor een exter-
ne minor. Het meest honkvast waren, met iets meer 
dan dertig procent, de studenten van de Erasmus 
School of Law. Over de gehele linie zijn minoren met 
een psychologisch thema het populairst. We moeten 
ons niet blindstaren op die cijfers, zegt beleidsmede-
werker Jessica de Leeuw. “Een bestuurskundedocent 
die bij sociologie aanschuift blijft binnen de faculteit, 
maar is toch verbredend bezig.” 
Hoewel de minor als verplichting geïntroduceerd 
werd, kunnen de meeste studenten ook kiezen voor 
een stage of uitwisseling. Aan de Rotterdam School 
of Management is dat laatste erg populair. Die vrij-
heid is prima, zegt Schmidt. “We willen de studen-
ten meer keuze bieden. Als het aan mij ligt wordt er 
geen tien weken, maar vier maanden voor de minor 
ingeruimd.” GM

Op de 10 ambtenaren vinden 
dat ze te weinig verdienen 
in relatie tot het werk dat ze 
doen. Blijkt uit het proefschrift 

Beyond the Call of Duty? Essays 
on motivation and self-selection of 

bureaucrats van econome Margaretha 
Buurman, die 20 januari promoveerde. 

CIJFER
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Ze waren opvallend eensge-
zind. De krappe honderd 
studenten, wetenschappers 
en ondersteunende medewer-
kers die zich op maandag-
avond 17 januari in de colle-
gezaal verzameld hadden, 
lieten er geen twijfel over be-
staan: de langstudeerdersre-
geling van het nieuwe kabi-
net werkt averechts en 
draagt in geen enkel opzicht 
bij aan de kwaliteitsslag die 
de politiek zegt te willen ma-
ken. 

Vanuit verschillende ge-
zichtspunten kregen de spre-
kers de ruimte om uit te leg-
gen waarom het te gek voor 
woorden is dat onderwijsin-
stellingen en studenten 
straks een boete van driedui-
zend euro krijgen bij meer 
dan een jaar uitloop. De 
voorman van Skadi sprak 
over het verdwijnen van stu-
derende topsporters, de pre-

ses van het Rotterdamsch 
Studenten Gezelschap. legde 
uit waarom het verenigings-
leven op zijn gat komt te lig-
gen en de voorzitter van de 
Erasmus Business Associati-
on. stelde dat jong onderne-
merschap in de kiem ge-
smoord wordt.
Maar de meest overtuigende 
argumenten kwamen uit de 
hoek van de docenten. God-
fried Engbersen, hoogleraar 
Algemene sociologie, hield 
zijn gehoor schertsend voor 

dat hij straks gedwongen is 
om Engelse boeken uit de li-
teratuurlijst te halen en de 
taaltoets te schrappen. Ste-
ven Van de Walle, hoofddo-
cent Bestuurskunde trok een 
hilarische parallel met de in-
voering van prestatie-indica-
toren in de Britse gezond-
heidszorg, die tot absurde ta-
ferelen leidden.
Meermaals werd het belang 

van de demonstratie van 21 
januari benadrukt. De Rot-
terdamse student, die niet 
bepaald bekendstaat om zijn 
actiebereidheid, moest de 
‘het heeft toch geen zin’-
mentaliteit van zich afschud-
den. Organisator en student 
Che Brandes-Tuka: “Als we 
deze maatregel over ons heen 
laten komen, is het hek van 
de dam. Het ministerie ruikt 
bloed. We zijn te lang stil ge-
weest.” 
Bij monde van Bart Straat-
man gaf het College van Be-
stuur te kennen de acties van 
zowel studenten als docenten 
van harte te steunen. Een 
aantal studenten in de zaal 
had echter weinig begrip 
voor het bestuurlijke per-
spectief en riep op tot een 
hardere vuist richting Den 
Haag. De reactie van Straat-
man: “Het is ongekend dat 
de rectoren en hoogleraren 
op deze manier in protest 
gaan. Maar als de maatrege-
len doorgaan, hebben we 
geen keuze. Dan moeten we 
meewerken.” GM (foto: RvdH)

Meer weten over de kabinets-
plannen? Kijk op www.eras-
musmagazine.nl/dossier_
langstudeerders

ONDERWIJS

Ongekend: studenten en docenten zijn eensgezind in hun protest

‘Het ministerie ruikt 
bloed. We zijn te lang 
stil geweest’



EUR komt met 
vrijwilligers-
certificaat
De EUR gaat nevenactiviteiten 
officieel erkennen. Studenten 
die zich naast hun studie vrij-
willig en langdurig hebben in-
gezet voor studentenvereni-
ging, studievereniging, univer-
siteit of stad, kunnen daar van-
af nu een certificaat voor aan-
vragen. De universiteit ziet het 
als een formele referentie, een 
bewijs dat een wetenschappe-
lijk, onafhankelijk instituut de 
inspanningen heeft gewaar-
deerd. Er wordt al meer dan een 
jaar aan het concept gewerkt, 
maar pas deze lente worden de 
eerste certificaten feestelijk uit-
gereikt. Studenten die zich tus-
sen 15 februari en 1 april opge-
ven via www.eur.nl/erken-
ningscertificaat kunnen nog 
mee met de eerste ronde. Daar-
na zal elk half jaar een aan-
vraagmogelijkheid zijn. 

Topmannen 
over geloven
Wat is de toegevoegde waarde 
van geloven voor succesvolle 
CEO’s? Die vraag legt studen-
tenvereniging NSR donderdag 
27 januari voor aan de oprich-
ter van uitzendbureau Rand-
stad, Frits Goldschmeding, 
Willem Willemstein, oprichter 
van Petroplus, en Henk Hag-
oort, voorzitter van de raad van 
bestuur van de publieke om-
roep. De topmannen vertellen 
hun persoonlijke verhaal over 
hun weg naar de top en de rol 
van God in hun leven. De bij-
eenkomst begint om 16 uur in 
de Aula en is georganiseerd ter 
gelegenheid van het 38e lus-
trum van NSR. 

KORTAF

COCKTAILJURKEN EN NEPPPARELS
De rode loper ligt uit. De borrel van de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam 
(MFVR) met als thema het Gooi is net begonnen en de prosecco vloeit al rijkelijk. Vrou-
wen in cocktailjurken met nepparels en kleine witte hondjes in de hand proosten. Be-
stuurslid Thomas Thijs komt met golfclub in de hand binnen. “Is hier nog iemand om een 
spelletje mee te spelen?” vraagt hij met bekakte stem. Hij draagt bretels, een jasje en ge-
streepte blouse. “Jij bent net iets te goed thuis in dit thema”, zegt Tip Stille, de voorzitter 
van de MFVR lachend, die net door een ander lid als ‘hij daar met die foute rode broek en 
sjaal’ is aangewezen. “Nee normaal zie ik er zo niet uit”, zegt hij. De vereniging bestaat 
sinds 1967 en heeft maar liefst 2300 leden. Vrijwel alle studenten geneeskunde worden lid, 
want het kost maar een tientje per jaar, verplicht tot niets en biedt tien procent korting op 
de dure boeken en toegang tot allerlei soorten activiteiten en borrels.  TL (foto: MG)

Het lijkt 
wel een 
snoep-
winkel
Aldus Ko Colijn, bijzonder hoogleraar 
Internationale Betrekkingen, tijdens 
het Denkcafé over Wikileaks. Hij 
genoot van het lezen van de diploma-
tieke cables, die hij bij de NOS mocht 
doorkijken. 

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   

Erasmus sport skireis
Feesten, zonnebaden en van de besneeuwde 
bergen sjezen: dat doen de 130 studenten in 
Briançon.
 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

‘Universiteiten moeten 5000 banen 
schrappen’
Door de bezuinigingen zullen universiteiten 
volgens universiteitenvereniging VSNU 
minstens vijfduizend banen moeten schrappen. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Ook thuisblijvers kunnen protesteren
Thuisblijvers kunnen via een digitale dubbel-
ganger meeprotesteren op het Malieveld tegen 
de kabinetsplannen met het hoger onderwijs. 

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

‘Europabeleid pvv werkt averechts’
Door zich af te zetten tegen Brussel creëert 
Wilders op de lange termijn juist meer 
aandacht voor de Europese politiek. 

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Schorsing voor mishandelen 
medestudent
De student die in mei 2010 een medestudent 
mishandelde in het F-gebouw, is alsnog 
geschorst tot 15 juni 2011. 
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

DE QUOTE

MEDISCHE BORREL
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FHKW wordt ESHCC
De Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) gaat geen Facul-
teit Geschiedenis, Cultuur en Communicatie (FGCC) heten, zoals wij ten onrech-
te in EM10 vermeldden. De nieuwe naam wordt Erasmus School of History, Cul-
ture and Communication (ESHCC). Hoewel de faculteit in het bestuur- en be-
heersreglement van de universiteit nog aangeduid wordt onder het Nederlandse 
FGCC, zal in de praktijk de Engelse naam gevoerd worden. Dat betekent dat ook 
de e-mailadressen van nieuwe achtervoegsels voorzien zijn. GM 

RECTIFICATIE



Op 13 januari organiseerde Cedo Nulli, de 
studievereniging van de FSW, het eerste 
kroegcollege. De opkomst was groot. 

Wat is een kroegcollege? Het is de injectie van 
academische ontwikkeling in de privésfeer, com-
plexe ideeën worden herenigd met wijn, bier en 
goede gesprekken – allemaal in een gezellig bruin 
café. Het concept is misschien niet nieuw, maar 
voor de FSW is het idee afkomstig van de popu-
laire docent dr. Machiel Zwanenburg. Hij begon 
een van zijn spannende verhalen met de uitspraak 
dat hij dit best in een kroeg zou kunnen doen. De 
leden van Cedo Nulli’s sociologiecommissie wa-
ren het hier volstrekt mee eens. Een maand later 
heeft de eerste editie van een reeks kroegcolleges 
zich als hit onder studenten ontpopt. Locatie is 
één van de oudste café’s van Rotterdam, Melief 

Bender aan de Oude Binnenweg,
“We verwachtten een opkomst van twintig stu-
denten. Uiteindelijk kwamen er meer dan zestig 
opdagen”, zegt Samantha Langendoen, Commis-
saris Externe Betrekkingen van de sociologiecom-
missie. De opkomst werkte in het voordeel van de 
doelstellingen van de commissie. Kroegcolleges 
zijn vooral een kans om je sociaal netwerk te ver-
rijken. Behalve de verwachte sociologiestudenten 
kwamen er studenten van bestuurskunde, rech-
ten, filosofie, verschillende masteropleidingen en 
RSM-alumni op af. De colleges zijn namelijk ook 
bedoeld om academische discussies onder vrien-
den en nieuwe kennissen aan te wakkeren. 
Thema van het college in Melief Bender was de 
veranderende opvatting over criminelen en mis-
daad door de tijd heen; beginnend bij een religi-
eus goed/kwaad dualisme, en eindigend bij de 

nieuwe biopsychologie, die gestoeld is op de ont-
wikkelingen in de neurowetenschappen. Dr. Zwa-
nenburg opperde vruchtbare ideeën aan zijn luis-
teraars, die lang nadiscussieerden over wat mis-
daad is en hoe onze alledaagse opvattingen over 
criminelen op een manier benaderd kunnen wor-
den die meer inzicht in dit fascinerende onder-
werp biedt.
Ondertussen worden de komende kroegcolleges 
gepland. Een innovatie op het concept is ook al 
bedacht. De kern blijft echter een samensmelting 
van het beste uit verschillende werelden. Toen 
Cedo Nulli de charmante eerste “kroegdocent” 
een fles goede wijn overhandigde, draaide de 
barman net het refrein van een nummer, dat het 
kroegcollege op de meest passende manier heeft 
afgesloten: “It’s like that, and that’s the way it 
is!” HP (foto: Casper Houtman)

CEDO NULLI

studieprestaties, carrière en ne-
venactiviteiten. Mark Reijman 
(1983) noemt het een eer om tus-
sen al deze ambitieuze mensen te 
staan. 
Tussen 2001 en 2008 studeerde hij 
aan de EUR. Hij voltooide er de 
bachelors Bedrijfseconomie, Ne-
derlands recht en Filosofie en de 
masters Marketing en Neder-
lands recht. Studeren ging hem 
gewoon goed af en hij leert graag 
nieuwe dingen. In zijn studieperi-
ode was hij lid van de Juridische 

en Economische faculteitsvereni-
ging, bestuurslid van studiever-
eniging In Duplo en voorzitter 
van de faculteitsraad van de Eras-
mus School of Economics.
Wat hij tijdens zijn studie leerde, 
gebruikt hij niet direct in zijn 
werk als senior business analyst 
bij A.T. Kearney. Hij moet er 
vooral goed communiceren en sa-
menwerken met collega’s en klan-
ten. Hij vindt het bijzonder dat hij 
op deze leeftijd al de kans krijgt 
om directeuren van grote bedrij-

ven te adviseren en dat ze dan ook 
echt naar hem luisteren. Binnen 
zijn kantoor kreeg hij veel positie-
ve reacties op zijn verkiezing. 
Naast zijn werkweek van 55 à 60 
uur heeft hij nog tijd om hard te 
lopen en uit te gaan met vrienden. 
Hoewel zijn avonden vaak bezet 
zijn, heeft hij in de weekenden wel 
echt vrij. Wat hij over vijf jaar wil 
doen, weet hij nog niet. Hij doet 
liever wat hij nu doet met passie, 
en wil in ieder geval geen kansen 
aan zich voorbij laten gaan. TL

‘een eer om tussen al deze ambitieuze mensen te staan’
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Hij had het helemaal niet ver-
wacht, zijn verkiezing op de derde 
plaats van de Best Graduates van 
2011. Memory Magazine selec-
teerde honderd veelbelovende af-
gestudeerden op basis van hun 

Mark Reijman 

TALENT 
AAN DE EUR

Kroegcollege over misdaad door de eeuwen heen



Peter Nikken (50) is per 1 
januari benoemd tot de 
eerste Europese (bijzonder) 
hoogleraar Mediaopvoe-
ding aan de EUR

Waarom heeft u deze leer-
stoel gekregen?
“De ontwikkeling van de media is ontzet-
tend snel gegaan. Toen ik jong was, was 
er op tv alleen Nederland 1 en 2. Kinde-
ren zitten achter internet, kijken televisie, 
spelen games en hebben een mobiele 
telefoon. We willen graag een overzicht 
krijgen van wat er door ouders anno 2011 
aan mediaopvoeding wordt gedaan. Mis-
schien dat we ook tips en cursussen voor 
ouders gaan ontwikkelen.”

Is hier dan behoefte aan?
“Ja dat weet ik uit ervaring vanuit mijn 
werk op het Nederlands Jeugdinstituut. 
Je hebt natuurlijk de Kijkwijzer, en 
mensen halen informatie van websites en 
uit damesbladen, maar er is nog weinig 
kennis over of dat goede en voldoende 
informatie is. Soms is het voor ouders 
lastig om te weten wat ze moeten geloven 
en dan doen ze maar niets.”

Zitten kinderen standaard 
te veel achter de TV en 
computer?
“Ik denk dat het meevalt. Kinderen 
kunnen van media ook veel leren. Maar 
er zijn natuurlijk extreme gevallen. In de 
Verenigde Staten adviseren kinderartsen 
een gebruik van alle media van maximaal 
twee uur per dag voor kinderen tot twaalf 
jaar, maar dat lijkt me niet realistisch. Ik 
weet nog niet of wij ook richtlijnen op dat 
gebied gaan maken.”

Hoe ging dat bij uw doch-
ters?
“Ze zijn nu 18 en 19 jaar. Vroeger hebben 
mijn vrouw en ik wel eens moeten zeg-
gen: zet die tv nu uit en ga eens buiten 
spelen. Kinderen kunnen er best wat hulp 
bij gebruiken, ook als ze al op de mid-
delbare school zitten.” TL

Waar: De Unie
Wanneer: donderdag 20 januari, 19.30 – 22.00 uur
Wat: Wintergasten met Rutger Wolfson 

Wat hebben Apocalyps Now, Der Himmel über 
Berlin, gabbers, skaters, Blue Velvet, New Kids, 
Aphex Twin met de clip Windowlicker, porno- 
annex popstar Matt Zane, speeches geschre-
ven door Tony Blair’s spindoctor Alastair John 
Campbell, en films van de Zuid-Koreaanse re-
gisseur Jo Sung-Hee met elkaar gemeen? 

Antwoord: EUR-alumnus Rutger Wolfson. Hij 
liet er fragmenten van zien, als Rotterdamse 
wintergast. De directeur van het International 
Film Festival Rotterdam (IFFR) is bij verschij-
nen van dit EM waarschijnlijk druk doende de 
veertigste editie van het evenement in goede 
banen te leiden; daags voorafgaand aan het 
IFFR had hij echter nog even tijd om aan te 
schuiven bij Wintergasten, een lokale, door 
Studium Generale in het leven geroepen kloon 
van het VPRO-format. Wolfson werd bevraagd 
door mijn onvolprezen collega en gelegen-
heidspresentator Geert Maarse, voor de ge-
legenheid gestoken in Talkshowneske bretels 
van Kelderiaanse allure.

Het moet gezegd, de 41-jarige Wolfson zorgde 
voor een onderhoudend avondje in De Unie, 
maar wel eentje met een verontrustende on-
dertoon. Nadat de klanken van de op zijn ver-
zoek opgezette trash metal van Slayer waren 
weggeëbd, werd het publiek vergast op een 
filmscène waarin Amerikaanse soldaten vanuit 
helikopters weerloze Vietnamezen neermaai-
en. Apocalyps Now was het eerste echte mees-
terwerk dat puber Wolfson zag, verklaart hij, 
en dat zijn liefde voor film voor eens en altijd 

deed oplaaien. ‘Een reis naar het binnenste van 
jezelf; hoe mooi is dat?’

Omdat hij tijdens zijn tien jaar durende stu-
die een half jaartje door Berlijn zwierf – ‘Op 
zoek, maar ik wist niet naar wat’ – zijn er ook 
een paar minuten uit bovengenoemde film 
van Wim Wenders. Gabbermuziek – ‘de enige 
muziekstroming die inheems Rotterdams is’ –, 
videokunst en een filmpje over skaters volgen. 
Want benadrukt de man die populaire cultuur 
meermalen het museum binnenhaalde: ‘Ik 
heb me altijd verzet tegen het kunstmatige 
onderscheid tussen die cultuur en kunst met 
een grote K.’ Hard ‘laat ons’ roepen op het 
Museumplein is dan ook niet zijn ding. Liever 
ziet hij pro-activiteit vanuit de kunst- en cul-
tuurwereld. 

Na de pauze worden de fragmenten er vlot 
doorheengedraaid. De perverse seks in Blue 
Velvet van David Lynch, de slechte smaak van 
New Kids, de parodie op hiphoppers en hun 
bitches van Aphex Twin, en de zelfverklaarde 
porno- en popster Matt Zane passeren onder 
anderen de revue. Waarom hij ons dit allemaal 
wil voorschotelen, blijft enigszins in het onge-
wisse. Wolfson komt niet verder dan dat hij het 
respectievelijk ‘heel gaaf’, ‘heel grappig’, ‘geni-
aal’ en ‘verontrustend’ vindt.  

Pa en ma Wolfson blijken na afloop niet ge-
schokt van de niet geheel gangbare fascinaties 
van hun zoon. Gedrieën roken ze buiten ge-
moedelijk een sigaretje. Waarna Rutger op de 
fiets voorzien van kinderzitje springt; hij moet 
nog even wat gaan werken. 

Gert van der Ende

Gabbers, porno en kinderzitjes
ACHTERAF

Het College van Bestuur 
vindt dat EUR-wetenschap-
pers niet genoeg subsidies 
van het Zevende Europese 
Kaderprogramma voor 
Onderzoek en Techno-
logische ontwikkeling 
(KP7) van de Europese Unie 
aanvragen. 

Tegelijkertijd is het aanvra-
gen van subsidies vaak zo 
ingewikkeld dat sommige 
onderzoekers halverwege 
afhaken. Reden genoeg voor 
een centraal ‘subsidieportaal’ 
op de EUR-website. Via de 

zoekterm ‘subsidieportaal’ is 
nu onder meer informatie te 
vinden over het schrijven van 
een aanvraag en het opstellen 
van de begroting. Daarnaast 
kunnen onderzoekers contact 
opnemen voor verder advies.
Marlijn de Lange van Human 
Resource & Finance: “De 
eerste geldstroom –
geld van het Ministerie van 
OCW – zal de komende 
jaren waarschijnlijk verder 
afnemen. Het werven van 
subsidies en daadwerkelijk 
binnenhalen van het subsidie-
geld zal daarom belangrijker 

worden voor de EUR om de 
onderzoekers aan de top te 
kunnen houden.”
Medewerkers van het subsi-
dieportaal zullen ook voor-
lichting bij de verschillende 
faculteiten over het aanvragen 
van subsidies gaan geven. De 
Lange: “De informatie was 
eerder te gefragmenteerd. Het 
is een hele ingewikkelde ma-
terie als je er nog nooit mee te 
maken hebt gehad. Zeker de 
subsidies van de EU, en als 
er verschillende instellingen, 
landen en bedrijven bij be-
trokken zijn.” TL

Verstrikt in het woud van subsidieregels? 
Geld
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MENNO VAN DUIN 
(1959) is specialist op het 
gebied van rampenbestrij-
ding en het functioneren 
van hulpdiensten. Hij is 
bestuurskundedocent aan 
de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, lector 
Crisisbeheersing aan het 
Nederlands Instituut voor 
Fysieke Veiligheid (NIFV) 
en de Politieacademie. Hij 
deed onderzoek naar af-
handeling van de Bijlmer-
ramp en geweld tegen 
ambulancepersoneel, 
maar ook naar de omgang 
met overstromingen en 
grieppandemieën. Hij 
geeft trainingen en is be-
trokken bij talloze evalua-
ties en adviestrajecten.
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Is de boel uit de hand gelopen in Moerdijk? “Welnee. Het 
was een gigantische brand en natuurlijk waren er mensen ter 
plaatse die iets te veel rook en dus ook gevaarlijke stoffen 
binnengekregen. Maar dit hoort bij een samenleving als de 
onze. Eens in de zoveel jaar gaat het mis bij zo’n soort bedrijf. 
En als het misgaat, weet je zeker dat er in de aanpak van het 
probleem ook een aantal dingen misgaan.”

Wat ging hier fout? “Het interessante van deze casus was 
dat er niet alleen sprake was van verschillende gemeentes, 
maar ook van verschillende veiligheidsregio’s. De brand was 
in Moerdijk, dat is regio Midden-West-Brabant. Maar het 
acute probleem was vooral aan de andere kant van het Hol-
lands Diep, in de regio Zuid-Holland-Zuid. En toen stond 
Peter Timofeeff in het journaal ineens aan te wijzen dat die 
wolk in Amsterdam of misschien wel in Arnhem of Apel-
doorn terecht zou komen. Dat zijn weer drie andere regio’s. 
Normaal werken we met een Gecoördineerde Regionale Inci-
dentbestrijding Procedure. Maar het maximale GRIP-ni-
veau, niveau 4, bleek in dit geval niet voldoende. En dan is er 
in Nederland eigenlijk niets georganiseerd. Ook wat betreft 
de communicatie. De burgemeester van Moerdijk stond voor 
de camera wat te vertellen over vergunningen, terwijl mensen 
in Apeldoorn zich afvroegen of zij ook gevaar liepen. Onder-
tussen moest de Dordrechtse burgemeester de inwoners van 
zijn regio informeren over de rookwolk, zonder precies te we-
ten wat er aan de hand was.”

Waarom nam de minister niet gewoon het woord? “Dat 
gebeurt alleen bij nationale rampen, terwijl hier toch vooral 
sprake was van een plaatselijk probleem. Achteraf kun je 
constateren dat het goed was geweest als Opstelten de rol 
van woordvoerder had gespeeld. Op het moment zelf leek dat 
totaal niet nodig, maar de gebeurtenis ontwikkelde zich – 
mede door alle aandacht – van een regionaal ongeval tot wel-
haast een nationale ramp.”

De verwachting bestaat dat, als mensen niet voldoende 
begeleiding krijgen in dit soort gevallen, ze in blinde pa-

De vlam in de pan
Het heeft geen zin om in een stuip te schieten na een brand 
als in Moerdijk, stelt bestuurskundige Menno van Duin. 
“Waarom zou je extra brandweermannen gaan opleiden? 
De kans dat ze nog een keer met zo’n situatie te maken 
krijgen is klein.”     tekst Geert Maarse fotografie ANP

niek raken. Is dat zo? “Het is absoluut zo dat men dat 
denkt. Als er geen paniek is uitgebroken, zeggen journalis-
ten: ze bleven relatief rustig. Maar dat is juist de norm. 
Mits je ze redelijk informeert, blijven mensen redelijk nuch-
ter en denken ze: dit waait wel over. We praten meer over 
paniek dan dat wij het in de praktijk zien.”

Wat betreft die informatievoorziening: leren we hier nu 
van? “Er komen straks weer een aantal rapporten natuur-
lijk. Maar hoeveel mensen nemen daar kennis van? Niet dat 
dit uitmaakt hoor. De kans dat we nog een keer met zo’n si-
tuatie te maken krijgen is klein.”

 ‘We praten meer over 
paniek dan dat wij het 
in de praktijk zien’
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Brandweerlieden bestrijden woensdag 5 janua-
ri 2011 de brand die woedt bij chemisch bedrijf 
Chemie-Pack op het industrieterrein aan de 
Vlasweg in Moerdijk 

Wat is de functie van zo’n rapport dan? “Je koopt 
er tijd mee. Een politicus kan zeggen: u kunt mij al-
les vragen, maar ik wacht eerst even tot het rapport 
er is.”

Doen we helemaal niets met die evaluaties? “Ik 
heb dit soort onderzoeken zelf ook gedaan, maar de 
drang om alles op papier te zetten leidt soms tot bi-
zarre aantallen evaluaties. Als je alles van de vuur-
werkramp in Enschede verzamelt, heb je 28 kilo do-
cumenten bij elkaar. Tegen de tijd dat zo’n rapport 
verschijnt zijn mensen vaak al met hele andere din-
gen bezig. Daarnaast zijn sommige conclusies zo 
vanzelfsprekend dat je er helemaal geen evaluatie 
voor nodig hebt. Dat je geen vuurwerk in de buurt 
van huizen moet opslaan, wisten we de dag na de 
ontploffing in Enschede al.”

Had Chemie-pack een eigen brandweer moeten 
hebben? “Mensen zeggen: de brand had nooit zo 
groot kunnen worden. Maar het idee dat je bij ieder 
gevaarlijk object zoveel brandweer in de buurt hebt, 
dat je, als het misgaat, binnen tien minuten de boel 

onder controle hebt, is niet haalbaar. Moerdijk is 
iets anders dan het petrochemische gebied bij Rot-
terdam. Bij een bedrijf als Chemie-pack komen dit 
soort dingen zo weinig voor dat het onzinnig is om 
er mensen voor op te gaan leiden. Iedereen die daar 
was, zei: ik heb nog nooit zo’n grote fik meege-
maakt. Dan zie je altijd dat er brandweermannen 
zonder perslucht werken en achteraf last van hun 
longen krijgen. Maar dat gebeurt de volgende keer 
weer. Tenzij je met specialisten gaat werken: minder 
mensen die dit soort dingen vaker doen. Alleen dan 
moet je altijd een groep superdeskundigen ergens in 
het land paraat hebben zitten die je in geval van 
nood kunt invliegen. Dat zie ik niet zo snel gebeu-
ren. Ten slotte is snelheid bij een brand als deze cru-
ciaal.”

Is het terecht als mensen hier spreken van een 
ramp of een inferno? “Er is niemand overleden en 
voor zover mensen gewond zijn hebben ze te veel 
gevaarlijke stoffen ingeademd in te korte tijd – en 
dat zijn voornamelijk de mensen die ter plaatse aan 
het werk waren. Er is sprake van rampinflatie, het 

leed wordt uitvergroot. In mijn proefschrift heb ik 
een grote brand in het Amsterdamse Hotel Polen 
behandeld, in 1977. Daar kwamen 34 mensen om. 
In de media werd daarbij nooit over het woord ramp 
gesproken. Dat was gewoon een hotelbrand. Drie 
dagen journaal en klaar. Vergelijk dat met de brand 
in Café het Hemeltje in 2001. Die heeft in de eerste 
maand elf keer het journaal gehaald. Het hele land 
leek in rouw.”

Hoe komt dat? “Bij die brand in Hotel Polen – toen 
hadden we alleen Nederland 1 en Nederland 2 – 
waren er zeven journalisten ter plaatse. Dat is wat 
anders dan de honderden verslaggevers tijdens de 
Moerdijkbrand door het land zwierven.”

En er ook allemaal belang bij hadden om het als 
groots en dramatisch te presenteren. “Precies. Als 
ze allemaal roepen dat het niets voorstelt, zijn ze 
snel klaar met hun verhaal. Het was natuurlijk ook 
een mediagenieke gebeurtenis: de ontploffingen, de 
enorme rookwolken, de paarse sloten achteraf – het 
kon zó in de krant.”

Hoe doet Nederland het als je het vergelijkt met 
andere landen? “Wat media-aandacht betreft werkt 
het overal hetzelfde. Maar in andere landen hante-
ren ze veel meer een hit and run-structuur. Ze halen 
gewonden op en proberen die zo snel mogelijk in een 
ziekenhuis te krijgen. Nederland heeft altijd het idee 
gehad dat je ter plaatse allerlei mensen moest ver-
zorgen en ondersteunen. De hoeveelheid samenwer-
king is enorm. Daarnaast hebben we hier relatief 
hoogopgeleide brandweermannen. In andere landen 
kunnen ze iets minder, maar zijn ze met meer. Toen 
in de Duitse stad Eschede, in 1998, een ICE-trein 
ontspoorde, was binnen een paar uur het hele ram-
penterrein opgeruimd. Omdat er honderden, mis-
schien wel duizenden hulpverleners rondliepen.”  
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BRIEF

‘Prima wat jij thuis doet, maar niet 
in een universitair magazine’ 
Sinds ik studeer aan de Erasmus universiteit ben ik een trouwe lezer van uw blad. Ik 
lees dit met een bovengemiddelde interesse. Ik heb heel wat nummers versleten en 
na deze observaties is mijn ‘n’ groot genoeg om te kunnen zeggen dat ik het 
Erasmus Magazine een degelijk blad vind.
Een degelijk blad? Zult u denken, dat is toch helemaal geen compliment? Nou dat 
is het wel. In deze wereld vol met Telegrafen, Story’s, de Privé, Fox News, BNN en de 
Break Out, is het moeilijk om nog iets degelijks te vinden. Het is vandaag de dag al-
leen maar scoren met grofheden, makkelijk weg te lezen seksverhalen, grote kop-
pen met aangedikte en overdreven gebeurtenissen. Daarom vlucht ik af en toe uit 
deze wereld van goedkope entertainment en zoek ik een toevlucht in de haven 
voor intellectuelen; ofwel het Erasmus Magazine, Heerlijk en fantastisch vind ik 
dat.
Nu lees ik het laatste nummer van uw blad en wat vind ik? Een fictief verhaal dat 
het seksleven volgt van een 19 jarige student. Dat je verwacht in de Hitkrant, of op 
een goedkope sekssite voor gefrustreerde pubers. Maar nee, ik lees dit in mijn ge-
liefde blad. En het erge is nog dat dit geschreven wordt door een kerel die schuil-
gaat onder de naam Geert Maarse.
Ik vind het onbegrijpelijk dat deze smerige kerel, een podium krijgt van jullie om 
zich op papier te verplaatsen in een 19 jarige meisje. Waarschijnlijk toegejuicht 
door de redactie in een brainstormsessie; om meer lezers te trekken.
Wat een verschrikkelijk onzin troepverhaal van de gefrustreerde man van vast en 
zeker middelbare leeftijd. Chapeau Geert voor het beschrijven van vieze seksdinge-
tjes. Bedankt.
Geert Maarse zijn held is waarschijnlijk Jan Wolkers en zijn favoriete film waar-
schijnlijk Turks Fruit. Nou ik heb nieuws voor je Geert Maarse: Turks Fruit is een dra-
matisch slecht(e) boek/film. Mensen die dit wel fantastisch vinden komen tekort in 
hun eigen seksleven, en hebben geen toegang tot goede porno op het internet.
Prima wat jij thuis doet Geert Maarse maar niet in een universitair magazine.
Het zou uw blad sieren deze kritiek te plaatsen in uw blad, zodat mensen die mijn 
mening delen en met mij gechoqueerd waren, weten dat zij niet de enige zijn.

Ik heb gezegd, dat zegt genoeg 
 
William Klaver, Student Economie & Bedrijfseconomie en Student Bedrijfskunde

Keurslagers gezocht
Worst. Plakkie leverworst. Gebakken worst. 
Tapasworst. Rookworst, liefst op een broodje. 
Heerlijk! Je begrijpt, ik ben een groot liefhebber van 
worst. Ik kan echt genieten van een goed exemplaar. 
Maar, waar kan je eigenlijk de beste worst kopen? 
Goede vraag! Bovendien eentje die de gemoederen 
nogal bezighoudt. Ik kan me echt kwaad maken om 
van die ‘keurslagers’ die menen te kunnen bepalen 
wie de beste worstendraaiert van het land is. Alsof je 
dat ^*&%#% niet gewoon zelf kan bepalen? Onlangs 
was het weer raak. Tijdens de 24e Nationale 
Slagersvakdagen werden de vleeschverwerkers van 
Slagerij Verhoef uit Almere op het schild gehesen op 
de onderdelen ‘ossenworst’, ‘gekookte worst’ en ‘grill-
worst’. Ben er dus zelf maar even heen gereden om 
wat van die zogenaamde topworsten te proeven. Ze 
kunnen er mee door wat mij betreft, maar ze halen 
het niet bij de worsten van mijn eigen slager De 
Gevulde Darm uit Kudelstaart. Wat een goede worst 
is, moet je zelf proeven. En: niet lekker is niet eten, 
zeg ik altijd maar. 
Hoe anders is het met onderwijs. Uiteraard, goed on-
derwijs moet je proeven. Maar goed onderwijs is 
niet altijd lekker onderwijs. Soms moet je als student 
iets leren waarvan je niet direct de relevantie ziet, of 
iets wat verschrikkelijk ingewikkeld is en waarvoor je 
veel moeite moet doen. Leuk is dat niet, maar zulk 
onderwijs kan toch heel goed zijn. 
Toch vreemd dat onze universiteit denkt het vast-
stellen van de kwaliteit van onderwijs te kunnen 
overlaten aan de afnemers van dit onderwijs. Echt, 
de enige manier om iemands onderwijs te beoorde-
len zijn de door de studenten ingevulde cursusevalu-
aties. Maar wat weten studenten nou van goed on-
derwijs? Als ik als docent een potje ga staan hakke-
len op college, dan wordt dat door de studenten ge-
nadeloos afgestraft in hun cursusevaluatie. Onaardig 
doen – bijvoorbeeld door te zeggen dat studenten 
eens aan het werk moeten gaan – da’s ook geen 
aanrader. Maar, hier staat tegenover dat als je strooit 
met borrelnootjes, giet met bier, en op zijn tijd wat 
tentamenvraagjes prijsgeeft, snel blijkt dat je de 
beste docent van de hele EUR bent. Studenten letten 
bij het beoordelen van cursussen en docenten name-
lijk meer op vorm dan op inhoud. Dat kan ook niet 
anders, want ze zijn nog geen volleerd econoom, filo-
soof of radioloog, en weten dus (nog) niet welke 
kennis hen moet worden bijgebracht om dit te wor-
den. Het wordt dus hoog tijd dat er bij de beoorde-
ling van onderwijs en docenten eens wat keurslagers 
worden ingevlogen. Gewoon, om te beoordelen of 
de inhoud van het onderwijs in orde is. 

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, snapt 
niet dat zijn onderzoek altijd peer-reviewed wordt en 
zijn onderwijs nooit.

PETER ACHTERBERG
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Sofie en de beteugeling van de driften
Het was Cicero die uitriep ‘O tempora, o mores’ toen hij geconfronteerd werd met het 
verval van de zeden en de corruptie van zijn tijd. De prangende vraag is of soortgelij-
ke woorden niet gesproken moeten worden na het lezen van EM #10. Want was het 
niet Cicero die in zijn Hortensius de filosofie aanprees als weg naar geluk? De liefde 
tot de wijsheid die gepaard gaat met de ontwikkeling van de rede en de beteugeling 
van de driften? En was het niet een van de allergrootste denkers ooit, Aurelius 
Augustinus, die na het lezen van dit boek radicaal brak met het decandente leven dat 
hij tevoren leefde?
Dat is andere sofos dan we lezen in het vervolgverhaal over Sofie in EM #10. Dit staat 
weinig uit met ontwikkeling van de rede, laat staan met de beteugeling van de drif-
ten. Het is dan ook niet te begrijpen dat deze tekst wordt gepubliceerd in het ‘onaf-
hankelijke opinie- en informatieblad’ van de Erasmus Universiteit. Moet het niet juist 
het streven zijn een universiteitsblad om haar lezers de weg van de wijsheid te wijzen?
Daarom roep ik de EM-redactie op de inhoud van het vervolgverhaal over Sofie gron-
dig te herzien, dan wel deze reeks verhalen te beëindigen. Slechts dan kan EM de uni-
versitaire gemeenschap dienstbaar zijn wanneer zij ‘het goede voorschrijft en het 
kwade afwijst’ (Cicero).
 
Niels Rietveld, promovendus Erasmus School of Economics



J
a, ook zij kreeg een brief van de studieadviseur. Fleur 
’t Hart (18) is bijna op de helft van haar eerste jaar 
Rechten. Ze is lid van een vereniging, actief in ver-
schillende commissies, ze hockeyt op hoog niveau en 
gaat regelmatig zeilen met vriendinnen. Het gaat lek-       

           ker, alleen die studie blijkt toch een stuk taaier dan ze 
had verwacht. Ze heeft tot nu toe geen enkel tentamen ge-
haald, wat voor de universiteit aanleiding was om aan de 
bel te trekken. De boodschap van de brief: u kunt uw studie 
beter staken, de kans dat u het nog haalt is nihil. Fleur, be-
slist: “Maar ik wil niet stoppen, ik heb een hekel aan opge-
ven. Mijn plan is om mijn nevenactiviteiten op een lager pit-
je te gaan zetten. Wat nu vrijheid-blijheid en feesten, fees-
ten, feesten is, moet leren, leren, leren worden. Daarna gaan 
we eens kijken of het lukt om er wat meer evenwicht in aan 
te brengen.”
Wie zich inschrijft als voltijdstudent committeert zich aan 
een volledige werkweek tussen de boeken. Tenminste, zo 
zou de universiteit het graag zien. De praktijk is weerbarsti-
ger. De meeste studenten houden er bijbanen, hobby’s, ne-
venfuncties en vrienden op na, die allemaal een deel van de 
voor studie bedoelde tijd in beslag nemen. En zelfs al weet je 
raad met de plotselinge eigen verantwoordelijk, dan nog be-
staat de mogelijkheid dat je verkeerd gekozen hebt, dat de 

studie te zwaar is, of dat je de aandacht er door persoonlijke 
omstandigheden niet bij kunt houden. Het gevolg: gemiste 
colleges, onvoldoendes bij tentamens, en in het ergste geval, 
aan het einde van het jaar een negatief Bindend Studiead-
vies (BSa). Wie er dan niet in is geslaagd om tweederde (40) 
van het aantal haalbare punten (60) in te koppen, moet ver-
plicht het veld ruimen. En lukt het in het daaropvolgende 
jaar niet de resterende twintig punten van het eerste jaar te 
halen, dan is het ook afgelopen. 
Een negatief BSa betekent: drie jaar lang uitgesloten van de 
opleiding in kwestie. De universiteit probeert dit met studie-
adviseurs, mentoren en keuzegesprekken tot een minimum 
te beperken, maar nog altijd ontvangt een kwart van de eer-
stejaars een negatief BSa. Hadden ze hun kansen eerder en 
beter ingeschat, en waren ze voor 1 februari gestopt, dan 
was hen een hoop tijd en geld bespaard gebleven. Maar 
slechts 10 procent van de eerstejaars pakt halverwege het 
jaar zijn biezen.

Verkeerde keuze  Levensgenieters die zichzelf 
iets teveel vrijheid gunnen, hardwerkende pechvogels die 
net geen voldoendes halen en de klassieke, luie student die  
elke discipline ontbeert, maar volledig overtuigd is van zijn 
eigen kunnen. Mentor Sander Westhuis (23) heeft ze al-

Waar is hier de 
nooduitgang?

STOPPEN VOOR 
1 FEBRUARI 
Stop je vóór 1 februari met 
je studie en is dit je eerste 
jaar met een prestatie-
beurs? Dan wordt je pres-
tatiebeurs van dat studie-
jaar automatisch een 
gift. Je moet je dan wel 
voor 1 februari uitschrij-
ven en je studiefinancie-
ring stopzetten. 
Voorwaarde is bovendien 
dat je datzelfde studiejaar 
niet opnieuw studiefinan-
ciering aanvraagt. De tot 
februari ontvangen maan-
den tellen mee als ver-
bruikte studiefinancie-
ringsmaanden en je kunt 
maar één keer gebruikma-
ken van deze regeling. Kijk 
voor meer informatie op  
www.eur.nl/essc.

Eerstejaars die zich voor 1 februari uitschrijven, hoeven hun 
prestatiebeurs niet terug te betalen. Dat kan een verstan-
dige keuze zijn, als je nu pas een paar punten binnen hebt. 
Maar het blijft gokken. ‘Het eerste jaar is een keiharde 
afvalrace.’                      tekst Tim Gouw en Geert Maarse illustratie Bas van der Schot

>>
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lemaal al eens voorbij zien komen. De meeste opleidingen 
hebben in de eerste maanden van de bachelor een mentoraat 
of andersoortig stelsel dat ouderejaars in staat stelt om be-
ginnende studenten te begeleiden bij hun overstap van mid-
delbare school naar universiteit. Een deel daarvan is hulp bij 
de omgang met het onverbiddelijke BSa. Westhuis, zelf nog 
student, is verbonden aan de Erasmus School of Economics, 
en is nu voor het derde achtereenvolgende jaar verantwoor-
delijk voor ruim twintig eerstejaars.
Begin januari is voor mentoren traditioneel de drukste tijd 
van het jaar, aangezien dan de zogenaamde BSa-gesprekken 
plaatsvinden. Met iedere student uit de groep heeft de men-
tor een individueel gesprek van een half uur. Westhuis: “Dat 
kan best confronterend zijn. Mijn voornaamste taak is om 
inzicht te krijgen in het studiegedrag van iemand. Als daar 
problemen mee zijn, gaan we op zoek naar een oplossing. 
Studenten die denken dat ze een verkeerde keuze hebben ge-
maakt, kunnen doorgestuurd worden naar een studieadvi-
seur, mensen die problemen van persoonlijke aard tegenko-

men, hebben wellicht baat bij de universiteitspsycholoog. 
Maar meestal volstaat ons gesprek.”
Per opleiding lopen de ervaringen met het BSa nogal uiteen. 
Slechts één procent van de geneeskundestudenten haalde 
aan het einde van het eerste jaar niet genoeg punten om door 
te gaan. Op Woudestein is de Erasmus School of History 
Culture and Communication (ESHCC) de koploper; zowel 
Geschiedenis als Algemene Cultuurwetenschappen en de in-
ternationale communicatiebachelor telde niet meer dan 15 
procent gedwongen uitval. Maar bij Wijsbegeerte, Fiscale 
Economie, Fiscaal Recht en Gezondheidswetenschappen 
moest bijna 40 procent verplicht afzwaaien. En een deel van 
die studenten slaat aan het zwerven.
Jasper Vreeke (24) is zo iemand. Hij begon ooit met Psycho-
logie, toen drie maanden Bedrijfskunde en kwam uiteinde-
lijk op het hbo uit, bij Rechten. Na een succesvol prope-
deusejaar besloot hij de studie in september voort te zetten 
op universitair niveau, aan de EUR. Het is een gok, beseft 
hij. Het studieontwijkend gedrag ligt elk moment op de loer. 
Juist op momenten dat hij eigenlijk de bibliotheek in wil, is 
er altijd even dat computerspelletje dat uitgespeeld moet 
worden, of die ene serie die nog afgekeken moet worden. 
Niet zonder reden. “Bij elke studie is er altijd wel iets waar 
ik me aan stoor. Dat kan een vak zijn, maar ook de manier 
waarop het collegejaar is ingedeeld. Het eerste jaar is sowie-
so een keiharde afvalrace. Daar zou je uit kunnen conclude-
ren dat ik niet geschikt ben om te studeren. En ach, wie weet 
is dat ook wel zo. Maar dan kan ik in ieder geval zeggen dat 
ik het geprobeerd heb.”

Geen gehoor  Op de motivatie van studenten is 
nogal eens iets af te dingen, is de ervaring van Willie van 
Sonderen, projectleider BSa en coördinator van het men-
toraat aan de ESE. “Soms hoor ik dingen als: ‘Mijn vader 
zegt dat ik deze studie moet doen.’ Of erger: ‘Ik doe dit zodat 
ik later veel geld kan verdienen’. Misschien heeft het wel 
met de tijd te maken. Er is zoveel afleiding. Iedereen zit met 
elkaar te twitteren, en weet ik veel wat nog meer. En uitein-
delijk wint Twitter het dan van de studie.”
Een grote valkuil is volgens haar dat veel eerstejaars vast-
houden aan de manier waarop ze hun examenjaar op de 
middelbare school zijn doorgekomen. “Een grote groep heeft 
op het VWO nooit echt hard hoeven werken. Maar hier ligt 
het tempo een stuk hoger en hebben ze er nogal wat moeite 
mee om alles bij te benen. Vaak beseffen ze dat pas te laat en 
dan is er weinig meer aan te doen.”
Gesprekken en brieven moeten dat soort problemen onder-
vangen. Dat het in de praktijk lang niet altijd zo gesmeerd 
loopt, is bij de professionals algemeen bekend. Een groot 
deel van de studenten die door studieadviseurs opgeroepen 
wordt, geeft geen gehoor. Zonde, zegt Ilja Fase, studieadvi-
seur bij Sociologie – de opleiding die met 23 procent het 
grootste deel februaristakers heeft. “Er zijn studenten die 
weten dat ze de veertig ects voor hun BSa niet meer kunnen 
halen maar die hun stufi niet op willen geven, terwijl dat op 
de lange termijn toch echt in hun belang is. Wij willen dan 
graag dat ze zich uitschrijven.”
Voor de EUR, die het verbeteren van de rendementen hoog 
op de agenda heeft staan, is dat een goed teken; studenten 
die voor 1 februari afhaken tellen niet mee voor de slagings-
percentages van een faculteit. Maar dat studiekeuzegesprek-
ken door de bestuurders worden ingezet om de rotte appels 
eruit te halen, is volgens rector Henk Schmidt te ver ge-
zocht. “Er is geen enkel centraal beleid dat slechtscorende 
studenten stimuleert te stoppen. De dwang komt pas aan 
het einde van het jaar, bij het BSa. Studieadviseurs hebben 
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‘Wat nu feesten, feesten, feesten is, 
moet leren, leren, leren worden’

Positief advies 

Voorlopig advies 

Negatief advies 

Geen advies
(wegens persoonlijke 
omstandigheden)

1-februaristakers  
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hun eigen professionaliteit. Ze zijn er voor de student, niet 
voor de organisatie.”

Bed and breakfast  Voor studenten die ge-
durende hun eerste jaar worstelen met de studie, zijn er 
meerdere opties. Problematische planners kunnen gebruik-
maken van studievaardigheidstrainingen die intern worden 
aangeboden. En studenten die op enige andere wijze onder 
de maat presteren, maar hun schouders er wel onder willen 
zetten, hoeven ook niet bij de pakken neer te gaan zitten. 
“Wanneer iemand zijn studiegedrag wil veranderen, zijn wij 
absoluut bereid diegene te helpen”, zegt Van Sonderen. “Dat 
geldt ook voor studenten bij wie persoonlijke omstandighe-
den de oorzaak zijn van een slechte start.”
Volgens de rector zijn oplossingen altijd voorhanden. “Het 
kan zo zijn dat studenten zeggen: ik vind dit vak heel leuk, 
maar het lukt toch niet helemaal. Wij hebben heel goede 
contacten met het hbo. In sommige gevallen kan een student 
de overstap maken mét behoud van studiepunten.”
En anders is stoppen dus nog een optie. Economiestudent 
Valentijn Bovenkamp (20) komt net uit het gesprek met zijn 
mentor. Vorig jaar werd hij uitgeloot voor Geneeskunde en 
besloot daarop, bij gebrek aan een alternatief, te gaan wer-
ken als kok op een Franse camping. Toen hij terugkwam 
merkte hij dat studeren ‘er toch een beetje bijhoort tegen-
woordig’. Al zijn vrienden waren inmiddels met een studie 
bezig, en daarbij wilde hij niet achterblijven. Hij schreef zich 

in, maar scoorde slechts vier van de 24 tot nu toe te behalen 
punten.
Hij stopt, heeft hij besloten. Hij schrijft zich per direct uit en 
zet zijn studiefinanciering stop. Dat betekent dat hij de rest 
van het jaar geen beurs meer mag aanvragen. Wat hij dan 

wel gaat doen? Hij heeft een aanbod gekregen om als conci-
erge bij een bed and breakfast te gaan werken, in een uit-
hoek van Schotland. Geen topbaan, en zeker niet iets wat hij 
de rest van zijn leven blijft doen. Maar het geeft hem de ge-
legenheid om zichzelf beter te leren kennen. “Ja, dat klinkt 
wat zwaar, maar het kan geen kwaad om de voors en tegens 
van een universitaire studie nog eens op een rijtje te zetten. 
Studeren is per slot van rekening behoorlijk aanpoten, en 
het is maar afwachten wat je ervoor terugkrijgt.” 

Op verzoek van de studenten zijn hun namen gefingeerd. 
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‘Er is geen enkel centraal beleid dat 
slechtscorende studenten stimuleert 
te stoppen’
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De missie  De EUR-missie naar India vindt plaats 
tussen 5 en 12 februari en zal New Delhi en Mumbai 
(Bombay) aandoen. De missie staat onder leiding van col-
legevoorzitter Pauline van der Meer Mohr (New Delhi) en 
oud-rector Steven Lamberts (Mumbai). De delegatie van 
de EUR bestaat uit zo’n twintig leden, afkomstig van het 
International Institute of Social Studies of Erasmus Uni-
versity (ISS), het Institute for Housing and Urban Deve-

lopment Studies (IHS), het Erasmus MC, het instituut Be-
leid en Management Gezondheidszorg (iBMG) en Smart-
Port. Verder gaan er twee medewerkers van Erasmus Fo-
reign Services, een student geneeskunde en ondergeteken-
de, hoofdredacteur van Erasmus Magazine, mee.
De reis gaat voor een deel gelijk op met de reis van de ge-
meente Rotterdam – inclusief burgemeester – naar Mum-
bai. De gemeente, met in het kielzog het Havenbedrijf en 
veel havengerelateerde bedrijven, richt zich daar vooral 
dus op havenzaken.
Op het programma staat onder meer een bezoek aan de 
Nederlandse ambassade, diverse universiteiten en kennis-
instellingen, overheidsinstanties, ziekenhuizen, een slop-
penwijk en de haven van Mumbai.
Tijdens de missie worden door meerdere partijen MOU’s 
(memorandum of understanding) of LOI (letters of intent) 
getekend. Verder zijn er seminars, rondetafelgesprekken, 
presentaties, en een science dinner.

Wie gaan er heen en wat verwach-
ten ze?  
Joop de Wit, onderzoeker bij het International Institute of 
Social Studies of Erasmus University (ISS), is antropoloog 
en doet sinds 1981 onderzoek in India naar verbeterprojec-
ten van krottenwijken en stedelijk bestuur. Hij heeft alles 

bij elkaar een jaar of zeven in India gewoond en gewerkt; 
nu gaat hij ieder jaar drie weken naar India voor onder-
zoek.
Over India: “Het is een fascinerend land. Een laboratorium 
van menselijke mogelijkheden. Waar je rijkdom vindt 
naast armoede, en een groot cultureel erfgoed naast een 
keiharde samenleving. En ik kan er goed tegen, maar dat 
geldt niet voor iedereen.”
Over de missie: “Ik ga al een week eerder naar Chennai, 
waar ik in het verleden veel onderzoek heb gedaan, en ik 
blijf ook wat langer in India om in een krottenwijk in 
Mumbai verder onderzoek te doen voor mijn boek over lo-
kaal bestuur. Tijdens de EUR-missie ben ik daar echt na-
mens het ISS; ik trek daar samen op met het IHS. Ik breng 
hen in contact met mijn relaties en lift weer mee met bij-
voorbeeld afspraken van het IHS. Daarnaast heb ik ook 
persoonlijke afspraken over verdere samenwerking voor 
het werven van studenten of het starten van projecten.”
Over het reisdoel: “Het verdiepen en consolideren van be-
staande relaties, het scannen van mogelijkheden voor het 
opzetten van projecten en voor samenwerking met univer-
siteiten en andere organisaties door ISS in India. Bruggen 
bouwen tussen ISS en de EUR; we zijn een nieuw instituut 
binnen de universiteit en zo’n reis kan ook bijdragen aan 
het aanhalen van die banden. Verder wil ik van onze alum-
ni in India tips krijgen voor mogelijke samenwerking en 
projecten. Natuurlijk heeft zo’n reis ook iets opportunis-
tisch: het moet wat opleveren; mijn doel is met een lijstje 
van opportunities terug te komen.”

Kees van Rooijen leidt als directeur de vierkoppige delega-
tie van het Institute for Housing and Urban Development 
Studies (IHS). IHS zit al sinds 1985 in India, had ooit een 
eigen kantoor dat na een reorganisatie verdween. Nu wil 
het IHS de banden weer aanhalen, omdat India een steeds 
interessantere markt wordt voor het expertisegebied van 
het IHS: stedelijke ontwikkeling.
Over India: “India is geen ontwikkelingsland meer; het is 
voor ons van belang om daar aanwezig te zijn en te profite-
ren van de groeiende economie. Verder zijn voor India de 
komende jaren de thema’s decentralisatie en urbanisatie 
actueel, twee gebieden waar het IHS veel verstand van 
heeft.”
Over de missie: “Ons netwerk en reputatie is nog steeds 

Is India het nieuwe China? De Erasmus Universiteit stuurt begin februari een missie 
van bestuurders en onderzoekers naar de oost om daar ‘een voet tussen de deur’ te 
krijgen. Voor sommigen al bekend terrein, voor anderen een eerste ontdekkingstocht. 
Hebben we er wat te zoeken of zijn we te vroeg? Vijf delegatieleden over hun targets.                                           

tekst Wieneke Gunneweg fotografie Willem Scholten

De wijzen gaan nu 
náár het oosten

‘Ik wil weten of ik tien jaar te vroeg 
ben of dat er al een basis is voor 
samenwerking’
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levend in India. We hebben er zo’n vierhonderd alumni die 
als ambassadeurs voor ons kunnen optreden, daarom or-
ganiseren we een bijeenkomst voor hen. We geven een se-
minar en ik ga wat bezoekjes brengen aan instellingen 
waarmee we al banden hebben, of waar we mee willen sa-
menwerken. Verder tekenen we een MOU (Memorandum 
of Understanding) met Hudco, een belangrijk instituut 
voor ons vakgebied, om gezamenlijk opleidingen te verzor-
gen.”
Over het reisdoel: “De reis is voor mij geslaagd als de 
handtekening onder de MOU staat en er het gevoel is dat 
de samenwerking ook echt toekomstperspectief heeft. Met 
een andere organisatie leggen we een eerste contact, en ik 
wil dat die ontmoeting concrete kansen biedt voor samen-
werking; dat ze ons zien als een strategische partner. Ver-
der hoop ik dat we de alumni vermaken met ons program-
ma.”

Bart Kuipers is directeur van SmartPort waarin universi-
teit, gemeente, havenwerkgevers en het Havenbedrijf Rot-
terdam samenwerken. Kuipers bezoekt met Harry Geer-
lings, een van de vijf havenhoogleraren, Mumbai en volgt 
vooral het programma van gemeente en Havenbedrijf. 
Over India: “We willen er vroeg bij zijn. Net als dat je tien 
jaar geleden in China moest zijn voor nieuwe havenont-
wikkelingen, moet je nu in India zijn. Er zijn dertig havens 
gepland in India en Mumbai kan in twintig jaar uitgroeien 
tot een hele grote haven. Dan hebben we maar vast een 
voet tussen de deur. India is lang geen exportland geweest, 
maar dat gaat veranderen. We willen ook wijzen op de 
kwaliteit van Rotterdam als vestigingsplaats voor logistie-
ke en overige activiteiten."
Over de missie: “Het partnership van SmartPort bestaat 
pas net, meegaan met deze missie is een manier om de 
banden aan te halen met onze nieuwe partners. De Eras-
mus Universiteit is daarin tenslotte de preferred supplier 
of knowledge. SmartPort laat zien dat kiezen voor Rotter-
dam ook betekent dat je als investeerder in een stad met 
veel kennis terechtkomt.”
Over het reisdoel: “Ik wil op z’n minst hebben bereikt dat 
de Nederlandse partners weten wat SmartPort is en kan. 
Verder wil ik ontdekken of India potentie heeft voor ons, of 
dat we onze prioriteit elders moeten leggen. Ik kijk dus 
nog de kat uit de boom. Maar hoop wel contacten met Ne-
derlandse bedrijven te leggen die daar al zitten, bijvoor-
beeld voor het geven van inhouse-cursussen.”

Godelieve van Heteren is verbonden aan het instituut Be-
leid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de 
EUR als kwartiermaker van het Rotterdam Global Health 
Initiative. Daarin werken universitaire partners, gemeente 
Rotterdam, bedrijven en NGO’s aan vraagstukken over de 
organisatie van gezondheidszorg in de wereld. Van Hete-
ren is arts en was eerder Tweede Kamerlid voor de PvdA.
Over India: “Ik heb naast mijn medische achtergrond ook 
altijd een grote belangstelling gehad voor geschiedenis. 
Alleen al daarom is India natuurlijk een interessant land 
met een rijke historie; het is belangrijk daar gevoelig voor 
te zijn als je daar bent.”
Over de missie: “Er is veel kennis in Rotterdam als het 
gaat om de organisatie van de gezondheidszorg; hoe finan-
cier je die, hoe doe je dat met verzekeringen, hoe zorg je 

voor toegankelijkheid en voorkom je corruptie? Die kennis 
wil ik uitwisselen met de kennis en ervaringen van de Indi-
ers. Ik zal op verschillende momenten het verhaal van het 
Rotterdamse netwerk vertellen, bijvoorbeeld tijdens de bij-
eenkomsten over urban development, omdat gezondheids-
zorg een deel uitmaakt van stedelijke ontwikkeling.”
Over het reisdoel: “Ik wil in ieder geval mensen vinden 
die met dezelfde onderwerpen bezig zijn als onderzoekers 
van ons netwerk, zodat ik die partijen kan koppelen. Ik 
vind het verder van belang dat de gemeente mee is gegaan, 
want zo’n reis is ook altijd belangrijk voor de onderlinge 
contacten van de reisgenoten, de stad Rotterdam is part-
ner in ons Global Health Initiative.”

Henning Tiemeier is arts en epidemioloog aan het Eras-
mus MC en een van de onderzoekers van Generation R, dit 
is een onderzoek naar de groei en ontwikkeling van 10.000 
kinderen in Rotterdam. Tiemeier maakt deel uit van een 
zeskoppige delegatie vanuit de medische faculteit.
Over India: “India heeft als groot voordeel dat men Engels 
spreekt. Verder hebben ze een goed opgeleide top waar we 
mee kunnen samenwerken.”
Over de missie: “Het is een verkenningsreis. Ik ga mee om 
contacten te leggen voor samenwerking op korte of lange 
termijn. Via internet kreeg ik geen goed beeld bij wie ik 
moet zijn en wat de capaciteiten zijn op het gebied van 
grootschalig onderzoek om gezondheidsproblemen in 
kaart te brengen. Ik weet van de New Delhi Birth Cohort 
Study, maar ik wil kijken of ze nog meer doen, en wat de 
plannen zijn. Ik zal op een aantal plaatsen een praatje hou-
den.”
Over het reisdoel: “Ik wil weten of ik tien jaar te vroeg 
ben of dat er al een basis is voor samenwerking. Ik hoop 
met twee namen terug te komen van onderzoekers met wie 
het klikt en waaruit een intentie spreekt om samen te wer-
ken.” 

BIC-LANDEN
De Erasmus Universiteit richt zich de 
komende jaren op China, India en 
Brazilië (drie van de vier BRIC-
landen). Met China zijn de banden 
de afgelopen jaren al stevig aange-
haald. Naar Brazilië ging een EUR-
delegatie afgelopen november voor 
het eerst. Met India zijn er al wel 
banden vanuit de EUR; hoewel dat 
nu nog ligt bij individuele onderzoe-
kers en instituten als ISS en IHS, die 
van oudsher sterk zijn in ontwikke-
lingslanden. 

Erasmus Magazine gaat mee naar India 
en zal via de website www.erasmusmaga-
zine.nl en het magazine verslag doen van 
de missie.



Annapaola (l) en Teresa van Wanrooij; 
hoogbegaafd en muzikaal
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T
eresa is blij dat ze achttien is. Sinds sep-
tember kan ze eindelijk met de auto naar 
de universiteit. Voordeel: nicht Annapaola 
die in februari nog achttien moet worden 
kan meerijden. Laatstgenoemde ziet erg 

uit naar het moment waarop ze die leeftijd heeft be-
reikt: “Ik kan niet wachten tot ik deze maand acht-
tien word, dan kan ik mijn motorrijbewijs gaan ha-
len, en eindelijk op mezelf gaan wonen. Ik had het 
gevoel dat ik dat al op mijn veertiende aankon, maar 
dat leek mijn ouders logischerwijs geen goed plan.”
Voor Teresa hoeft dat niet zo nodig: “Ik heb het thuis 
fijn. Bovendien is het ook erg handig, want ik heb 
het hartstikke druk.”
Je zou geneigd zijn om beide dames naar hun pas-
poort te vragen om de leeftijd te checken, als je een 
tijdje met ze hebt zitten praten. Zijn ze echt zo jong? 
Annapaola is een struise meid, rode jurk, leren jas, 
rijglaarzen. Teresa is een paar decimeter korter, 
maar oogt niet minder als een vrouw van de wereld; 
knalrode overjas, eronder shirt met panterprint, 
gouden kettinkjes, panty, korte laarsjes. 
“Leeftijd is uiteindelijk maar een getal”, vindt de 
jongste van de twee. “Maar goed, leeftijd kan door 
allerlei regels heel beperkend zijn, en dus zal je er 
wel rekening mee moeten houden.” 

Wat verder dan de rest  De nichtjes 
Van Wanrooy groeiden samen op in de Hoeksche 
Waard, in een groot, vrijstaand huis in the middle 
of nowhere, ergens tussen Klaaswaal, Numansdorp 
en Strijen. Inclusief schapen, pony’s en een gans. 
Gekocht door de beide gezinnen – hun moeders zijn 
zussen van elkaar – van een fruitteler. “Zeven kilo-
meter fietsen naar de dichtstbijzijnde bushalte”, al-
dus Annapaola die de kleuter- en basisschool in drie 
jaar doorliep, een jaar sneller dan Teresa. Vervolgens 
ging het naar het gymnasium in Oud-Beijerland; 
Annapaola was negen. “Ik wilde toen wel naar een 
speciale school voor hoogbegaafden, maar die was 
te ver weg.” 
Die hoogbegaafdheid openbaarde zich bij allebei al 
jong. “Ik was al vroeg nieuwsgierig, zo las ik al op 
erg jonge leeftijd boeken, samen met mijn oma”, ver-
klaart Teresa. “Die heeft ons extra gestimuleerd, 
mag je wel zeggen. In groep 1 bleek dat wij wel wat 
verder waren dan de rest. We konden toen al rekenen 
en lezen en waren geïnteresseerd in andere dingen.” 
Annapaola beaamt met licht Brabantse tongval: 

“Tja, de basisschool ging min of meer vanzelf. En 
ik had een brede interesse. Ik hield toen al van as-
tronomie, het Oude Egypte, Romeinen, Grieken… 
En nog steeds. We zijn deze zomer met de familie op 
cruise geweest naar onder andere Egypte en de 
Griekse eilanden. Geweldig!” Ze lacht: “En het 
mooie was, kinderen onder de achttien konden gra-
tis mee.” 
Op de middelbare school gingen de nichtjes zo’n 
beetje gelijk op. Ze kozen voor hetzelfde profiel: 
economie en maatschappij, waarvan Annapaola 
achteraf stelt dat ‘het niet de beste keuze’ was. 
Hun voorliefde voor muziek openbaarde zich ook al 
op jonge leeftijd. Amper vier jaar oud, peuterde An-
napaola de accordeon van moeder uit elkaar. De 
nichtjes Van Wanrooy bleken over muzikaal talent 
te beschikken, getuige het feit dat ze al in 1998 op 
tv bij Caroline Tensen op mochten treden.

Een keer doorlezen  Terwijl Anna-
paola alleen nog haar scriptie moet schrijven voor 
economie en informatica, legt Teresea de laatste 
hand aan haar bachelor fiscaal recht. 
Annapaola: “Ik ben in 2008 aan de EUR begonnen, 
toen was ik dus vijftien. Ik was tijdens de Eureka-
week wel even bang dat ze naar mijn leeftijd zou-
den vragen. En inderdaad, binnen vijf minuten was 
het al zover. Gelukkig maakte bijna niemand er een 
punt van en het is sindsdien allemaal nogal makke-
lijk en vanzelfsprekend verlopen. Het is opvallen-
der dat ik bij economie en informatica een van de 
weinige meisjes ben; de rest is jongen, van wie de 
helft nerd is, ha, ha!”
Ook al tuffen ze sinds kort samen in de rode Kia 
van Teresa richting Rotterdam, echt vaak zien ze 
elkaar niet overdag. “We zijn de eerste generatie in 
onze familie die naar de universiteit gaat. Het is 
daarom best fijn dat we samen dit traject kunnen 
afleggen”, aldus Annapaola. “Maar op de middel-
bare school waren we veel meer echt een eenheid”, 
vindt Teresa, die op haar zestiende begon met stu-
deren. “Op de middelbare school wist iedereen dat 
we wat sneller dan gemiddeld gingen. Maar op de 
uni zoeken we elkaar minder op. Ook omdat men-
sen het hier niet zo in de gaten hebben dat we jon-
ger zijn, al zijn veel studenten bij fiscaal recht vaak 
ouder dan bij andere studies. Vaak zit er tussen mij 
en hun tien jaar.”
“Ja, Teresa zit bij die studie wel op haar plek”, 

Leeftijd is maar een getal
Ze zijn nichtjes, studeren deze zomer allebei af aan de EUR, doen 
daarnaast beiden conservatorium met als hoofdvak accordeon, en 
zijn respectievelijk pas achttien en zeventien jaar oud: Teresa en 
Annapaola van Wanrooij.            tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik

>>
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vindt Annapaola. Dat kan ze van zichzelf niet zeg-
gen. “Ik vind het moeilijk mijn motivatie te behou-
den, het gaat me te makkelijk af. Niet dat het ni-
veau laag is of zo, maar ik haal tentamens altijd na 
één keer de boel doorlezen; dus echt voorbereiden 
doe ik het nooit. Maar goed, je krijgt toch een be-
paalde bagage mee, zullen we maar zeggen.” 

Bach en Hazes  Al in de vijfde van het 
gymnasium gingen de nichtjes naar het conser-
vatorium in Tilburg; één avond in de week en op 
vrijdag direct na school. Beiden hebben accordeon 
als hoofdvak, met als bijvak piano. “Bij ons thuis 
is de accordeon gemeengoed, mijn moeder en tante 
vormen ook een accordeonduo en treden op als de 

Zusjes van Wanrooy.” Teresa: “Ze hebben zelfs 
in 1981 de wereldkampioenschappen voor duo’s 
gewonnen.” 
Het zal iets te maken hebben met hun afkomst: hoe-
wel de roots niet helemaal duidelijk zijn, stroomt er 
ergens zigeunerbloed door de familie. “Ooit trok 
onze familie rond”, weet Annapaola. “Onze gezin-
nen zijn eigenlijk de eersten met een vaste plek.” 
“Muziek is echt een uitlaatklep voor me”, vervolgt 
ze. “Ik houd van alle soorten muziek, van Bach tot 
tango en jazz. Dat is ook het mooie van accordeon: 
je kunt er alles op spelen, of het nu Russische 

volksmuziek is of Franse musettes. En je kunt moei-
teloos muziek van Bach, die oorspronkelijk ge-
schreven is voor orgel en piano, omzetten naar ac-
cordeon. Het is de afwisseling die het zo boeiend 
maakt.”
Haar smaak is dan ook breed genoeg: Simply Red, 
Supertramp, André Hazes, top-2000, ze vindt het 
allemaal prachtig. “Ik heb van alle soorten en stij-
len wel wat meegekregen. Wellicht omdat mijn va-
der muziekfan is – vooral rock – ook al speelt-ie 
zelf niks.”
“Ze houdt toch vooral van rustige, emotionele mu-
ziek”, vindt Teresa. “Ik ben wilder, ben bijvoor-
beeld gek op Russische volksliederen. We hebben 
zo allebei onze kwaliteiten. En optreden doen we 

soms dan ook samen. Laatst nog bij de uitreiking 
van de Gouden Schoen op tv. Speelden we een ‘Ode 
aan Suarez’. En samen speelden en acteerden ze in 
een stuk van het OT – ‘De Grote Wereld’, naar een 
boek van Arthur Japin – tijdens hun eerste jaar in 
Rotterdam; twee maanden lang, drie avonden per 
week. Annapaola: “Als er dingen op mijn pad ko-
men, zoals met het OT-toneel dan grijp ik ze. Ik 
houd van avontuur. Ik ontmoet graag nieuwe men-
sen en culturen. Zo zou ik graag in een busje met 
muzikanten door Europa trekken. Op straat spelen, 
bakje erbij voor het geld; lijkt me heel inspirerend.” 

Sociaal gestoord  Last van hun hoog-
begaafdheid hebben ze nooit gehad. “Voor mij is 
alles nogal vanzelfsprekend, ik kan me echt niet 
voorstellen dat ik anders op mijn leeftijd nu pas in 
het eerste studiejaar zou hebben gezeten. Ik heb ook 
geen moeite met het feit dat iedereen om me heen 
ouder is”, vertelt Teresa die net als haar nicht een 
vriendje heeft die een paar jaar ouder is. “Ik heb 
dan ook nooit de behoefte gehad om naar een spe-
ciale club voor hoogbegaafden te gaan.” Annapaola 
evenmin. “Daar heb ik toch een beetje een beeld bij 
van sociaal gestoorden. Waarom zou ik dat willen 
opzoeken?” Het gemak waarmee ze zich in universi-
taire kringen bewegen zal wel te maken hebben met 
het feit dat hun sociale intelligentie gelijk opging 
met hun IQ, veronderstelt ze. “Ik ga vooral met ou-
dere mensen om, zeker als het gaat om de muziek. 
Zo geef ik thuis in het weekend muziekles; die leer-
lingen zijn allemaal ouder dan ik – de jongste is 35, 
de oudste 70.”
Teresa: “Kijk, in de brugklas werden we aanvanke-
lijk wel eens gepest, maar dat was snel over. Ik had 
juist vaak zelf zoiets van dat die oudere kinderen 
onvolwassener waren dan ik; ik vond ze kinderach-
tig en puberaal.” 

Muzikale tandarts  Volgend jaar wil 
Annapaola het conservatorium afmaken. In die-
zelfde periode is ze voornemens de voortentamens 
wiskunde, scheikunde, biologie en natuurkunde te 
halen, omdat ze daarna graag tandheelkunde wil 
gaan studeren. “Vanaf september 2012. Ja, een hele 
switch. Ik raakte in Rotterdam tijdens een minor 
neurologie helemaal in de ban van het menselijk 
lichaam. Toen ik zo in hersens stond te snijden, had 
ik echt zoiets van: wauw, prachtig hoe het lichaam 
werkt. Dus nu wil ik absoluut de medische kant op. 
Liefst tandarts, zieke mensen zijn toch niet zo mijn 
ding. Kindertandarts lijkt me het leukst, of mensen 
die bang zijn voor de tandarts van hun angst afhel-
pen. Nee, ik ga die studie niet afraffelen; ik ga het 
gewoon doen in de zes jaar die ervoor staat.”
Teresa lijkt minder wispelturig als het gaat om wat 
ze wil. Ze wist van jongs af aan al dat ze iets met 
rechten wilden gaan doen. En ook nu nog is ze abso-
luut van zins haar beroep in dat vakgebied te vin-
den. “Na mijn master begin ik het liefst een advies-
bureau voor mensen met vrije beroepen in de artis-
tieke sector.”
Dat muziek voor allebei een grote rol zal blijven 
spelen, staat eveneens buiten kijf. Teresa: “Ik wil 
graag ook verder komen in de muziek. Optreden 
voor een groot publiek vind ik geweldig.”
“Liefst werk ik drie dagen per week”, schetst Anna-
paola haar professionele toekomst. “Zodat ik daar-
naast muziek kan blijven maken. Nee, daarvan wil 
ik mijn beroep niet maken; ik wil voor mijn inko-
men niet afhankelijk zijn van muziek. Ik wil de vrij-
heid houden om die muziek te maken die ik leuk 
vind. Bovendien wil ik de mooie dingen in het leven 
combineren.” 
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‘Ik heb nooit de behoefte gehad om 
naar een speciale club voor hoog-
begaafden te gaan’
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Behalve het behalen van mijn commer-
cieel vliegbrevet, was promoveren een 
van de dingen die ik in mijn leven wilde 

bereiken”, vertelt Pieter Stepaniak. Hij werkte als 
manager van een operatiekamer, zag dat het beter 
kon en dat hij dat het beste met een goedgefundeerd 
onderzoek aan kon tonen. “Mijn ouders komen uit 
Polen en hebben mij altijd gemotiveerd om het later 
beter te krijgen dan zij en er alles uit te halen wat 
erin zit.” 
Els van den Bent was directeur van het Rotterdams 
Gemeentearchief. Op verzoek van de gemeente 
begon ze aan de geschiedschrijving van Rotterdam 
tussen 1975 en 2005. Drie hoogleraren van de EUR 
met wie ze contact had, drongen eropaan er een 
proefschrift van te maken. “Zonde om het niet te 
doen, zeiden ze, het is een kleine stap.”
“Je moet het een beetje zien als iemand die de mara-

thon van Rotterdam wil lopen”, zegt Marjolein ten 
Holter. Na haar studie bedrijfskunde, die ze pas op 
latere leeftijd deed, had ze het gevoel nog niet klaar 
te zijn. “Ik had het erg naar mijn zin op de univer-
siteit.” 
Na jarenlang als arbeidsdeskundige gewerkt te 
hebben, liep Fred Scholte een beetje vast. “Ik kreeg 
een onbevredigd gevoel”, vertelt hij. Hij ging praten 
met een coach en kwam terecht bij zijn oude wens 
om te gaan promoveren. “Ik wilde graag antwoord 
krijgen op vragen uit de praktijk van mijn werk.”

Doodlopende weg
Alle vier mochten ze van hun werkgever in werktijd  
aan hun onderzoek werken. Ten Holter kreeg een 
dag per week ‘studieverlof.’ “Dat was absoluut niet 
genoeg.” Ze werkte, net als de andere geïnterview-
den, daarom ook in de weekenden en ’s avonds. Ze 
vond het “absoluut zwaar” om te combineren met 
een fulltime baan. “Het vergt veel van je persoonlij-
ke leven.” Moeilijk vond ze dat ze een aantal malen 
op een doodlopende weg kwam. “En om dan weer 
de kracht weten te vinden om door te gaan. Soms 
dacht ik wel eens: waar doe ik dit eigenlijk voor? 
Voor mijn werk had ik het niet nodig.”
Stepaniak: “Je weet van te voren dat het pijn gaat 
doen, dat je er dingen voor moet laten.” Hij had 
gepland om in 2011 te promoveren, maar het ging 
sneller dan hij verwacht had. Doordat hij zijn proef-
schrift verdeeld had in artikelen die tussendoor in 

Veel promovendi schrijven hun proefschrift in dienst van de univer-
siteit. Volgens schattingen promoveert echter minstens de helft van 
de promovendi in hun eigen tijd of deels in de tijd van hun werkge-
ver, buiten de universiteit. EM interviewde vier van deze zogeheten 
buitenpromovendi over hun ervaringen. 'Soms dacht ik wel eens: 
waar doe ik dit eigenlijk voor?' 
                                                                                                  tekst Thessa Lageman  fotografie Ronald van den Heerik

PIETER STEPANIAK (1967)
Proefschrift: Modeling and 
Management of Variation in the 
Operating Theatre
Promoveerde: 16 december 2010 bij het 
instituut Beleid & Management 
Gezondheidszorg
Begon: 2007
Studeerde: econometrie en economie
Werk: manager operatiekamercomplex 
in het Catharina-ziekenhuis in 
Eindhoven, en piloot

 >>

WETENSCHAP

‘Soms moet je jezelf aan je eigen 
haar uit het moeras trekken’
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wetenschappelijke tijdschriften verschenen, wist 
hij dat hij op de goede weg zat. “Een vriend die ook 
gepromoveerd is, adviseerde me om steeds heel erg 
gefocust te blijven en niet voor de Nobelprijs te wil-
len gaan.” 
Een van de moeilijkste dingen vond Van den Bent 
het selecteren van informatie: “Ik had de beschik-
king over een overstelpende hoeveelheid bronnen-
materiaal.” Ook viel het niet mee er halverwege de 
rit een wetenschappelijk proefschrift van te maken. 
Ze is nu wel tevreden over haar 289 pagina’s tel-
lende boekwerk. “Het kan altijd beter, maar op een 
gegeven moment moet je er een punt achter zetten.” 
Last van het feit dat ze buitenpromovendus was, 
had ze niet. Ze werkte voornamelijk thuis en had ge-
woon toegang tot de universiteitsbibliotheek. Schol-
te ziet de nadelen wel: “Als buitenpromovendus 
moet je alles zelf doen. Het is gewoon een eenzaam 
beroep. Als aio schiet je gemakkelijk iemand van je 
collega’s aan. Zij hebben daardoor denk ik wel meer 
kans van slagen.” Hij zal blij zijn als hij zijn pro-
bleemstelling eindelijk goed afgebakend heeft.

Ervaren en creatief
“Buitenpromovendi zijn veel interessanter dan 
gewone aio’s, omdat ze met eigen creatieve ideeën 
komen en niet in een ivoren toren zitten. Door hen 
komt de praktijk de universiteit binnen”, vertelt 
Frits van Engeldorp Gastelaars van de Rotterdam 
School of Management. Hij geeft cursussen aan 
buitenpromovendi en heeft jaren ervaring met het 
begeleiden van promovendi. De leeftijd van buiten-
promovendi is gemiddeld tussen de 35 en 80 jaar, 
vertelt hij. “Ook ouderen kunnen een bijdrage aan 
de kenniseconomie leveren.” 
Frank Boons van de Faculteit der Sociale Weten-
schappen, die ook promovendi begeleidt: “Bui-
tenpromovendi zijn meestal een heel ander type 
mensen. Ze hebben een carrière en weten veel van 
hun vakgebied. Qua planning, tijdsbesteding en 
omschakeling naar wetenschappelijk onderzoek 
hebben ze het soms wel moeilijker.”
Een aparte financiële vergoeding per promovendus 
krijgt een hoogleraar niet. “Maar als een onder-
zoeksvoorstel eenmaal goedgekeurd is, is het ge-
makkelijk om een begeleider te vinden”, vertelt Van 

Engeldorp Gastelaars. “Hoe meer promovendi je 
hebt, hoe hoger je status.” Promotors kunnen zich 
als tweede auteur van artikelen van promovendi la-
ten noemen, soms zetten ze hun eigen naam zelfs als 
eerste. “Maar helaas hebben ze niet allemaal genoeg 
tijd om promovendi goed te begeleiden.”
Ten Holter sprak haar begeleider soms wekelijks, 
in andere periodes één keer in de twee maanden. Ze 
hadden direct een goede klik. “Dat is erg belang-
rijk”, beaamt Boons. Van den Bent had voldoende 
aan slechts zo’n twee keer per jaar contact met haar 
begeleiders. “Dan lag er substantiële informatie om 
over te praten.”
Toch verloopt het niet altijd zo vlekkeloos. Er zijn 
ook buitenpromovendi die er eindeloos over doen. 
Toen Stepaniak met zijn onderzoek wilde begin-
nen, raadden mensen het hem af. “Veel promovendi 
haken vaak af, kreeg ik te horen. Weet waaraan 
je begint. Het is echt een test hoe sterk je bent.” 
Boons: “Soms moet je na een jaar of acht tegen een 
promovendus zeggen dat hij beter kan stoppen. 
Maar soms denk je: hoe moet dit in godsnaam tot 
een goed einde komen, en lukt het een paar jaar later 
opeens wel.”

Prijzig maar nuttig
Via de masterclass Hora est! krijgen buitenpromo-
vendi gedurende een half jaar begeleiding bij het 
schrijven van een onderzoeksvoorstel. Vervolgens 
kan er deelgenomen worden aan het programma 
Promoveren in Deeltijd (PiD). De promovendus 
krijgt een persoonlijke coach, studiemateriaal, toe-
gang tot de universiteitsbibliotheek en kan deelne-
men aan workshops. 
Docent Van Engeldorp Gastelaars denkt dat deel-
name de kansen van promovendi zeker vergroot. 
Goedkoop is het niet. Hora est! kost 3850 euro; PiD 
voor het eerste half jaar 1620 euro, daarna 7500 
euro per jaar. “Als je werkgever het vergoedt is het 
geen probleem, maar voor sommigen is het be-
zwaarlijk ja”, zucht hij. Subsidie of beurzen bestaan 
er nog niet voor buitenpromovendi. Hij spant zich 
in om hier verandering in te brengen. 
Scholte volgde het Hora est!-programma in 2009 
op kosten van zijn werkgever. “Ten eerste werd ik 
inhoudelijk bijgepraat over wat wetenschappelijk 
denken en schrijven is. Ook werd veel aandacht be-
steed aan de randvoorwaarden thuis.” Prettig vond 
hij ook dat hij er ‘lotgenoten’ tegenkwam. Ten Hol-
ters werkgever betaalde het PiD-programma, wat 
neerkwam op “begeleid promoveren”. Zonder dit 
programma was het haar waarschijnlijk niet gelukt 

ELS VAN DEN BENT (1953) 
Proefschrift: Proeftuin Rotterdam; 
Bestuurlijke maakbaarheid tussen 
1975 en 2005
Promoveerde: 18 november 2010 bij 
de Faculteit der Historische en 
Kunstwetenschappen
Begon: maart 2006
Studeerde: geschiedenis en archivis-
tiek
Werk: docent archivistiek aan de 
Reinwardt Academie in Amsterdam

MARJOLEIN TEN HOLTER (1962)
Proefschrift: Het woord is aan de 
zuster, een narratieve analyse van 
de bijdrage van verpleegkundigen 
aan de zorg
Promoveert: 17 februari 2011 bij de 
Rotterdam School of Management.
Begon: 2005
Studeerde: bedrijfskunde
Werk: beleids- en bestuursonder-
steuning en management voor de 
medische staf in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht

2002: 149
2003: 179
2004: 181
2005: 220
2006: 253
2007: 237
2008: 270 
2009: 285 
2010: 295 (onder 
voorbehoud)

Op de universiteit 
wordt het aantal in-
terne en externe pro-
movendi niet apart 
geregistreerd. Ook is 
niet bekend hoeveel 
promovendi begin-
nen en tussendoor 
afhaken.

Totaal aantal promoties aan de EUR



‘Als buitenpromovendus moet je alles zelf 
doen. Het is gewoon een eenzaam beroep’
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Campus 2028
De mooiste universiteit van de wereld is niet 
oud en heeft geen mooie gebouwen. Het is niet 
Cambridge of Oxford, die al in de dertiende eeuw 
werden gevestigd. Deze universiteiten zijn terecht 
vaak het decor van bekende Britse detectives. Het 
is ook niet Harvard (Cambridge Massachusetts,  
opgericht in 1636) met zijn 85 hectare grond en 
zijn rijke traditie, en ook niet Yale (New Haven, 
Connecticut, opgericht in 1701). Allemaal univer-
siteiten met een prachtige uitstraling, mooie 
gebouwen en een rijke traditie, maar de mooiste 
universitaire campus heeft Delhi, India. Het is de 
Jawarlal Nehru University, kortweg JNU genaamd, 
vernoemd naar de eerste president van India. Het 
is een relatief nieuwe universiteit (gevestigd in 
1969) met saaie stoffige gebouwen. Het staat in 
een heuvelachtig gebied van ongeveer twee bij 
twee kilometer, midden in Delhi. Er is ogenschijnlijk  
niets bijzonders aan deze universiteit. Maar wat 
haar mooi en indrukwekkend maakt, is de opzet 
van de campus. Het is een groene oase midden in 
de miljoenenstad. Bijna alle medewerkers van de 
universiteit wonen op de campus. Er is dus een 
dorp van intellectuelen van vele disciplines. Zij zijn 
buren van elkaar, vieren elkaars verjaardagen en 
drinken thee met elkaar. Bijna alle studenten (al-
leen masterstudenten en promovendi, totaal meer 
dan vijfduizend) wonen op de campus. De afstand 
tot de docenten is dus heel klein. Je komt elkaar te-
gen tijdens het joggen in de ochtend, of tijdens een 
avondwandeling met je geliefde. Op de campus 
wonen ook de schoonmakers, het personeel van de 
crèches, en de cateraars. Kortom, het is bijna een 
zelfvoorzienend intellectueel dorp. Niet mooi, maar 
wel met een duidelijke visie gebouwd.
Ik moest daaraan denken toen ik de plannen van 
de nieuwe campus van de EUR zag. We weten dat 
we het hier niet van een lange traditie en mooie 
gebouwen moeten hebben. Het L-gebouw, waarin 
ik werk, is geen architectonisch hoogstandje. Hoe 
gaan we ons dan onderscheiden met een nieuwe 
campus in 2028? Schrik niet, ik noem een aan-
tal zaken van het winnende architectenbureau 
Juurlink [+] Geluk/Sputnik: onze nieuwe campus 
moet ‘een duidelijke entree krijgen met een helder 
adres op stadsniveau.’ Jawel, dat u niet denkt dat 
de postbode ons niet kan vinden na 2028. Verder, 
ik citeer nogmaals: ‘Voor een logische routing  is 
er een begrijpelijke padenstructuur met verschil 
in hiërarchie en/of identiteit. Een lommerrijke 
bomenstructuur en een verschil in materialisatie 
en stedenbouwkundige programmering geeft een 
goede oriënterende werking op het campusterrein.’ 
Dus, als straks de schop in de grond gaat, en de 
campus een modderige puinhoop is, dan weten we 
waar we het voor doen. 

Gijsbert Oonk is universitair hoofddocent Geschiede-
nis van Afrika en Azië

te promoveren, denkt ze. Stepaniak en Van den 
Bent hoorden pas later over deze programma’s 
en hebben niet het gevoel iets gemist te hebben.

Loket voor buitenpromo-
vendi
De universiteit krijgt 92.754 euro van het Rijk 
per afgeronde promotie in 2011. Het lijkt een 
gemakkelijke manier om inkomsten te werven. 
Een actief beleid om buitenpromovendi te wer-
ven is er echter niet. Voor mensen die graag 
willen promoveren als buitenpromovendus is 
het niet altijd eenvoudig om de juiste informatie 
en begeleider te vinden als ze niet meedoen 
aan een cursus of programma voor buitenpro-
movendi. Van Engeldorp Gastelaars: “Leiden 
heeft een aparte afdeling binnen de campus 
voor buitenpromovendi. Zoiets zouden we hier 
ook moeten hebben.” Pedel Ton Molendijk, die 

tijdens promotieplechtigheden een belangrijke 
ceremoniële rol vervult, zou het geen slecht idee 
vinden:  
“We krijgen af en toe vragen van mensen die 
hier willen promoveren. Die stuur ik dan maar 
naar de betreffende faculteitsdirecteur door.” 
Boons ziet geen heil in een apart loket. “Het is 
misschien niet transparant, maar we krijgen zo 
wel de mensen die we willen; meestal via eer-
dere promovendi.” Hij heeft de leiding over een 
programma voor voornamelijk buitenlandse 
buitenpromovendi op het gebied van Industrial 
Ecology and Sustainability. Ze betalen voor de 
eerste drie jaar 11.000 euro en daarna hetzelfde 
bedrag als het collegegeld. Hiermee worden 
de kosten gedekt voor begeleiding en de twee 
weken dat ze per jaar bij elkaar komen om cur-
sussen te volgen. “Een select gezelschap. Geen 
flierefluiters.”  

GIJSBERT OONK

FRED SCHOLTE (1955)
Proefschrift: Arbeidsongeschiktheid, 
de blackbox van de arbeidsmarkt.
Promoveert: hopelijk eind 2012, begin 
2013 bij de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen.
Begon: 2010.
Studeerde: sociologie.
Werk: arbeidsdeskundige bij het UWV.

Het Promovendi Netwerk 
Nederland (PNN) is de lan-
delijke belangenorganisatie 
voor promovendi. Voorzitter 
Malou Willemars heeft het 
idee dat het aantal buiten-
promovendi stijgt. “We ho-
ren steeds vaker dat werk-
gevers de kosten voor hun 
rekening nemen.”
[campus]OrléoN, een net-
werk van academici en pro-
fessionals, heeft een digitaal 
platform voor buitenpromo-
vendi opgezet. Volgens op-

richter Floor Basten is er 
weinig belangstelling voor 
buitenpromovendi en mag 
er wel wat verbeteren in de 
omgang met hen op univer-
siteiten. Zo hebben veel pro-
movendi geen digitale toe-
gang tot de universiteitsbi-
bliotheek en zouden hoog-
leraren te weinig verant-
woordelijkheid voor het pro-
motietraject nemen. 
Op de EUR kunnen alle pro-
movendi zich aansluiten bij 
de Erasmus PhD Association 

Rotterdam (EPAR). “Naar 
mijn weten zijn buitenpro-
movendi voor ons niet goed 
zichtbaar en we assisteren 
ze dan niet op een aparte 
manier”, zegt Frederik 
Hogenboom van het EPAR. 
Er bestaat een informeel 
clubje voor buitenpromo-
vendi aan de EUR, vertelt 
Norman Schreiner, docent 
talentmanagement bij 
iBMG. “Het is bedoeld als so-
ciale begeleiding en om el-
kaar te inspireren.”  

Promovendinetwerken



INHOUD 

WETENSCHAP

Only fools have an 
answer to every 

question (Voltaire)

Elfde stelling van Jane Murray Cramm in 
haar proefschrift Health and social 

burdens of people living in an 
economically and health-deprived area.

De stelling spreekt Cramm aan, want “als je 
denkt dat je alles weet, heb je een blinde 
vlek voor alles wat je mist.” Ze leest wel 

vaker wat van de achttiende-eeuwse Franse schrij-
ver en filosoof Voltaire. Als onderzoeker weet je 
nooit het antwoord op elke vraag, vindt ze. “Hoe 
dieper je in een onderwerp duikt, hoe meer vragen 
het oproept. Dat is het mooie van onderzoek: de we-
reld verandert steeds weer, dus je bent nooit klaar 
en gaat je nooit vervelen.” 
Ze deed voor haar promotie onderzoek naar de situ-
atie van Zuid-Afrikanen met tuberculose. “Ze heb-
ben veel last hebben van stigmatisering, omdat tbc 
vaak aan aids gekoppeld wordt.” Slechts tweeënhalf 
jaar deed ze over haar proefschrift. Ondertussen 
deed ze ook onderzoeken naar gehandicapten in Oe-
ganda. Van drukte of stress had ze geen last. “Het 
ging eigenlijk vanzelf. Ik vind onderzoek doen en 
artikelen schrijven gewoon erg leuk.” Inmiddels is 
ze al weer met een nieuw onderzoek bij het Instituut 
Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) 
begonnen, dit keer naar ouderenzorg en disease ma-
nagement in Nederland.  TL

Frank Wijen, docent Strate-
gisch Management bij de 
Rotterdam School of  
Management, is sinds zijn 
jeugd geïnspireerd door  
het milieu.

“Ik ben een kind van de generatie die op-
groeide met de Club van Rome, autovrije 
zondagen en de zure regen”, zegt dr. Frank 
Wijen (1967). “Als tiener was ik erg bezorgd 
over het milieu. Ik voelde me verantwoorde-
lijk.” Zijn ‘groene’ inspiratie leidde tot zijn 
dissertatie en verschillende onderzoeken naar  
klimaatbeleid en milieumanagement. 
Een van zijn inspiratiebronnen is het boek 
Small is beautiful: A study of economics as 
if people mattered uit 1973. “De auteur Fritz 
Schumacher vraagt zich af waarom we met 
natuurlijk kapitaal zo anders omgaan dan 
met geld. Je geeft toch ook niet al je geld uit 

als er niets binnenkomt, waarom blijven we 
dan in zo’n hoog tempo een eindige voorraad 
natuurlijke hulpbronnen consumeren?”
Een natuurliefhebber is hij zeker, ‘maar geen 
natuurfreak’. Hij gaat pragmatisch om met 
milieukwesties. “Ik ben niet roomser dan de 
paus. Ik heb ook een auto en vlieg naar con-
ferenties als het belangrijk is.”
Als onderzoeker was hij vorig jaar samen 
met honderdduizend anderen op de klimaat-
top in Kopenhagen. Ondoenlijk noemt hij 
het, tweehonderd landen die consensus 
proberen te bereiken. Het lijkt hem beter als 
de belangrijkste economieën een akkoord 
sluiten. “De rest van de landen moeten dan 
wel mee doen.”
Hij geeft ook colleges over het onderwerp. 
“Bij de RSM worden de toekomstige mana-
gers opgeleid. Het is belangrijk om hen aan 
het denken te zetten.” Dat probeert hij ook in 
zijn functie als coördinator Greening RSM. 
Vanaf 2011 zal in ieder geval C02-compensa-
tie plaatsvinden van alle zakelijke vluchten 
van medewerkers van RSM. TL (foto: RvdH)

DE INSPIRATIE

STELLINGDE
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Ziekten te lijf 
met belletjes
Zeer kleine gasbelletjes kunnen helpen om medicij-
nen tegen hart- en vaatziekten en kanker beter te 
laten werken. De wand van de cellen is normaal 
lastig doordringbaar. Door de belletjes in het li-
chaam te spuiten en ze te laten ‘dansen’ nemen de 
cellen de medicijnen gemakkelijker op, blijkt uit 
onderzoek van Klazina Kooiman van het Erasmus 
MC. Op 19 januari promoveerde ze op de resulta-
ten. TL

Twee 
onderzoeks-
subsidies 
voor ESHCC
Hoe werd er in de zeventiende eeuw over de staat 
en vorstelijk gezag gedacht, vroeg hoogleraar 
Vroegmoderne Geschiedenis Robert von 
Friedeburg van de Erasmus School of History, 
Culture and Communication zich af. In het project 
‘Reason of State’ onderzoekt hij dit vanaf medio 
2011. Hij heeft voor een periode van vier jaar een 
subsidie van 750.000 euro gekregen van de NWO.
Een andere subsidie binnen dezelfde faculteit gaat 
naar een onderzoek om audiovisuele data toegan-
kelijker te maken en een multimediale zoekmachine 
te bouwen met betere zoekmogelijkheden. Voor dit 
Europese onderzoeksproject AXES – Access to 
Audiovisual Archives heeft de EU in totaal 6 mil-
joen euro terbeschikkinggesteld. Henri Beunders 
en Martijn Kleppe van de EUR gaan zich binnen 
het onderzoek op de gebruikers richten en krijgen 
hier een subsidie van 600.000 euro voor. Het onder-
zoek is op 1 januari 2011 begonnen en duurt vier 
jaar. TL
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In elk nummer 
vraagt EM een 

EUR-
medewerker om 
een uitgaanstip. 

Stefan Verweij, 
promovendus aan 
de FSW, raadt aan 
om traditioneel te 

gaan eten bij De 
Smaak van Afrika.

De Smaak 
van Afrika

AAN
RADER

DE Het ‘nieuwe’ oude Noorden 

Waarom De Smaak van Afrika? “Om-
dat het weer eens heel wat anders 
is. Het is een leuk restaurant waar je 
bovendien betaalbaar kunt eten. 
Mijn favoriete gerechten zijn Oost-
Afrikaanse pannenkoeken, gevuld 
met vlees en groenten. Je eet ze met 
je handen op.”

Is het de bedoeling dat iedereen daar 
met zijn handen eet? “Eigenlijk wel 
ja. Ik heb er nu al meerdere malen 
gegeten, en iedere keer als ik het 
personeel om bestek vraag, wordt 
dat geweigerd. Je krijgt wel een ex-
tra aantal pannenkoeken bij elk ge-
recht; dus als je die in stukken 
scheurt, kun je ze gebruiken om mee 
te eten.”

Ze serveren er ook traditioneel bana-
nenbier uit een kalebas. Is dat ook 
aan te raden? “Jazeker! Dat smaakt 
erg apart. Ik vind het lekker om er 
eentje te drinken, al hoef ik zeker 
niet de hele avond aan het bananen-
bier. Ergens smaakt het wel naar 
bier, maar als je niet zou weten dat 
het bier was, zou je het er ook niet 
direct mee associëren.”IW (foto: RvdH)
De Smaak van Afrika, 
Goudsesingel 342a, Rotterdam. 
Voor meer info:  
www.desmaakvanafrika.nl 
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In 2004 werd deze buurt door de ge-
meente al uitgeroepen tot ‘groeibriljant’: 
een slechte wijk, maar wel een wijk met 
veel potentie vanwege de historische 
panden en de mooie ligging aan de Rot-
te. Kenners geven het nog een jaartje of 
twee en dan zal het Oude Noorden zijn 
uitgegroeid tot een van de meest hippe 
winkelgebieden van Rotterdam. En nu al 
vind je er volop food, fashion en design in 
de vorm van boetiekjes, galeries, interi-
eurshops en horecagelegenheden.

Creatief design
De afgelopen tijd hebben zich veel crea-
tieven gevestigd rondom het Zwaanhals. 
Designer Jarno Kooijman opende on-
langs op 3 december de deuren van zijn 
vintage furniture interieurshop Contem-
porary Showroom. Zowel vintagefanaten 
als liefhebbers van hedendaags design 
kunnen hier hun hart ophalen. En de za-
ken gaan goed, vertelt Kooijman enthou-
siast. “Ik ben nu een maand open, en het 
gaat boven verwachting goed. Misschien 
is het beginnersgeluk, maar ik heb al 
aardig wat klanten gehad.” 
De belangrijkste reden voor hem om 
zich hier te vestigen is dat het gebied 
volop in ontwikkeling is. “Je kunt hier nog 
dingen uitproberen. Bovendien zijn de 
huren gunstig. Dit maakt het voor jonge 
ondernemers aantrekkelijk.” Kooijmans 
verwachtingen voor de toekomst zijn 
rooskleurig. “Er is nu om me heen al een 
leuk buurtje ontstaan, met allemaal 
creatieve mensen onder elkaar. Nog een 
jaar en dan zit alles vol, ik denk dat het 

dan alleen nog maar beter gaat worden.”
Iets verderop is al enige tijd het Rotabs 
Style Center gevestigd. In dit ‘Warenhuis 
voor Toegepaste Kunsten’ bevinden zich 
ruim twintig shopateliers waar am-
bitieuze ontwerpers werken aan hun 
nieuwste creaties, die vervolgens in hun 
shops te koop zijn voor het publiek. Ze 
maken er nieuwe dingen, maar je vindt 
er ook veel vintage en je kunt hier te-
recht voor handgemaakte designkleding, 
sieraden en kunst. En er valt nog meer te 
verwachten. Voor de mooiste tassen en 
accessoires kun je binnenkort terecht bij 
Koster + Korstanje. Op 29 januari openen 
Christina Koster en Olga Korstanje aan 
de Zaagmolenkade hun gloednieuwe 
winkel. Over hun keuze voor de kade zijn 
de dames duidelijk. Koster: “Rotterdam 
biedt ruimte en inspiratie voor nieuwe 
ideeën en nieuwe bedrijven. Net als in 
Oud Charlois, de Witte de Withstraat, the 
Creative Factory op Zuid, het Lloydkwar-
tier of de Van Nelle-fabriek, is ook het ge-
bied rond het Zwaanshals een plek waar 
veel mogelijk is. De Zaagmolenkade 
biedt ons een betaalbare en functionele 
ruimte met zicht op de Rotte en een 
prima bereikbaarheid.” 
Koster en Korstanje hebben exclusiviteit 
hoog in het vaandel staan, en richten 
zich op iedereen die een mooie tas of 
modeaccessoire wil hebben, zonder de 
kans te lopen die op iedere hoek van de 
straat tegen te komen. “En dat geldt ook 
voor mannen. Medio 2011 hopen we een 
collectie mannentassen van Koster + 
Korstanje te presenteren.”

Voor wie het is ontgaan: het Oude Noorden ondergaat een flinke opfris-
beurt. Vooral het gebied rondom de Zaagmolenkade, het Zwaanshals en 
een deel van de Zaagmolenstraat, dat samen de Zaagmolendrift wordt 
genoemd, knapt zienderogen op. 
                          tekst Iris Withuis fotografie Ronald van den Heerik

>>
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Sofie

Nostalgie
Niet alle shops in dit gebied zijn spiksplinternieuw. SPAM zit al meer dan 
twee jaar aan het Zwaanhals en verkoopt originele meubels en ‘goodies’ 
uit de nostalgische jaren ’50 tot en met’80. Wanneer je er binnenkomt 
ruikt het er zelfs nostalgisch: naar een mix van oude sigarettenrook in 
combinatie met muffe meubels. Opvallende Artifort-bureaustoelen, 
typische ‘80’s hanglampen en vintage brilmonturen van Christian Dior;  
SPAM is een feestje voor de retroliefhebber. Tussen de rekken met kle-
ding, schoenen en modeaccessoires kun je een nieuwe outfit bij elkaar 
zoeken, terwijl je ondertussen inspiratie opdoet in de stapels oude mo-
detijdschriften die her en der verspreid liggen. Fans van oude platen en 
muziekposters kunnen hier hun collectie aanvullen, en in het midden 
van de zaak staat – als ode aan Michael Jackson – een vitrine gevuld met 

zijn foto’s, singles, platen en zelfs originele Jackson dolls. Met de komst 
van het nieuwe winkelgebied hoop SPAM een nog breder publiek aan te 
trekken. 

Food
Naast  fashion en design biedt het Oude Noorden ook plekken waar 
je goed kunt eten. Bij Destino dineer je geheel in stijl en kun je in een 
moderne setting proeven van Spaanse wijnen en specialiteiten. Het 
restaurant draait nu al bijna een jaar mee en eigenaar Niels Koomans 
is nog steeds erg te spreken over de locatie. “Wij hebben altijd geloofd 
in de potentie van het Oude Noorden. Alle panden aan de kade worden 
momenteel opgeknapt en gerenoveerd.” Tot nu toe mogen ze bij Destino 
tevreden zijn en komt er een breed publiek tafelen. “Het is echt heel 
wisselend”, zegt Koomans, “Er komen veel locals, maar ook mensen uit 
andere delen van de stad en zelfs van buiten Rotterdam. Maar men komt 
niet alleen speciaal voor Destino naar het Oude Noorden. Ze komen ook 
voor de andere ondernemingen hier in de buurt. Vooral op de dagen dat 
Lof der Zoetheid geopend is merken we dat het bij ons elke avond vol zit.”  
Want voor ontbijt, lunch en zoete zaken moet je bij Lof der Zoetheid zijn. 
Deze lunchroom op de hoek van de Zaagmolenkade en het Noordplein 
wordt gerund door een moeder en een dochter met Russische roots en 
een passie voor zoetigheden. Op de dagen dat ze open zijn – alleen van 
donderdag tot en met zondag – is het er druk. Zo ook op deze vrijdag-
middag. Een jong stel met een kinderwagen komt naar buiten. “Het is 
inderdaad waar dat er steeds meer trendy winkels bijkomen. Wij wonen 
zelf hierachter en we merken dat de buurt zichtbaar verbetert. Er zijn 
een hoop leuke zaken geopend, maar eigenlijk zou iedereen hier naartoe 
moeten komen alleen al om de taarten van Lof der Zoetheid te proeven!”

Sofie (19) is eerstejaars bedrijfskunde en woont in Rotterdam-Noord.Sofie
Op de kaasafdeling van de Albert Heijn 

liep Sofie Erik Balting tegen het lijf. De 
laatste keer dat ze hem gezien had, 

moest op de diploma-uitreiking geweest zijn, 
nu ruim anderhalf jaar geleden. Hij had zijn 
haar gemillimeterd en zijn lange leren jas 
verruild voor een zeiljack, maar ze herkende 
hem gelijk. Toen ze een hand op zijn schouder 
legde keek hij verbaasd op. 

“Hee”, zei hij. “Wat doe jij hier?”
“Ik woon hier om de hoek, aan de Rodenrijsel-
aan.”
Het was even stil. Rogier stond met een zakje 
mozzarella in zijn handen, waarvan hij ineens 
niet meer leek te weten wat hij er mee aan 
moest.
“Jij dan,” vroeg Sofie, “jij deed toch iets tech-
nisch in Delft?”
Bouwkunde was het, vertelde hij, en het was 
hem op het lijf geschreven. Hij was dit jaar 
bovendien lid geworden van het Delfts Stu-
denten Corps en hij woonde met zes jongens 
in een huis. “Echt lachen die gasten”, voegde 
hij er veelbetekenend aan toe.
Sofie keek hem aan. De piercing die altijd 
door zijn wenkbrauw had gezeten was weg. 
Er zaten flinke wallen onder zijn ogen en zijn 

gezicht had weinig kleur. Maar hij zag er 
een stuk netter uit dan op de middelba-

re school, dat moest gezegd worden.
“En jij?”, vroeg hij.
“Vorig jaar heb ik een beetje 
gewerkt. En vanaf maart heb ik 
vier maanden door Azië gereisd. 
Thailand, Laos, Cambodja.” Ze wist 
dat het bijdehand overkwam, 

dus zei ze snel: “En in september ben ik met 
bedrijfskunde begonnen.”
Zo praatten ze nog even door, zoals je dat 
doet met een oude bekende die je onver-
wachts tegenkomt: vertrouwd, en toch 
onwennig, omdat je allebei met je hoofd 
ergens anders bent. Zij vroeg of hij bepaalde 
klasgenoten nog zag. Hij vroeg of zij lid was 
geworden bij een vereniging. Zij zei dat ze 
daar niet aan moest denken (wat waar was) 
en stelde dat ze liever in een leuke kroeg ging 
werken (wat nog niet gelukt was). 
Ze vertelde niet dat ze twijfelde – over haar 
studie, over Roderick, over Rotterdam. Ze zei 
dat bedrijfskunde echt leuk en uitdagend en 
leerzaam was, en ja, dat ze zichzelf wel als 
manager bij een grote bank zag werken.
Hij keek begrijpend en zei toen dat hij weer 
verder moest.
Nadat ze gedag hadden gezegd, zagen ze 
elkaar nog even, in de rij bij de kassa. Sofie 
stak haar hand naar hem op en lachte, maar 
ze voelde een wrang gevoel in haar buik dat 
ze niet kon thuisbrengen.      (wordt vervolgd)

Aflevering gemist? Ga naar EM online

tekst G
eert M

aarse
illustratie Enio Ram

alho
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Je hebt van die plekken op de wereld die overal hetzelfde zijn. Vliegvel-
den bijvoorbeeld. Maar ook bij McDonalds en IKEA weet je precies wat je 
kunt verwachten. In dat rijtje kun je de Irish pub ook opnemen. 

Murphy’s 
Rodezand 15

Pint bier: 
€ 4,30 (Heineken)

€ 5,- (Murphy’s)
Sfeer: 9

Studentikoosheid: 7
Sjanskansen: 7

De ervaren BlackBerry-gebruiker heeft hem al enige 
tijd in zijn bezit, en ook hier op de campus is hij meer-
dere malen gespot: de BlackBerry Torch 9800, met 
touchscreen én uitschuifbaar toetsenbord. BlackBer-
ry heeft al eerder pogingen gedaan om een aantrekke-
lijk touchscreenmodel op de markt te brengen, helaas 
zonder veel succes. Maar met de nieuwe Torch, die is 
voorzien van het onmiskenbare handelsmerk van 
BlackBerry, het qwertytoetsenbord, is BlackBerry 
weer helemaal terug. Dit nieuwste model is dan ook 
de absolute must have van dit moment en bovendien 
ideaal voor al je e-mailverkeer en het up-to-date hou-
den van je Facebook-profiel.  IW

Pubquiz special: China en karaoke
Om het Chinees Nieuwjaar te 
vieren organiseert de Chinese 
studentenvereniging CSA-EUR 
elk jaar China in Focus. Dit jaar 
quizzen we het nieuwe jaar 
in met een speciale editie van 
de pubquiz met karaoke na 
afloop. Quizzen met stokjes!

Dinsdag 1 februari van 17.30 tot 19.00 uur
Café De Smitse, T-gebouw, Woudestein

Wintergast Film: End of animal
Misschien wel het meest 
opvallende debuut in de 
Koreaanse filmgeschiedenis. 
De film toont de dag waarop 
de elektriciteit verdwijnt. Een 
gebeurtenis die leidt tot een 
dog-eat-dog wereld.

Woensdag 2 februari van 20.00 tot 22.00 uur
Lantaren-Venster, Otto Reuchlinweg 996, toegang € 5,-

Uitdagingen voor de 21ste eeuw: 
prof.dr. Wiep van Bunge

prof.dr. Wiep van Bunge
Eerste aflevering in de serie 
Uitdagingen voor de 21ste 
eeuw met prof.dr. Wiep van 
Bunge (Faculteit Wijsbegeerte 
Erasmus Universiteit)
Dinsdag 8 februari van 20.00 

tot 22.00 uur. De Unie, Mauritsweg 34-35

Dance Event
Tijdens het Dance Event 
treden zowel dansgroepen als 
solodansers op. Salsa, hiphop, 
moderne dans en tango: alle 
dansstijlen kunnen aan bod 
komen. Kom langs en moedig 
de dansers aan!

Dinsdag 8 februari van 20.00 tot 22.00 uur
WMDC, Pieter de Hoochweg 125

Sport- & Cultuurquiz
Strijd tegen andere verenigin-
gen in deze competitie. Vanaf 
18.30 uur staat er een buffet 
klaar (kosten € 5,-) waarbij je de 
concurrentie kan ontmoeten. 
Aan het eind van het seizoen 

wordt de balans opgemaakt en de vereniging gehul-
digd die het meest weet van sport en cultuur.
Woensdag 9 februari van 18.30 tot 22.00 uur
De Etappe, Sportgebouw, Woudestein

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

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

UIT/GAAN
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Hot: Blackberry Torch (9800)
GESPOT OP DE CAMPUS

Paddy Murphy’s

Live muziek, veel sport, bingo- en quizavonden, een flinke bierkeuze en de voer-
taal: Engels. Paddy Murphy’s – ingesloten tussen de Meent en het Beursplein – 
is zoals een echte kroeg zou moeten zijn. Zeven avonden per week. Wie naar 
binnengaat moet wel bereid zijn al zijn zintuigen aan het werk te zetten. 
De entree, waar houtsnippers op de zwarte tegels glijpartijen moeten voorko-
men, leidt naar aparte zaaltjes. Aan het incidentele gejoel te horen, zitten de 
sportliefhebbers links. Hier gunt niemand je een blik waardig. Allemaal te druk 
met een van de wedstrijden op de overvloedig aanwezige tv-schermen. 
Zelfs de barman staart nog schuin omhoog terwijl hij mijn pint Murphy’s stout 
tapt. Er liggen een paar Engelse kranten op de toog en overal hangen suppor-
tersattributen: vlaggetjes, vaantjes, posters en sjaaltjes. In de rokersruimte – 
achter een glazen deur – oefent een Rotterdamse student z’n Engels met een 
Schotse expat.
In een andere zaal verderop lonken de klanken van U2, gespeeld door een van 
de vaste singer-songwriters. Ben Blue noemt-ie zich. Maar dat valt niet van z’n 
vrolijke krullenbol af te lezen. In een hoekje zitten twee studenten te kaarten. 
De rest – een divers publiek van mannen en vrouwen, jong en oud – zit ver-
spreid om de tafels en aan de bar. In het weekend, als er een band op het podi-
um staat, wordt het hier soms zó druk dat je je kont niet kan keren, weet de Ier-
se barman me te vertellen. En op sommige avonden schijnt de pubmanager – 
een kleine, vrolijke Ier –  wel eens het podium te beklimmen om Ierse pubsongs 
ten gehore te brengen. 
Maar op deze woensdagavond moeten de gasten het doen met een pubquiz. 
De quizmaster wisselt z’n vragen over muziek, films en andere trivia af met 
grapjes. ‘If I catch anyone cheating, you’ll have to buy me a beer!’, lacht-ie. Aan 
de houten wanden hangen foto’s van Rotterdam, oude bierreclames en fotocol-
lages van het jaarlijkse feest op St. Patrick’s Day. Dat is de dag in maart waarop, 
volgens een Iers gezegde, iedereen zich Ier mag noemen. Maar bij Paddy Murp-
hy’s voel je je altijd Ier.  Thomas de Leeuw (foto: RvdH)
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Prof.dr. M.A. van Hoepen is 
vrijdag 14 januari benoemd 
tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau vanwege 
zijn grote wetenschappelij-
ke verdiensten en vrijwillige 
taken waarmee hij zich 
heeft ingezet voor de sa-
menleving. Hij kreeg de ver-
sierselen opgespeld door 
burgemeester drs. P. Zeven-
bergen van Middelharnis, 
tijdens zijn afscheid als 
hoogleraar Bedrijfshuis-
houdkunde en Accountancy 
in de Erasmus School of 
Economics. Prof.dr. Van Hoe-
pen was vanaf 1982 verbon-
den aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam.

Frank Neffke, universitair 
docent Toegepaste Econo-
mie aan de Erasmus School 
of Economics, heeft de Dis-
sertation Award 2010 van 
de ‘Regional Science Associ-
ation International’ gewon-
nen met zijn proefschrift 
‘Productive Places, the influ-
ence of technological chan-
ge and relatedness on ag-
glomeration externalities’ 
wint. Eerder werd hij hier-
voor al beloond met de Van 
der Knaapprijs. De RSAI Dis-
sertation Award wordt jaar-
lijks vergeven aan het beste 
ingediende proefschrift op 
het gebied van ‘Regional 
Science’.

Prof.dr. Peter Nikken is per 1 
januari 2011 benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Me-
diaopvoeding aan de Eras-
mus School of History, Cul-
ture and Communication 
(voorheen: Faculteit der His-
torische en Kunstweten-
schappen) van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Nik-
ken is psycholoog en als 
specialist op het gebied van 
jeugd, media en opvoeding 
verbonden aan het Neder-
lands Jeugdinstituut. De 
leerstoel Mediaopvoeding 
wordt ingesteld voor de 
duur van vier jaar binnen 
het wetenschapsgebied 
Media en Communicatie.

Prof.dr. Jaap Paauwe (1953), 
hoogleraar bij de sectie Ma-
nagement & Organisatie 
van Zorgverlening van het 
instituut Beleid & Manage-
ment Gezondheidszorg 
(iBMG), en bij de Erasmus 
School of Economics (App-
lied Economics), heeft in de-
cember de Umbra Erasmi 
penning wegens zijn 25-ja-
rig dienstverband bij de 
Erasmus Universiteit Rot-
terdam (EUR.

Twee alumni van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam 
zijn door het blad Memory 
Magazine en de organisatie 
Follow the Money (FTM) 
verkozen tot de toptien-lijst 
van Best Graduates 2011. 
Het zijn: 
Mark Reijman (27), kwam 
op de 3e plaats. Hij studeer-
de Economie, Nederlands 
Recht en Filosofie (Bachelor) 
en Marketing en Neder-
lands Recht (Master), en
Folkert Clemens (28), kwam 

op de 7e plaats. Hij studeer-
de Bedrijfseconomie (ba-
chelor) en Financieel Recht 
(master).

ERASMUS MC
Dr. A. Maassen van den 
Brink kreeg voor haar on-
derzoeksvoorstel ‘Migraine 
and female sex hormones; 
of mice and women’ de 
NWO Vidi subsidie 
(900.000 euro, incl. Aspasia 
subsidie voor vrouwelijke 
onderzoekers).

Dr. A.J.M. Roks kreeg voor 
zijn onderzoeksvoorstel ‘Cy-
clic Angiotensin-(1-7), a new 
tool to suppress post-MI 
myocardial remodelling’ 
een beurs van de Neder-
landse Hartstichting 
(225.0000 euro).  Verder 
kregen 

Dr. J.H.W. Rutten, dr. M.E. 
Meima and dr. A.H. van den 
Meiracker samen een beurs 
van de Netherlands Foun-
dation for Cardiovascular 
Excellence (92.000 euro) 
voor hun onderzoeksvoor-
stel ‘On the inverse relation-
ship between BMI and ami-
no-terminal B-type natriu-
retic peptide: is insulin the 
missing link?’.

Prof. dr. A.H.J. Danser kreeg 
afgelopen september in 
Vancouver de prestigieuze 
Robert Tigersted Award van 
de International Society of 
Hypertension voor zijn werk 
op het gebied van hyper-
tensie. 

Promovendus M. Durik 
werd door de Nederlandse 
Vereniging voor Farmacolo-
gie bekroond met de pre-
sentatieprijs voor zijn lezing 
‘DNA repair deficient proge-
ria mice vasculature dis-
plays accelerated age-de-
pendent eNOS dysregulati-
on’ tijdens de FIGON Ge-
neesmiddelendagen die in 
oktober in Lunteren werden 
gehouden.
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Historical protest, 
but without success 
It was a historical day, Friday the 21st 
of January: one third of the Dutch 
professors and about 15.000 students 
protested against the intentions of the 
government to cut the budget of hi-
gher education. Despite the cold and 
the possibility of demonstrating onli-
ne, for the first time in years thou-
sands of students came to The Hague. 
They raise their voices against the 
plans to impose a fine on all students 
who need more than one year extra on 
their bachelor or one year extra on 
their master. The fine is as much as 
3000 euro extra tuition fee for the stu-
dents, and 3000 euro fine for the uni-
versity where they are studying. Des-
pite the high turnout the State Secre-
tary Halbe Zijlstra didn’t give in, 
though there were rumours the he 
planned to postpone the sanction. 
WG (photography: Bas Kijzers) 

The Erasmus University will focus on China, India 
and Brazil (three of the four BRIC countries) in the 
coming years. Connections with China have already 
been strengthened in the past years. And passed No-
vember a delegation of the EUR visited Brazil for the 
first time. India is next.
The EUR delegation to India will visit New Delhi 
and Mumbai. It comprises some twenty members, 
coming from the International Institute of Social Stu-

dies of Erasmus University (ISS), the Institute for 
Housing and Urban Development Studies (IHS), the 
Erasmus MC, the instituut Beleid en Management 
Gezondheidszorg (iBMG) and SmartPort. Further-
more two employees of Erasmus Foreign Services, a 
medicine student and myself, the editor in chief of the 
Erasmus Magazine, are joining.
The scientists are expecting to make some good con-
tacts with fellow scientists in India. For some of the 

researchers this is their first visit. “I want to know if 
there is potential for collaboration now or if I am ten 
years too early”, says physician and epidemiologist 
Henning Tiemeier of the Erasmus MC.
For Joop de Wit of the ISS a trip to India is more like 
a home coming. “I’ve been doing research in the 
slums of India since the eighties. Now I am doing re-
search on local governance in India. I will make more 
contacts for the ISS for further collaborations.” Bart 
Kuipers of SmartPort, a joint effort of the municipali-
ty Rotterdam, the Port of Rotterdam and the associa-
tion of “port entrepreneurs” is waiting to see which 
way the wind blows. “India will build many ports the 
coming years and we can deliver a lot of know how. 
During the trip I hope to discover whether there is 
potential in future collaboration.” WG

Is India the new China?
Is India the new China? In the beginning of February the Erasmus University is sending a team 
of managers and researchers east to get a proverbial “foot in the door”. For some this is char-
tered territory, for others an exploration. Are there gains to be made here or are we too early?
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Protest!
Professors don’t protest every day; for some, maybe ne-
ver.  But with serious cuts in higher education looming, 
the togas are taking to the streets.
The Dutch government is expected to cut  €370 million 
out of the budget for Higher Education and end of the 
cooperation between the Fund for Economic Structural 
Reform and research.  Rector Magnificus, Henk Schmidt, 
explained that “from 2011 onwards, around 10% less bud-
get will be allocated for academic teaching staff. Possibly 
a few thousand university tutors will lose their jobs due 
to this measure.  The end of the FES funding for innova-
tive research has a direct effect on the employment of 
young researchers. Thousands of PhD positions at Dutch 
universities will be lost.”
This is bad news.  Without enough funds to teach stu-
dents properly, the faculty may be forced to take short-
cuts, to invest less time in education because they have 
to teach more courses, or run bigger classes, and under-
take simpler, less innovative research.  In this context, less 
(money) means more (work) and less (quality) education 
and science.  
To counteract this, an invitation was sent to deans and 
professors at EUR to join in the “extraordinary acade-
mic meeting in The Hague on 21 January 2011.”  Ahead 
of the meeting, professors from all universities in 
The Netherlands will walk through the streets of The 
Hague wearing their togas to make this point clear:  the 
Netherlands does not need cuts to education – it needs 
more active education that ensures that students gradu-
ate on time.
This is not the only professor protest.  A group of Dutch 
professors have also issued an open letter opposing 
the planned construction of 5 new coal plants in the 
Netherlands.  In a powerful statement organized by our 
very own Professor dr. Jan Rotmans (FSW), the togas chal-
lenged the Dutch government to think again.  Not only 
does the Netherlands not need this increased energy 
capacity (it is mostly for export), but it would “emit as 
much carbon dioxide as nine million cars”, making the 
Netherlands a front-runner in dirty energy, a very dubi-
ous honor.  A better solution is to invest in sustainable 
energy options.  
I, for one, love a good protest: if the cause is important, if 
the plan is peaceful, then I believe in the right for citizens’ 
to make their voices heard.  In certain contexts, it is even 
more powerful if specific groups – in this case, professors 
– stand up in unison and demand an end to bad policy 
proposals.  Research shows stakeholder protests work if 
groups have legitimacy, urgency and power.  Professors 
arguably have intellectual legitimacy and are clearly 
showing a sense of urgency.  The question, of course, is do 
they have social power?  Let’s hope so.  Some things are 
worth fighting for.

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

Funk-e Alexander Broekman, Master 
Business Information Management, 
“Funk-e makes cartoons for companies 
that explain what they do in 2 minutes. 
We basically use the power and the 
techniques of cartoon making to describe 
business processes to the public in a clear 
and concise manner.” How do you bring 
your product to the market? “By now, we 
have made 9 animations. We really believe 
in the philosophy that if your product is 
specialized and unique enough, marketing 
will be built into the product and word-
of-mouth will be the main marketing tool. 
We have ambitious goals, our aim is to  
belong to the top 3  animation companies 
in the next 2-3 years. Also, we aim to make 
3 animations per month.”. What kind of 
people are student entrepreneurs? “ They 
must be disciplined for things that they 
love. Also, they get an adrenaline rush from 
getting and reaching things on their own. 
You also need a good vision to imagine 
how things could be in the future.” What 
are the main problems related to starting 
your own company? “Many. When you 
work for a company you see problems of 
your own domain. The biggest problem for 
small companies is often a legal problem. 
Secondary is funding. Also, credibility 
of the company. As student, you get 
the connotation that you are cheap and 
inexperienced and you need to work hard to 
prove this wrong.” Do you have advice for 
people that want to become entrepreneurs? 
“Start early with learning about legal and 
tax issues related to start-ups. Find people 
that are completely complementary to you. 
In general, starting your business is fun 
and there is always satisfaction when you 
overcome even the smallest challenges.” 
Website www.funk-e.nl 

Stoobu Patryk Peltonen, Master 
Business Information Management
“Stoobu is an auction website for study 
books. It puts students that want to buy 
books in contact with students that want 
to sell them in a fast, cheap and convenient 
way.” Why did you decide to start Stoobu? 
“We felt that there is an opportunity, a 
need, that is not yet fulfilled good enough 
by current providers. Also, we already 
have experience with selling second-hand 
books. The need is real for students since 
they demand cheaper books, while the 
book market is being dominated by limited 
number of publishers and retailers. Our 
service is free, it’s simple, it focuses on 
students only.” This sounds amazing, but 
how are you going to cope with the growing 
amount of e-books used? “We hope to create 
so much traffic on our website that big 
companies like Bol.com or Amazon.com will 
either be interested in collaborating with us 
or buying us. And about the e-books, they 
will come along with licenses and people 
will be able to download it directly from 
Stoobu.” And how can you beat competition 
like Marktplaats or Ebay, that also provides 
second-hand book selling? “It’s true that 
they provide similar service, but we can 
provide a better platform and we only focus 
on books whereas they have a broad array 

Gail Whiteman

Students with companies
Providing executive education, auctioning study books on the web or making car-
toons for companies; numerous international students started their own business 
while still studying (or not). EM presents three of them.                     
 text  Zvezde Klingenberg photography Ronald van den Heerik

Alexander Broekman and Joost Vissers (l)  of Funk-e

Patryk Peltonen (r) and Piotr Rozwalka of Stoobu
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Since outdoor activities are strongly 
limited by the nasty weather 
conditions of this country Erasmus 
Magazine keeps you updated on 
some of the many Things to do in 
Rotterdam. No matter if you are more 
into Sports, art or palaeontology, we 
found something for everyone. 
During the coming two weeks there 
are several interesting events even 
providing a roof over their head:

Dinosaurs
For the first time ever the Natural 
Historic Museum Rotterdam 
presents a collection of reconstructed 
dinosaur models of the largest bird 
that ever lived on this planet. For 
more than 150.000.000 years the 
Pterosaurus dominated the airspace 
until the extinction of the dinosaurs 
65 million years ago. The largest ones 
of their kind reached a wing span of 
over 10 meters. Until March you can 
see real sized reconstruction of this 
massive animal right here in 
Rotterdam. Another fancy feature of 
the collection is a detailed 
reconstruction of a fossil from Brazil, 
which perfectly resembles the 
skeleton found. Altogether this 
exhibition allows you to learn about a 
time way before de development of 
the human race. Do not miss out on 
this!
 www.nmr.nl

“Boekenfestijn”
You can return every book back to the 
story if there is a manufacturing 
error. The store then sends these 
books back to the publishing 
company they bought it from. What 
seems like the end of the story is the 
origin of a very clever book fair called 
“Boekenfestijn”. This organisation 
buys such returned books directly 
from the publishing company for a 
strongly reduced price enabling them 
to sell them at the fair for 60% to 90% 
of the original price in the store. 
Furthermore the fair sells not only 
books, but also DVD movies and 
software. For all the non Dutch 

speakers no need to worry as their 
stock is not only from the 
Netherlands, but also from Britain 
and the United States. Summarizing 
the fair promises great deals for 
everyone looking for a new read, 
interested in expanding his DVD 
collection or maybe in need of a study 
book for a good price. From today the 
27th until the 30th of January 
Rotterdam the event takes place in 
Ahoy Rotterdam. The doors open at 
10:00 and you can rummage through 
a stadium filled with books, DVDs 
and lots of other stuff until 21:00 
every day but Sunday, there they 
close at 18:00. Maybe go there right 
today after class?
www.boekenfestijn.com

The boat refugee
The Maritime Museum Rotterdam 
hosts an exhibition on refugees 
picked up on the open sea. A large 
part of the collection is dedicated to 
the many poorly constructed boats 
sailing from Morocco to the Canary 
Islands overfilled with desperate 
souls hoping for a better life away 
from home. The Dutch photographer 
Piet den Blanken accompanied the 
coast guard during their search for 
refugee boats. Sadly many of the 
boats are in horrible conditions and 
usually there is far too few food or 
water onboard causing many of the 
getaway attempts to fail. Similar 
tragic stories are photographically 
documented from half way around 
the globe in Vietnam. After the 
Vietnam War many citizen fled the 
country in order to avoid the 
suppression in their home country. 
Part of the exhibition shows people 
on simple wooden fisher boats that 
sailed out onto the open sea in hope to 
be picked up by a large cargo ship 
going to Hong Kong or Singapore. 
Visit an exhibition that brings alight 
a topic we often forget about, since we 

don’t have to come to this well 
developed country any more.
www.maritiemmuseum.nl

ABNAMRO World Tennis 
Tournament
Some of you have been waiting for it 
already, the 38th ABNAMRO World 
Tennis Tournament. Taking place in 
the Ahoy you are in close proximity to 
some of the world’s best tennis 
players. The tournament starts on the 
7th, finishes on the 13th of February 
and tickets are already available via 
the website. Check out the schedule 
and get your front row seat enjoying 
one of the finest sport events in 
Rotterdam.
www.abnamrowtt.nl

ART Rotterdam
The ART Rotterdam is a highly 
recognized international art fairs 
determining the course of direction 
for contemporary art. Artists, donors 
or art galleries are able to present 
their most recent work and their most 
prestigious pieces to each other and 
the public. Ranging from 
photography to canvas or etching 
there is no limit to the spectrum of 
artistic expression. Even if you 
consider yourself an “art-grump” 
ART Rotterdam might change your 
mind since you have the chance to 
look at various artists from different 
genres all gathering under one roof. 
Confront yourself with the upcoming 
trends, share your opinion with a 
gallery owner and maybe even go 
home with a piece of art you could not 
resist after all. The whole event lasts 
from the 10th until the 13th of 
February and is located in the Cruise 
Terminal.
www.artrotterdam.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathisof products and services.” Do you 
have any advice for people that want 
to become an entrepreneur? “I think, in 
the end, it is about who has the longest 
breath. You have to be stubborn and 
keep going on. It’s as simple as that.” 
Website: www.stoobu.com 

Equinox Executive 
Education Dan Dinu (2nd year 
Bachelor Econometrics).
“Our main goal is to successfully unite 
academic and business endeavors. 
We recognize the importance of cross-
pollination of ideas in a world where 
disciplines and industries change 
rapidly. Of course we are not the only 
ones providing executive education, 
but what sets us apart from our 
competitors is our focus on providing 
more custom made services for our 
customers. We see a clear customer 
need for the focused, customized 
service we want to provide in executive 
education.” What kind of people are 
student entrepreneurs? “Students 
that search for something that really 
triggers them besides their studies. 
Also, students that are willing to take 
risks in order to achieve something. 
Finally, they want to gain experience 
so they have an advantage over other 
starters on the labor market.” What 
are the main problems you think you 
face as entrepreneur? “Deciding on 
your business model and the service 
you want to provide. Most of the 
time, there are a lot of companies that 
provide services similar to yours. So 
how are you going to set yourself apart? 
That is the big question.” Where do 
you see Equinox Executive Education 
going? “We believe that within 3 years 
we can belong to the top providers of 
custom made executive education in 
the Netherlands in certain specialized 
areas such as finance, incentive 
structures and risk management.” 
Website will be online as of January 
2011.  

Dan Dinu of EEE



Elfahmi el Bouazati 

The Battle for 
the Brains 
De kans dat u na het behalen van uw bul deze 
stad verlaat is groot. Zo spreek ik regelmatig 
studenten uit gezapige dorpjes die mij vertellen 
never en nooit in the city of skyscrapers te willen 
huisje-boompje-beesten. Ondanks alle gemakken 
die deze stad biedt – met haar uitstekende harde 
en zachte infrastructuur – verkiest de gemiddelde 
aardappeletende student liever een andere grote 
stad, of één van de omringende plaatsen boven 
Rotterdam. Hierdoor blijft Rotterdam verstoken 
van de zo onmisbare hoogopgeleide bevolkings-
groep. Oftewel: de studenten die de stad opleidt 
en in wezen grootbrengt, vertrekken na genoten 
geneugten met de noorderzon. 
Voor de dagelijkse bestuurders is dit een doorn in 
het oog. Daarom stelt de gemeente alles in het 
werk om studenten aan deze stad te binden. Aan 
afgestudeerden worden bijvoorbeeld woningen 
op toplocaties tegen leuke prijzen aangeboden. 
En in 2009 stond de stad een jaar lang in het 
teken van jongeren. Ook worden allerlei com-
missies en klankbordgroepen opgezet ter reflec-
tie en wat dies meer zij. Socioloog Engbersen 
noemde deze uitdaging voor Rotterdam tijdens 
de Rotterdam Lezing: The Battle for the Brains. 
Rotterdam moet hoe dan ook die hoogvliegers 
zien te verleiden en te boeien. Maar gaat haar dat 
ook lukken?
De stad heeft namelijk sinds de Tweede 
Wereldoorlog hoofdzakelijk geïnvesteerd in ce-
ment. Pas de laatste jaren investeert men ijverig 
in vlees en bloed. Maar de ontwikkelingen gaan 
traag, mede omdat de stad een ‘elite’ ontbeert, 
die voor dynamiek zorgt en als smeerolie fun-
geert. Het is hard maar waar: Rotterdam is altijd 
al de stad geweest van profiteurs. Overal woelen 
navelstarende hyena’s, azend op eigen succes en 
gewin, bling bling en ching ching. Kassa en toe-
deloe! 
Dankzij het ontbreken van de zo essentiële elite 
kunnen deze hyena’s ongestoord hun gang gaan. 
Niemand die hun gedrag corrigeert en hen wijst 
op het principe van reciprociteit. De stad heeft 
met name mensen nodig die geven en nemen, 
die de stad vooruit willen helpen en zich met hart 
en ziel willen inzetten voor de ontwikkeling van 
een solide stad met internationale allure. Het is 
niet de vraag of die mensen er zijn, maar eerder 
of de gemeente ze wil zien. Want Rotterdam is te 
veel gefocust op hoogopgeleiden uit mijlenverre 
terpen en mishaagt daarmee haar eigen hoog-
opgeleiden. Laat Rotterdam maar eerst hen au 
serieux nemen.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Veel mensen zitten er niet op deze donderdag-
avond bij Gaudium. Vijf man, twee vrouwen en 
een paardenkop; of eigenlijk een weerwolf. Het 
dispuutfeest van Mort Subite wil nog niet echt 
op gang komen: tentamens, de almaar toene-
mende studiedruk, en sommige mensen moeten 
morgenochtend weer werken. Toch is het kleine 
grote aantal aanwezigen divers: zowel jongere- 
als ouderejaarsstudenten, plus enkele afgestu-
deerden met een baan. Twee bestuursleden lopen 
in jasje-dasje, maar truien en T-shirts zetten de 
toon. En dus die weerwolf.
Die stelt zich voor als Piet. Dat klinkt onschul-
dig, maar angstaanjagend en levensecht is zijn 
masker. Zelfs zijn handen heeft hij beplakt met 
haren. Regelmatig verdwijnt er een flesje bier 
achterin zijn bek – een bizar gezicht. ‘Mort 
Subite’ staat er op het flesje bier. Een dispuut 
met een eigen merk bier; hoe stoer is dat? De 
werkelijkheid is natuurlijk anders. Eerst was 
er dit Belgische bier, toen pas het dispuut. 
Desalniettemin lusten de leden van Mort Subite 
er wel pap van, van die kleine rode kersenbier-
flesjes. Echt lekker is anders, menen de leden 
van andere disputen. Die houden het liever op 
Dommelsch uit de tap. 
Het thema van de avond is ‘Weerwolf ’, al blijkt 
dat niet tot iedereen doorgedrongen. De heren 
en dames van het dispuut spelen graag ‘De 
Weerwolven van Wakkerdam’. Afgaand op 
de uitleg, is het een illuster rollenspel, waarin 
weerwolven en burgers elkaar af moeten ma-
ken. Maar het blijft vaag en ingewikkeld; en 
een demonstratie blijft uit. Niemand heeft de 
speelkaarten meegenomen en bovendien zijn er 
te weinig mensen. Niet de meest representatieve 

avond, wordt me dan ook meermaals op het hart 
gedrukt. Het is te hopen dat dat zo is, want de 
stemming is nogal gelaten. De cd van een akoes-
tische Sting in de shuffle draagt ook niet echt bij 
aan de sfeer.
Maar dan stappen opeens vijf geüniformeerde 
mannen de ruimte binnen. Gaat er toch nog wat 
spannends gebeuren? Helaas, loos alarm. De 
avonddienst van de brandweer om de hoek komt 
wel vaker langs. Even een colaatje drinken en de 
verveling van hun wacht verdrijven. Na een half 
uurtje zijn ze weer weg. Misschien maar goed 
ook, want na middernacht wordt er aan de bar 
gerookt. En mijn gesprekspartner voelt opeens 
de behoefte om de brandbaarheid van een haar-
dos van een half uitgeklede weerwolf te testen. 
Die blijkt nihil.
Tijd om de tent eens goed te observeren, voordat 
het te laat is. De sociëteit Res Severa III, vlakbij 
de Leuvehaven, heeft bars op twee verdiepingen. 
Aan de muur hangen wapens van jaarclubs en er 
zijn opvallende wandschilderingen. De schattige 
Betty Boop springt in het oog, maar nog interes-
santer is een gespierde mythologische man die 
een reusachtige kruik over de bar leegschenkt. 
Het is Sanctus, ‘Hij die dranken rijk’lijk laat 
vloeien’ volgens het sociëteitslied dat op een van 
de andere muren volledig is uitgeschreven. Het 
precieze verhaal ontgaat me, hetgeen misschien 
te wijten is aan die verraderlijke rode flesjes. 
Mort Subite is in ieder geval een uitermate 
gastvrij dispuut en de drankjes worden in goed 
tempo aangevoerd. Het blijft weliswaar rustig 
vanavond, maar uiteindelijk heeft dat wel wat. 
Gemoedelijk is misschien het woord.
Thomas de Leeuw (foto: Michel de Groot)
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