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Gelukkig hebben we nog koffie
Studenten staan onder druk. Dikke boetes dreigen als ze te lang over hun studie doen, 
waardoor er minder tijd overblijft voor buitenschoolse activiteiten of een keer een verkeer-
de keuze. En dat in een tijd dat studenten toch al zoveel moeten van zichzelf en de buiten-
wereld, en ze allemaal lijken te lijden aan de niet-klinische vorm van ADHD (Alle Dagen 
Heel Druk). 
Zeker zo ernstig – zo niet fataler – op lange termijn is de druk die op de kwaliteit van het 
onderwijs komt te staan, als de universiteit letterlijk moet boeten voor studenten die ‘te 
laat’ afstuderen. Geld – naar berekening op de achterkant van een sigarendoos minstens 8 
miljoen euro per jaar – dat dus niet naar docenten, ondersteuning en het überhaupt verbe-
teren van het onderwijs kan. Nu al zijn er maatregelen voor rendementsverbetering aan 
deze universiteit tijdelijk stilgelegd vanwege de woeste plannen van de staatssecretaris, 
die dwars door de goede voornemens van de universiteit heen denderen. Tot nu toe is deze 
universiteit de dans van forse bezuinigingen nog ontsprongen, de vraag is of dat zo blijft 
komend jaar. Ook hier zal iedere afdeling op de kleintjes moeten gaan letten.

Een enkele afdeling (nee, ik noem geen namen) lijkt al met dat spaarzame voornemen het 
nieuwe jaar te zijn in gegaan: of we voortaan geen koffie meer uit hun automaat willen 
tappen, was het bericht voor kerst...

En terecht, met belastingcenten kun je nooit te zuinig zijn.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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DIE ZAK MOET ER ÍN!
Een studente gooit afval weg 
in de vuilcontainer bij het 
studentencomplex aan de 
Struisenburgdwarsstraat. Deze 
keer wel in de container. Half 
december kreeg zij – met nog 
ruim vijftig andere studenten 
– een boete van Stadstoezicht, 
die de controle bij de 
afvalcontainer verscherpte 
toen er veel vuilniszakken 
naast de container werden 
gedumpt. LJ (foto: Ronald van 
den Heerik)
Lees meer hierover op pag. 9. 



Boetes effectief tegen lang-
zaam nakijken tentamens
Docenten van de Erasmus School of Economics (ESE) krijgen sinds 1 september een boete 
als ze hun tentamens niet binnen drie weken hebben nagekeken. Wat blijkt: ineens is ie-
dereen keurig op tijd.

PRESSIEMIDDEL

CERTFICAAT 

Internationale 
pluim voor 
IBA en ISS
Twee opleidingen van de EUR, International 
Business (IBA) van de RSM en de master Develop-
ment Studies van het ISS, hebben een pluim ge-
kregen voor hun internationale karakter.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie 
(NVAO) deelde op 15 december aan 18 Nederlandse 
en Vlaamse opleidingen het bijzondere kenmerk ‘In-
ternationalisering’ uit. Beide opleidingen van de 
EUR kregen, naast acht andere opleidingen, ook het 
certificaat ‘Internationalisering’ met het oordeel 
‘goed’.
“We kunnen nu laten zien dat we werkelijk goede 
kwaliteit leveren op het gebied van internationalise-
ring”, zegt Adri Meijdam, opleidingsdirecteur van 
IBA, verheugd. Een van de positief beoordeelde pun-
ten van de opleiding was het feit dat de leerdoelen zo 
duidelijk uitgeschreven zijn voor elk vak. “Elke be-
langrijke externe accreditatie draagt bij aan de uit-
straling en het imago”, zegt Nynke Jo Smit, Acade-
mic Registrar & Head Office of Educational Affairs 
van het ISS – de opleiding is al sinds de jaren vijftig 
volledig Engelstalig en een goede Nederlandse verta-
ling voor haar functie zou ze dan ook niet weten. Ze 
verwacht niet dat het certificaat veel zal veranderen, 
want over belangstelling hebben ze niet te klagen.
Het was voor het eerst dat NVAO, in samenwerking 
met Nuffic en deskundigen van hogeronderwijsin-
stellingen, opleidingen op het gebied van internatio-
nalisering heeft beoordeeld. Voor de pilot hadden 
zich 21 opleidingen aangemeld. Het European Con-
sortium for Accreditation in higher education wil het 
certificaat ‘Internationalisation’ op Europees niveau 
overnemen. TL
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Vorig jaar werd 32 procent 
van de cijfers te laat bekend-
gemaakt, dit jaar ging het 
nog maar om 9 procent; vijf 
uit meer dan vijftig tenta-
mens. Hierbij moet wel op-
gemerkt worden dat ook de 
nakijktermijn is verlengd 
van 14 naar 21 dagen. Twee 
weken was volgens het oplei-
dingsmanagement namelijk 
niet realistisch.

Te laat nagekeken tentamens 
kosten een capaciteitsgroep 
2500 euro per keer; geld dat 
verhaald kan worden op het 
individuele onderzoeksbud-
get van de wetenschapper. 
Bij de vraag hoe dat geld be-
steed wordt, wil opleidings-
directeur Ivo Arnold nog niet 
te lang stilstaan. Het zou 
moeten terugvloeien in het 
onderwijs, maar het liefst 
ziet hij helemaal geen geld 

binnenkomen. “Dit is alleen 
een prikkel om een cultuur-
verandering te bewerkstelli-
gen.”
Voor zover bekend, hanteert 
de ESE als enige faculteit op 
de EUR dit boetesysteem. 
Wel overweegt de Erasmus 
School of Law om ook met 
dit pressiemiddel te gaan 
werken. Onderwijsdecaan 
Suzan Stoter wil echter eerst 

analyseren waarom de na-
kijktermijn bij steeds dezelf-
de secties wordt overschre-
den. “Er kan daar bijvoor-
beeld een verkeerde cultuur 
heersen, waarin het alleen 
maar gaat om de academi-
sche vorming, en waar het 
halen van nakijktermijnen 
niet belangrijk wordt ge-
acht”, geeft zij als mogelijke 
verklaring. 
Is er nog een verschil tussen 

beboeten of belonen? Vol-
gens EUR-econoom Robert 
Dur - die onderzoek doet 
naar incentives – kunnen 
beide even effectief zijn. Wel 
merkt hij op dat je met een 
boete een andere boodschap 
uitdraagt dan met een belo-
ning. Bij een boete moet de 
overtreder zich schamen, ter-
wijl de docent bij een belo-
ning trots kan zijn. Ook 

raadt Dur aan zowel boetes 
als beloningen niet te laag te 
maken. “Als je een heel lage 
boete geeft, kan er het sig-
naal vanuitgaan dat het de 
faculteit niet veel uitmaakt 
of de termijn wordt over-
schreden”, licht hij toe. 
“Hetzelfde geldt voor een 
karige beloning.” Dur be-
weert zelfs dat er dan een 
averechts effect kan optre-
den. GM/LJ (foto: LW)

Jesper van Veen behaalde de tiende 
plaats bij de Nederlandse Schaatskam-
pioenschappen sprint in Heerenveen op 
27 en 28 december. Op zo’n hoge plaats 
had de 22e-jarige student bedrijfskunde 
én schaatser eigenlijk niet durven hopen. 
Van te voren had hij gezegd heel blij te 
zijn met een plaats bij de eerste vijftien. 

Jesper van Veen 

TALENT 
AAN DE EUR

‘Dit is alleen een prikkel om een 
cultuurverandering te bewerkstelligen.’



FHKW wordt FGCC
De Faculteit der Historische en Kunst-
wetenschappen (FHKW) wordt deze 
maand omgedoopt tot de Faculteit Ge-
schiedenis Cultuur en Communicatie 
(FGCC). De nieuwe naam is het ant-
woord op een aantal veranderingen in 
het onderwijsaanbod. De faculteit kreeg 
er mediamasters en een communicatie-
bachelor bij. “De vlag dekte de lading 
niet meer”, aldus faculteitsdirecteur 
John van Male. GM

Bedrijfskunde en 
Psychologie toppers
Met Psychologie en Bedrijfskunde heeft 
de EUR twee topopleidingen in huis, 
maar met andere studies blinkt Rotter-
dam niet uit. Dat blijkt uit de Keuzegids 
Universiteiten, een jaarlijkse ranglijst die 
onder meer gebaseerd is op het oordeel 
van studenten en wetenschappers. Ge-
middeld genomen scoort de EUR een 6,2. 
De enige Randstedelijke universiteit die 
het beter doet is Leiden met een 6,3.GM

KORTAF

Uit de wind
De rokers in het E-gebouw zijn getrakteerd op een bushok-achtig bouwsel dat dienst 
moet doet als smoking point. Er moesten wel een paar struiken voor wijken, maar nu 
hoopt het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) de paffers weg te houden bij de ingang. 
Cock Michels van het EFB: “Zonder zo’n hokje staan rokers vlakbij de ingang, zeker 
als het regent. Mensen die in en uit lopen, kunnen daar last van hebben.” De rook-
ruimte, die eerst voor het M-gebouw stond, is de eerste op campus Woudestein. Er is 
nog een aantal van dit soort hokken gepland, want EFB wil af van de rookruimtes in 
gebouwen. Vooralsnog lijken de meesten hun sigaret echter liever buiten de construc-
tie te roken. LJ

Oh Oh Briançon 
Feesten, zonnebaden en van de besneeuwde berg sjezen: dat is het 
enige wat de 130 studenten half januari gaan doen in de  Franse win-
tersportplaats Briançon. De Erasmus Sport-skireis staat voor de deur 
en EM gaat mee om ter plekke verslag te doen. Wie wordt er verliefd op 
de skileraar? Wie moet met een gebroken been naar het ziekenhuis? En 
wie is er zo brak dat die amper op z’n ski’s kan staan? Je leest en ziet het 
dagelijks op EM.Online tussen 15 en 22 januari. Een reportage in EM 
volgt later.

www.erasmusmagazine.nl of lees met je smartphone deze qr-code

ONDERTUSSEN OP EM ONLINE   

Dossier langstudeerders
Wat wil het kabinet nu allemaal gaan 
veranderen in het hoger onderwijs? In dit 
dossier staat alle EM-berichtgeving 
hierover bij elkaar.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Advies aan katholieke kerk
Hoogleraar Siewert Lindenbergh zal de 
Katholieke Kerk adviseren hoe die om kan 
gaan met de aanklachten van seksueel 
misbruik tegen de kerk.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

‘Vaste aanstelling is toeval’
Toeval speelt een doorslaggevende rol in 
carrières van wetenschappers, vooral omdat 
universiteiten geen effectief loopbaanbeleid 
voeren.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Winst op Uruguay was topmoment
Het gelukkigste moment van 2010 was voor 
Nederlanders de winst van het Nederlands 
voetbalelftal in de halve finale.

lees meer op www.erasmusmagazine.nl           

Laagopgeleiden intoleranter dan 
hoogopgeleiden
Er woedt een nieuw cultureel conflict tussen 
vooral hoog- en laagopgeleiden, dat draait 
om de omgang met etnische minderheden.
lees meer op www.erasmusmagazine.nl           
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Thialf zat vol – een stuk of 15.000 
toeschouwers passen erin - een bij-
zondere ervaring voor de jonge 
schaatser. Zo’n 18 à 20 uur per week 
traint hij, in de Uithof in Den Haag 
en het Thialf-stadion in Heerenveen. 
Thuis doet hij aan krachttraining en 
fietsen. Zijn studie komt nu op de 
tweede plaats, hoewel hij wel hoopt 
zijn bachelor dit jaar af te ronden. 
Hij moet nog acht vakken doen, dus 
dan moet het wel meezitten. Nu 
heeft hij het even wat rustiger en dus 
iets meer tijd voor zijn studie. Welke 
master hij daarna gaat doen weet hij 
nog niet. 

Van jongs af aan staat de Naaldwij-
ker al op het ijs. Eerst op natuurijs, 
later ook op kunstijsbanen. De afge-
lopen vijf jaar werd hij steeds sneller 
en is hij mee gaan doen aan belang-
rijke wedstrijden. De 1000 meter is 
zijn favoriete afstand, maar hij rijdt 
ook de 500 en 1500 meter.
In maart staat de volgende wedstrijd 
in zijn leeftijdscategorie gepland. 
Voor de 500 meter is hij al geplaatst. 
En dan hopelijk op naar de World 
Cups en uiteindelijk de Olympische 
Winterspelen in het Russische 
Sotsji. TL

‘Een kick om zo hard mogelijk te gaan’



‘Ik doe het puur voor de studenten’
BALKENENDE HOOGLERAAR AAN DE EUR

Waar verheugt u zich het meest op?
“De omgang met studenten. Ik ga graag met jonge 
mensen om. Dat vind ik plezierig. Waarom? Het 
houdt je scherp. En als hoogleraar nieuwe ontwik-
kelingen opsnuiven, het intellectuele debat aan-
gaan, dat heb ik altijd met plezier gedaan. Niet voor 
niets heb ik tijdens mijn premierschap altijd de mo-
gelijkheid gebruikt om gastcolleges te geven, vooral 
in het buitenland.” 

Verheugt u zich ook op de academische vrijheid?
“De vrijheid van een premier is begrensd. De keu-
zes die je maakt zijn de vrucht van gemeenschappe-
lijk overleg. Als hoogleraar heb je een grotere vrij-
heid, dat spreekt vanzelf en het heeft zeker aantrek-
kelijke kanten.”

Wat kunnen we verwachten van uw leerstoel: Gover-
nance, Institutions and Internationalisation?
“Ik heb zelf die drie begrippen genoemd, omdat ze 
cruciaal zijn in deze tijd. Governance zegt iets over 
goed besturen. Hoe gaan overheden met besluiten 
om, maar ook bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties. In deze tijd kijk je ook naar integere be-
sluitvorming en transparantie. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen houdt me bezig; hoe 
neem je verantwoord besluiten en dat is verbonden 
aan Institutions: hoe maak je voorzieningen. Bij-
voorbeeld een cao, welke actoren spelen een rol. En 
Internationalisation, omdat de vragen van nu niet 
gebonden zijn aan landsgrenzen.”

Hoe gaan uw werkzaamheden eruit zien? 
“Bij verschillende vakken ga ik colleges geven. 
Daarbij kan ik gebruikmaken van mijn expertise en 
wat ik heb meegemaakt de afgelopen jaren. Dat is 
voor studenten aantrekkelijk; niet alleen uit boeken 

leren, maar ook horen hoe het gaat in de praktijk.”

U heeft maar één dag in de week.
“De universiteit heeft de goede keus gemaakt om 
me maximale flexibiliteit te geven. Dit is geen 
hoofdfunctie, maar een neventaak en die moet com-
bineerbaar zijn met de hoofdfunctie die ik ga bekle-
den. Welke dat wordt, is nog niet bekend. Maar ik 
kan mijn agenda wel vullen met alle verzoeken die 
ik heb gekregen. Hoe dan ook, ik wil in ieder geval 
een deel van mijn tijd besteden aan wetenschap en 
studenten. Ieder die me vraagt voor een andere 
functie, moet daar rekening mee houden.” 

Wat als een functie niet te combineren is?
“Het hoogleraarschap is met veel functies combi-
neerbaar. Zeker als de universiteit meewerkt aan 
een flexibele invulling.”

Hoe groot is de kans dat u toch binnen korte tijd 
vertrekt als hoogleraar?
“Die kans acht ik nihil. Omdat ik dit ook wil.”

Wat gaat u doen aan onderzoek?
“Mijn aanstelling kent geen onderzoeksverplich-
ting, dat hangt samen met de eerder genoemde 
flexibiliteit. Als er onderzoeksvoorstellen mijn kant 
op komen dan sluit ik niet uit dat ik meedenk en 
meeschrijf, maar het is geen verplichting. Ik wil in 
de eerste plaats doceren.”

U oogst veel lof met uw manier van lesgeven, hoe 
omschrijft u uw eigen methode?
“Ik ga heel interactief te werk. Ik houd er niet van 
om een hele monoloog te houden. Allereerst, omdat 
studenten van nu behoefte hebben aan iets anders. 
En twee omdat ik juist het gesprek zoek met studen-

ten. Vanaf 1993, toen ik hoogleraar werd, heb ik zo 
gewerkt. Ik wil juist horen van studenten zelf hoe ze 
tegen kwesties aankijken, wat ze erover gelezen 
hebben. Ik vind het leuk om contact te hebben met 
jongeren, ook buiten de colleges om. Dat werd ge-
waardeerd op de VU, en ik hoop hier ook.”

Wat verwacht u van studenten?
“Ik waardeer het als studenten meer doen dan al-
leen het verplichte. Studeren gaat niet alleen om het 
halen van examens en een titel, het maakt je ook ge-
reed voor jouw bijdrage aan de samenleving.”

Studenten hebben daar wel steeds minder tijd voor.
“Er wordt veel van ze gevraagd. Het is een kwestie 
van hoe organiseer je dingen. Ik heb altijd goed ge-
studeerd. Nooit een tentamen over hoeven doen, dat 
geeft ruimte om ook wat anders te doen.
“De algemene lijn is dat processen sneller gaan dan 
vroeger; carrières starten vroeger, je kunt veel jon-
ger hogerop komen. Bij het feit dat je al op jonge 
leeftijd meer mogelijkheden krijgt, past dat jonge-
ren hun studie ook sneller afronden.”

De universiteit hoopt te profiteren van uw interna-
tionale netwerk, wat kan u betekenen?
“Het is voor de universiteit goed om een oud-pre-
mier in de gelederen te hebben. Een voorbeeld: re-
cent werd ik uitgenodigd voor een week Singapore. 
Ik ken het land en de premier goed, en ook schrijver 
en hoogleraar Kishore Mahbubani. Tijdens zo’n be-
zoek let ik dan niet alleen op mijn eigen contacten, 
maar kan ik ook de Erasmus Universiteit onder de 
aandacht brengen.”

En dan nog de vraag die het meest werd gesteld na 
uw benoeming: gaat u onder de Balkenendenorm 
verdienen? 
“Het is vrij simpel. Ik ben onbezoldigd hoogleraar 
en kan declareren, dat gaat volgens de regels van de 
universiteit. Ik doe het puur voor de studenten.”
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Het is de eerste baan die hij aannam na zijn afscheid als minister-president. Per 1 december is 
premier Balkenende weer professor Balkenende, en hij heeft er zin in. Vooral omdat hij graag 
in contact komt met studenten.                                     tekst Wieneke Gunneweg fotografie STAR



Klinisch epidemioloog en acu-
puncturiste Ineke van den Berg 
(55) promoveerde onlangs aan 
het Erasmus MC, onder andere 
op Moxa-therapie, een traditio-
nele Chinese geneeswijze. Deze 
therapie inviteert de baby die 
met het hoofd naar boven ligt 
voor de geboorte, ‘spontaan’ te 
draaien. Er hoeft dan geen kei-
zersnee uitgevoerd te worden 
en zou de gezondheidszorg 10 
miljoen euro besparen.

Kwakzalverij van de hoogste 
orde, schreef de secretaris van 
de Vereniging tegen Kwakzalve-
rij op 30 december in nrc.next. 
“Met kritiek heb ik geen probleem, maar het 
moet wel goed gefundeerd zijn. Hier word ik 
natuurlijk een beetje verdrietig van, maar ik had 
het wel verwacht.”

Frits van Dam, de auteur van 
het stuk valt onder andere 
over het feit dat u niet onder-
zocht heeft hoe ‘het draaiwon-
der zich voltrekt’. 
“Dat is al door anderen onderzocht. Ik heb 
onderzocht of de resultaten van buitenlandse 
studies van belang zijn voor de Nederlandse 
gezondheidszorg. Na Moxa-therapie is er 32 
procent meer kans op hoofdligging dan na 
afwachtend beleid.” 

U heeft al 27 jaar een goedlo-
pende acupunctuurpraktijk en 
voert de onderzochte therapie 
ook zelf uit. Waarom bent u 
zich met acupunctuur bezig 
gaan houden? 
“Ik was eerder fysiotherapeut en merkte dat 
sommige mensen daar niet goed op reageer-
den. Toen ben ik me in acupunctuur, Chinese 
kruiden, oefentherapie en voedingsadvies gaan 
verdiepen.”

Heeft u zelf wel eens getwij-
feld aan de werking van acu-
punctuur? 
“Ja, daarom wilde ik onderzoek doen; om te 
kijken of het nou zo gezellig in mijn praktijk is, 
of dat het echt werkt. Ik wilde meer zekerheid om 
zo evidence-based te kunnen werken.” TL

Waar: thuis
Wanneer: 16 december 2010 - 3 januari 2011
Wat: tussen kerstborrel en koffiemoment 
ondersteunend personeel

Het ene moment sta je met een glaasje bubbel-
wijn in de hand naar Collegelid Bart Straatman 
te luisteren – of je doet alsof – die staand op 
een verhoginkje in de kantine van het sportge-
bouw je vertelt dat hij zo blij is dat je zo je best 
hebt gedaan in 2010 en dat er het afgelopen 
jaar zo veel is gebeurd op de universiteit, en zo 
sta je met een kopje koffie op de tweede ver-
dieping van het A-gebouw de nieuwsjaarsbab-
bel van Secretaris van de Universiteit Ton van 
der Pijl aan te horen – of je doet alsof – die zo 
blij is dat we met z’n allen weer onze best gaan 
doen in 2011, en dat er dit jaar zoveel staat te 
gebeuren op de universiteit. Alsof in plaats van 
zeventien dagen slechts zeventien seconden de 
laatmiddagse borrel van het vroegochtendlijke 
‘koffiemoment’ (sic!) scheidden; zo lijkt het, nu 
ik andermaal enorm mijn best zit te doen ter 
meerdere eer en glorie van Erasmus Magazine 
– en dus ook van de Erasmus Universiteit (dat 
gaat enorm goed samen, want alle neuzen 
staan vanzelfsprekend dezelfde kant op).

Gert van der Ende

Gelukkig heb ik de herinneringen nog (en een 
paar foto’s). Van de tijd tussen de twee rede-
voerinkjes. Mooie tijd was dat. Met sneeuw, 
heel veel sneeuw. Met worstenbroodjes, heel 
veel worstenbroodjes. Met kerstbomen, één 
kerstboom. Met wandelingen door het bos, 
heel veel wandelingen door het bos. Met uit-
slapen, heel erg lang uitslapen. Met vuurwerk, 
heel veel vuurwerk. Met heel veel oudejaarslo-
ten, heel weinig prijzen. Met schaatsen, lekker 
schaatsen. Met champagne, één fles heerlijke 
champagne. Met oliebollen, wel drie oliebollen. 
Met eekhoorns en vogeltjes in de tuin, twee 
eekhoorns en heel veel soorten vogeltjes in de 
tuin. Met niet werken, heel veel niet werken. 
Met eten met vrienden en familie, heel veel 
eten met heel veel vrienden en iets minder fa-
milie. Met veel muziek, wel een hele top 2000 
aan muziek. Met seks, heel…. Tja, herinneringen. 
Het is weer voorbij. 
 Plotsklaps sta ik handen te schudden op 
een heus koffiemoment. Terwijl ik amper een 
kwartminuut geleden nog bij wijze van prema-
ture kerstgroet door diezelfde handen op de 
schouder werd geslagen. Praatje Bart en praat-
je Ton lijken een en hetzelfde geworden. En niet 
eens vanwege de vrijwel identieke strekking.

Seventeen seconds (The Cure, 1980)

ACHTERAF

Ruim vijftig boetes heeft 
Stadstoezicht Rotterdam 
voor de kerst uitgedeeld 
aan studenten in de 
Struisenburgdwarsstraat, 
omdat zij hun afval niet 
ín, maar naast de vuilcon-
tainer hadden gezet. De 
boete bedraagt 115 euro.

Volgens Fred Marree van 
Stadstoezicht is het al 
jaren ‘raak’ in de Struisen-
burgdwarsstraat. De laatste 
maanden kwamen er echter 
veel klachten binnen, waarop 
Stadstoezicht besloot om ac-
tie te ondernemen. De puin-
hoop die Marree aantrof, was 
erger dan op andere plaatsen 
in Rotterdam waar veel stu-
denten wonen. Dus vond hij 
het tijd om ‘eens flink uit te 
pakken’.” Stadstoezicht ach-
terhaalde de namen en adres-

gegevens van de vervuilers 
door de vuilniszakken stuk 
voor stuk uit te pluizen. 
Sociologiestudente Ympkje 
Albeda was de klos. Fel: 
“Geheel onterecht heb ik 
een boete ontvangen.” Ze 
heeft een bezwaarschrift 
ingediend. Volgens haar zat 
de vuilcontainer al een paar 
dagen propvol. “Ik heb mijn 
afval toen zelfs nog even in 
huis laten staan, totdat de 
zakken teveel gingen stinken. 
Tegen mijn principes in heb 
ik ze toen toch maar buiten 
gezet.” Volgens de student 
is het dus de fout van de 
gemeente die de container te 
laat heeft geleegd.
Marree noemt het juist pure 
luiheid van studenten, en 
Maja Cerim, voorzitter van 
de wooncommissie, beaamt 
dit: “Als één iemand zijn afval 

naast de container zet, volgen 
anderen vanzelf, zonder dat 
ze controleren of de container 
vol, of kapot is.” 
Meerdere malen betrapte 
zij studenten hierop, terwijl 
ieder een sleutel of pasje 
heeft om de container mee te 
openen. Cerim zegt ook dat 
de ‘daders’ vaak internatio-
nale studenten zijn die niet 
voldoende beseffen, of niet 
goed geïnformeerd zijn, wat 
de gevolgen kunnen zijn van 
zomaar afval op straat laten 
staan. 
Om dit gemakzuchtige 
gedrag van studenten te ver-
anderen, zullen binnenkort 
camera’s worden opgehangen 
bij de vuilcontainer om even-
tuele ‘daders’ af te schrikken. 
LJ

Studenten beboet voor straatvervuiling
AFVAL
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 Gebeurt het vaak dat met veel poeha een weten-
schappelijke ontdekking in de media wordt ge-
presenteerd en dat even later de betrekkelijkheid 
van de vinding duidelijk wordt? “Regelmatig. We-
tenschappers onderzoeken de wereld en journalisten 
doen daar verslag van. Soms gaat dat fout; meestal 
wordt dan door wetenschappers de beschuldigende 
vinger naar journalisten uitgestoken.”

Maar wetenschappers komen toch maar al te 
graag in programma’s als Koffietijd, waar ze van 
te voren al kunnen weten dat presentatoren hun 
conclusies gaan simplificeren? “In mijn ogen zijn 
dat incidenten. Maar natuurlijk bestaat er altijd het 
gevaar dat bij de popularisering van wetenschappe-
lijke uitkomsten iets misgaat. Ik heb dan ook grote 
bewondering voor mensen die voor een groot pu-
bliek kunnen uitleggen waarmee ze bezig zijn. Die 
geen valse drang tot opkloppen van hun resultaten 
hebben. Er is volgens mij niets mis met reclamema-
ken voor je onderzoek, als wetenschappers maar 
niet vergeten ook de nadruk te leggen op het hypo-
thetische karakter van hun uitkomsten en de onze-
kerheden in het onderzoeksproces.”

Hoe komt het dat er regelmatig opzienbarende 
ontdekkingen wereldkundig worden gemaakt, die 
later toch minder opzienbarend blijken te zijn? 
“Wat de verhouding tussen wetenschappers en jour-
nalisten zo complex maakt, is dat wetenschap inge-
wikkeld en duur is, met name als het gaat om de bè-
tawetenschappen. Bovendien wordt het wetenschap-
pelijk onderzoek veelal door de overheid gefinan-
cierd. De wetenschappers en de overheid proberen 
daarom die uitgaven te legitimeren door te wijzen op 
de maatschappelijke relevantie van het onderzoek; 
het onderzoek moet baanbrekend en nuttig zijn. 
Daar hebben ze de media bij nodig, maar die heb-
ben zo hun eigen agenda.”

En die is? “Voor de media is wetenschap een bron 
van nieuws waaraan zo’n beetje dezelfde eisen wor-

den gesteld als aan andere nieuwsberichten. De na-
druk ligt bij de media op actualiteit, sensatiegehalte 
en de persoonlijke dimensie, de human interest. Zo-
als laatst met de excentrieke Rus die een wiskundi-
ge prijs had gewonnen; overal verschenen verhalen 
over hoe hij bij zijn moeder leefde en het geld van de 
prijs niet op kwam halen, maar over wat hij te bewe-
ren heeft, verschenen nauwelijks verhalen, want dat 
is nu eenmaal moeilijk uit te leggen aan een groot 
publiek. 
“Wetenschappers spelen weer in op de behoefte van 
media aan actualiteit en sensatie, omdat media-aan-
dacht hun kansen op financiering vergroot, of om-
dat ze draagvlak willen creëren voor omstreden on-
derzoek. Een mooi voorbeeld daarvan is de commo-
tie rond het criminele chromosoom, eind jaren zes-
tig. Wetenschappers kwamen tot de ontdekking dat 
sommige uitermate gewelddadige misdadigers een 
extra Y-chromosoom bezaten. Vervolgens kwamen 
ze met speculatieve verhalen in de pers over de rol 
van erfelijke factoren in crimineel gedrag. Belang-
rijk motief daarbij was het verwerven van onder-
zoeksgeld voor een nieuw en nog weinig bekend on-
derzoeksveld. Toen de eerste speculaties werden 
weerlegd, gaven zij ‘de media’ de schuld van ver-
simpeling van wetenschappelijke inzichten. Verge-
lijkbare tendensen zie je nu soms bij klimaatonder-
zoekers. Met klimaatonderzoek verdienen veel men-
sen hun brood. Kom je dan met een aansprekend re-
sultaat naar buiten, dan betekent dat vaak geld voor 
vervolgonderzoek.”

De behoefte aan geld, gecombineerd met de sen-
satiezucht van media, vormt ergo de ideale voe-
dingsbodem voor het creëren van wetenschappe-
lijke hypes? “Jazeker. Kijk je naar wat onlangs zoal 
wetenschappelijke hypes zijn geweest, dan hebben 
die doorgaans twee dingen met elkaar gemeen: ze 
betreffen duur onderzoek en ze zijn direct maat-
schappelijk relevant. Neem bijvoorbeeld kernfusie; 
dit is maatschappelijk zeer relevant. Als het lukt, 
kun je een enorme hoeveelheid energie maken, vrij-

wel zonder afval en van een goedkope grondstof: 
water. Probleem is dat fusie alleen optreedt bij tem-
peraturen vergelijkbaar met die van de zon, en dat 
vergt dus zeer kostbare apparatuur. Al vanaf de ja-
ren vijftig zijn miljarden geïnvesteerd in experimen-
ten. Geen wonder dat de sensatie enorm was toen 
twee Amerikaanse geleerden in 1989 aankondigden 
dat ze fusie tot stand hadden gebracht met eenvou-
dige apparatuur bij kamertemperatuur: de zoge-
naamde ‘koude fusie’. De staat Utah stelde meteen 
vijf miljoen dollar beschikbaar voor vervolgonder-
zoek en wereldwijd legden onderzoekers hun lopen-
de werk opzij om het experiment te repliceren – ver-
geefs: koude fusie bleek niet te kunnen. De Duitse 
sociale wetenschapper Peter Weingart noemt dit in 
de publiciteit brengen van nog hypothetische inzich-
ten, ten einde prioriteit en onderzoeksgelden te clai-
men, ‘Überbietungsdiskurse’ van wetenschappers. 
Die wetenschappers schaden niet alleen de publieke 

 ‘Er is niets mis met 
reclamemaken voor 
je onderzoek’

Wetenschappers zoeken 
media-aandacht
In het Californische Monomeer werd eind vorig jaar een vondst 
gedaan die grote invloed zou hebben op de zoektocht naar bui-
tenaards leven, aldus de NASA. Slechts een week later bleek de 
ontdekking niet zo spectaculair. En het was niet de eerste keer dat 
een wetenschappelijke vinding die met veel aplomb de media 
haalde, kort daarop werd ontkracht. Hoe komt dat?                                                                  
                                                                            tekst Gert van der Ende fotografie NASA



DICK VAN LENTE 
is universitair hoofddo-
cent Cultuurgeschiedenis 
aan de Faculteit Geschie-
denis, Cultuur en Commu-
nicatie aan de EUR. Hij 
doet onderzoek naar de 
beeldvorming van tech-
niek en wetenschap in de 
periode 1945-1970. (foto: 
Otto S. Lankhorst)
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geloofwaardigheid van de wetenschap, maar ook de 
loop van het wetenschappelijke debat zelf, dat tijd 
en rust nodig heeft om tot nieuwe inzichten te ko-
men.”

En met een kabinet dat wetenschap maar net iets 
hoger in het vaandel heeft staan dan kunst en 
cultuur, wordt de drang van wetenschappers om 
via de media geld te genereren wel steeds groter? 
“Ik denk het wel. Wetenschappers zullen zich moe-
ten wapenen tegen een barre tijd, waarin de verlei-
ding om snel spraakmakende resultaten te publice-
ren steeds groter zal worden. Want hoe ga je uitleg-
gen dat je een telescoop de ruimte in wil brengen om 
iets over de oerknal te weten te komen? Zoiets zal 
een hard sell worden, want de beloftes over wat ‘wij 
ermee kunnen’ zijn zo vaag; wat dat betreft is het 
nog een wonder dat er zulke telescopen bestaan. 
Medisch onderzoek heeft het daarbij vergeleken 
stukken makkelijker; het wegnemen van fundamen-
tele bedreigingen voor de mens, of het ontwikkelen 
van levensverlengende middelen, appelleert nu een-
maal meer aan het grote publiek dan zoiets als een 
Higgs-deeltje dat het Europese onderzoekscentrum 
CERN in Genève hoopt te vinden met behulp van 
de nieuwe peperdure deeltjesversneller LHC.”

Zijn de media eigenlijk wel kritisch genoeg? 
“Soms niet. Neem nu bijvoorbeeld Ab Osterhaus en 

de vogelgriep – wellicht begeef ik me nu op enigs-
zins gevaarlijk terrein ha, ha. Ik zag een lange re-
portage over hem van de VPRO. Hij leek een gene-
raal die de aanval vanuit het oosten ging afslaan. 
Hij presenteerde zich prima, straalde uit dat ons lot 
is bij hem in goede handen was. Maar ik had de in-
druk dat te weinig journalisten vroegen naar onze-
kerheden in het onderzoek of op zoek gingen naar 
wetenschappers die een tegengeluid konden laten 
horen. Maar men kan niet alleen maar de schuld op 
de media schuiven. In het geval van de arseenbac-
terie die een bewijs voor buitenaards leven zou zijn, 
heeft mevrouw Felisa Wolfe-Simon in een meer ge-
vist naar een bacterie. Als ze vervolgens haar resul-
taten had gepresenteerd als een hypothese – het 
dus wat voorzichtiger had geformuleerd – dan had 
ze geen scoop gehad. Dus koos ze voor een meer 
dramatische formulering. Bovendien ging de 
NASA met de bevindingen aan de haal. Begrijpe-
lijk want de NASA heeft een geld- en legitimerings-
probleem. Ze moet meer dan voorheen het geval 
was bewijzen dat ze met nuttige zaken bezig is. 
Lange tijd kende de NASA dit probleem niet, ener-
zijds vanwege de Koude Oorlog die het rakettenon-
derzoek legitimeerde, anderzijds omdat zaken als 
bemande vluchten naar de maan spectaculair ge-
noeg waren, zodat het grote publiek niet morde 
over de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid was. 
Maar daarna ontstond een situatie waarin de 

NASA worstelde met haar missie. Obama wil in te-
genstelling tot Bush geen bemande vluchten naar 
de maan meer, maar goedkopere en minder specta-
culaire onbemande missies, die meer kennis opleve-
ren. Verstandig, maar het spreekt weinig tot de ver-
beelding. Het idee van leven elders in de ruimte 
doet dat weer wel. Dus roept de NASA steeds va-
ker dat er hiervoor aanwijzingen zijn. Zoals nu dus 
met het verhaal over de arsenicumbacterie.”

Gelukkig zijn we niet alleen afhankelijk van we-
tenschapsjournalisten; er zijn altijd wetenschap-
pers die de bevindingen van collega’s kritisch on-
der de loep nemen. “In het algemeen denk ik dat 
het systeem redelijk goed werkt. Wetenschappers 
poneren stellingen waarop door hun collega’s 
wordt geschoten. Dat zie je nu bij die arseenbacte-
rie ook; er is een storm van kritiek losgebarsten die 
ook in de media terechtkomt. Het blijkt dan toch 
een systeem met een zichzelf reinigend vermogen. 
Al kun je natuurlijk ook zeggen dat er veel energie 
– onderzoekstijd, tijd om artikelen te schrijven – is 
verspild aan een discussie die niet nodig was ge-
weest wanneer de onderzoekers de tijd hadden ge-
nomen om hun hypothese te toetsen en de NASA 
niet meteen had willen scoren. maar gelukkig wor-
den dit soort hypes bijna altijd vrij snel doorge-
prikt. En gelukkig is daar nog steeds ruimte voor.”  

Spaceship Endeavour wordt gelanceerd op 15 
juli 2009 vanaf Kennedy Space Center. NASA 
moet meer en meer bewijzen dat ze met nutti-
ge dingen bezig zijn. Aanwijzingen voor buiten-
aards leven kunnen hun missies legitimeren.



INHOUD	

Jerome Ariës, 
tweedejaars economie & recht
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Rotterdam 

Je poseert? “Voor een digitale cover van een vir-
tueel magazine. Nu sta ik voor een greenscreen, 
straks sta ik tussen de luxe kantoren als een 
CEO van de toekomst; een actie om de Recrui-
tement Days onder de aandacht te brengen.”

Heb je goede voornemens voor 2011? “In ieder 
geval wil ik alle vakken afronden dit jaar; dat 
zal dus een drukke periode worden. Zeker om-
dat ik daarnaast ook les ga geven in vaardighe-

den aan eerstejaars economie. Ik ben bovendien 
als actief lid van een EFR-commissie de nodige 
tijd kwijt met het organiseren van het lijsttrek-
kersdebat op 2 maart. Dat debat zal de aan-
dacht trekken, omdat het een graadmeter is 
voor het functioneren van de regering. Dat de 
gekozenen de leden van de Eerste Kamer gaan 
kiezen, is natuurlijk ook niet onbelangrijk.”

Hoe is het om als Limburger in Rotterdam te 
wonen? “Aan de directheid van Rotterdammers 
heb ik wel moeten wennen. Inmiddels heb ik me 
aangepast, en heb ik mijn tact een beetje verlo-
ren, zou je kunnen zeggen. De wat subtielere 
omgangsvorm van het zuiden heeft toch nog 
licht mijn voorkeur.” 
(tekst en foto: Ronald van den Heerik)

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

De ontmoeting
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Hand in hand in actie tegen de 
bezuinigingen op onderwijs
Minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt (CDA), is van 
plan om studenten die meer dan 1 jaar vertraging oplopen 
met hun bachelor of master te beboeten met 3.000 euro 
voor elk jaar dat een student uitloopt; de zogeheten C+1 re-
geling. Daarbovenop krijgen universiteiten met hetzelfde 
bedrag een boete voor elk jaar uitloop van iedere ingeschre-
ven student. Naast deze maatregelen die, als het aan dit ka-
binet ligt, vanaf 2011 ingaan, zijn er plannen om de OV-
studentenkaart verregaand te beperken tot een kortings-
kaart en de studiefinanciering te verkorten naar 3 jaar. 
Allemaal bezuinigingsmaatregelen die genomen worden 
onder het mom van het afbetalen van de staatsschuld die 
drastisch is opgelopen bij het redden van banken.
Degenen die de rekening gaan betalen, zijn wij studenten. 
De prestatiebeurs die we nu nog hebben is al onvoldoende 
om zelfs maar de kamerhuur te kunnen betalen. Om de stu-
dieschuld enigszins binnen de perken te houden werkt prak-
tisch iedere student al bij, wat ten koste gaat van de studie-
resultaten. Door de invoering van de ‘harde knip’ tussen ba-
chelor en master ontstaat bij gering oponthoud al meteen 
een jaar studievertraging. Buitenlandse stages en uitwisse-
lingsprogramma’s worden onmogelijk gemaakt. De moge-
lijkheid om nevenactiviteiten te ontplooien zoals vrijwilli-
gerswerk, bestuurswerk, medezeggenschap en andere ex-
tra-curriculaire activiteiten worden beperkt. De mogelijk-
heid om noodzakelijke vaardigheden aan te leren, de tijd 
om jezelf academisch te vormen en een steentje bij te dra-
gen aan de samenleving worden allemaal in de kiem ge-
smoord. En studenten die door bijzondere omstandigheden 
vertraging oplopen zijn ook geen uitzondering in deze rege-
ling.
De dalende onderwijskwaliteit die het gevolg is van structu-

rele onderfinanciering van het onderwijs, samen met de uit 
de pan rijzende (schulden)lasten en verslechterende ar-
beidskansen voor afgestudeerden maken het logischerwijs 
voor veel studenten steeds minder aantrekkelijk en moeilij-
ker om te gaan studeren. Vooral met de C+1 regeling komen 
veel studenten die onverwachts vertraging oplopen er heel 
slecht vanaf. Politici bezigen kennelijk een holle retoriek met 
betrekking tot de ‘kenniseconomie’. Studeren zou een recht 
moeten zijn, geen privilege, het gaat immers om onze toe-
komst. 
Om deze redenen moeten we de geplande bezuinigings-
maatregelen tegenhouden. Als we deze maatregelen over 
onze kant laten gaan dan ruiken ze in het ministerie bloed 
en dan is het afwachten totdat ze het collegegeld gaan 
ver(drie)dubbelen zoals in Groot-Brittannië of de studiefi-
nanciering in zijn geheel afschaffen. En we kunnen het te-
genhouden. Toen in december studenten door het hele land 
hun tanden lieten zien, begon Bijsterveldt met kruimels te 
strooien in de hoop dat onze nuchtere Hollandse studenten 
niet het voorbeeld zullen volgen van hun Engelse en 
Italiaanse medestudenten. Nu is het aan ons om niet die 
kruimels aan te nemen die ze op tafel hebben gestrooid, 
maar hun gehele maatregel van tafel te vegen. 
Daarom is het noodzakelijk dat we 21 januari om 13.00 met 
zoveel mogelijk studenten, hand in hand, naar het 
Malieveld gaan om onze stem te laten horen en een histo-
risch protest gaan neerzetten. Ga naar de site www.kennis-
crisis.nl voor meer info.

Che Brandes-Tuka, student economie, rechten, filosofie en 
sociologie aan de EUR
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Ik weet niet hoe
Het was een gitzwarte dag: 7 februari 2008. Rasartiest 
en ongekroonde koning van het Nederlandse levens-
lied Benny Neyman gaf de geest. Jammer, maar Benny 
is niet meer. Ik denk regelmatig met pijn in mijn hart 
aan hem terug, al is het maar omdat hij sprekend lijkt 
op mijn tante Sjaan. Wat een zanger! Wat een reper-
toire! Wat een meester! En wat gebeurt er als de car-
rière van deze winnaar van de Gouden Harp (1996) in 
de knop wordt gebroken? Wat gebeurt er als de man 
die songs als ‘Waarom fluister ik je naam nog?’, ‘Een 
vrijgezel gaat pas slapen’ en ‘Ik weet niet hoe’ groot 
maakte, op 56-jarige leeftijd komt te overlijden? Niks. 
Bizar hè? Geen collectief eerbetoon. Niemand koopt 
of downloadt ook maar één single van deze zanger 
pur sang: Niks niet postume nummer één notering 
voor onze Ben. 
En wat gebeurt er daags nadat Antonie Kamerling op 
6 oktober 2010 de pijp uit gaat? Het Nederlandse volk 
besluit dat de man, bekend van een of andere klere-
soap, geëerd moet worden en koopt dus massaal zijn 
ene vals ingezongen single: ‘Toen ik je zag’. En ja hoor, 
nummer één in de hitlijsten. Over de doden niets dan 
goeds, maar die knul verkracht dat liedje natuurlijk 
wel finaal. Maar dat kan het Nederlandse publiek ken-
nelijk niets schelen. Waarom zouden we die mislukte 
Peter Kelder niet herdenken door massaal een plaatje 
van hem te draaien, zo lijkt het publiek te denken. 
 Is Benny dan minder goed dan Kamerling? 
Natuurlijk niet! Het is overduidelijk dat laatstgenoem-
de niet eens in de schaduw kan staan van de 
Maastrichtse Voice of Holland. Kamerling heb ik al-
thans nog nooit kunnen betrappen op één zuiver ge-
zongen noot. Maar afgemeten aan hun postume im-
pact is die conclusie moeilijk overeind te houden. 
Tenminste, als impact als maat voor kwaliteit wordt 
gezien. En juist dát gebeurt vaak in de wetenschap. 
Hoe hoger iemands impact, afgemeten aan het aantal 
citaties, hoe groter zijn of haar kwaliteit, zo lijkt men 
te denken. Maar dat heeft zo zijn nadelen. Slechte ar-
tikelen, waar iedereen op in kan hakken, worden na-
melijk ook lekker veel geciteerd. Ik ken ook weten-
schappers wier codeboeken (waarin door hen verza-
melde data netjes op een rij worden gezet) meer geci-
teerd worden dan andermans boeken. Maakt hun im-
pact hen goede wetenschappers? Zijn zij per definitie 
beter dan anderen met minder impact? Ik zeg nee! 
Volgens mij kan je kwaliteit helemaal niet afmeten 
aan impact. Hoe dan wel? Het moet anders, maar om 
met Benny te spreken, ik weet niet hoe.

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, weet 
zelf heus wel wat zijn beste artikel is, maar dat ding 
heeft hem totnogtoe geen citaties opgeleverd.

PETER ACHTERBERG

	VAN	DER	SCHOT	

BRIEF

Dieren hebben recht op een 
gezond en waardig leven
Het inzicht dat alle wezens één zijn vormt een belangrijk ethisch uitgangspunt in de filo-
sofie van Arthur Schopenhauer. Dit gegeven sluit naadloos aan op het boeddhistische 
principe van zelfloosheid. Een ‘verlicht’ persoon koppelt daarom het eigen welzijn niet los 
van het welzijn van andere wezens. In deze context heb ik het artikel ‘Dierproeven: een 
duivels dilemma’ (EM, 2 december 2010) proberen te plaatsen. 
Met name de foto van het varkentje op de operatietafel is zeer aangrijpend. We zien een 
weerloos wezentje dat zwijgend zijn onaangename lot ondergaat. Omringd door mensen 
met mondkapjes, gepositioneerd in het felle licht, en zijn guitige snoetje omsnoerd met 
een koord. In deze onnatuurlijke context is het nauwelijks voor te stellen dat dit arme dier 
hier niets van merkt. Het artikel bracht mijn geconstrueerde beeld van het Idee Varken he-
vig aan het wankelen, namelijk guitige wezentjes die in de frisse buitenlucht door de mod-
der aan het rollen zijn en er een ‘varkensbende’ van maken. Na het lezen van het artikel re-
aliseer ik mij dat het rollen door de modder maar een koude en vieze bedoening is en dat 
varkens 2.0 hier eigenlijk hun neus voor zouden moeten ophalen. In dierproefcentra zijn ze 
veel beter af. Daar is namelijk vloerverwarming, meer ruimte dan bij de boer en niet te ver-
geten de overheerlijke biggenbrokken. Eigenlijk is het een schande dat niet ieder varken 
voor zo’n VIP-arrangement in aanmerking komt. Het meest confronterend is echter het be-
sef dat niet primair de onderzoekers die dierproeven doen of dierproefcentra verantwoor-
delijk zijn voor deze surrealistische realiteit, maar wij allemaal, dus u en ik. Mede om die 
reden zijn bedreigingen en intimidaties richting dierproefcentra en individuele onderzoe-
kers verwerpelijk en kortzichtig. Ik geloof meer in een open discussie en kritische zelfreflec-
tie. In dat kader zijn verwijten naar Aziatische landen die nog minder oog hebben voor die-
renrechten hooghartig en misplaatst. Filosofe Martha Nussbaum heeft in haar essay “Een 
waardig bestaan: over dierenrechten” (2007) bepleit dat dieren recht hebben op een ge-
zond, waardig en florerend leven. In mijn liberale beleving sluit deze benadering het eten 
van (scharrel) varkensvlees niet uit, mits het dier voor zijn laatste reis naar het slachthuis 
als een varken heeft geleefd. Dat kan niet gezegd worden van varkens die ongevraagd op 
de operatietafel belanden met slangen door hun snuit. Het opkomen voor dierenrechten is 
geen duivels dilemma, maar een noodzakelijke volgende stap in het beschavingsproces.

Dennis de Kool, onderzoeker bij RISBO, Erasmus Universiteit Rotterdam



H
et begon met die vermoeidheid. Jochem de Groot 
(23) zat in het derde jaar van zijn mr.drs.-program-
ma, vervulde een bestuursfunctie bij zijn studiever-
eniging, had een bijbaantje bij een accountantskan-
toor en deed mee aan de honours class. Daarnaast 

hockeyde hij twee keer per week en was hij ambassador voor eer-
stejaars. Druk, dat wel, maar hij zat in een groepje met ambiti-
euze studenten die er allemaal de vaart in hadden. Hij was zo ie-
mand die, ook al hoefde hij nog maar 24 ECTS te halen, zich in-
schreef voor het driedubbele – en de zeventig punten haalde ook. 
Gewoon, omdat hij het leuk vond. 
Maar de vermoeidheid werd erger. Steeds vaker had hij het 
gevoel dat het werk niet af was, dat hij nooit rust had, maar hij 
wilde van niets weten en ging door. Tot hij helemaal uitgeput 
was en nog maar één ding wilde: in bed blijven, met de telefoon 
uit, de gordijnen dicht en de deur op slot. Het was het begin van 
een tweejarige periode met flinke depressies. 
Vroeger werd je timmerman omdat je vader dat was, en maakte 
je een gezinnetje omdat God dat wilde. Tegenwoordig kan elk 
dubbeltje een kwartje worden, en mogen we alles doen wat we 
willen. Maar hoe bevrijdend dat ook klinkt, voor veel studenten 
werkt het verlammend. De Groot: “Als ik een cursus transport 
tegenkwam, dacht ik: die pak ik ook nog mee. Ik probeerde het 
beste uit alles te halen, maar tegelijkertijd alle opties open te 
houden. Het idee was: als ik het nu niet doe, dan nooit meer.”
De paradox of choice, noemt de Amerikaanse psycholoog Barry 
Schwartz het: meer keuze leidt niet tot meer geluk. Studiead-
viseurs, studentendecanen en loopbaancoaches aan de EUR 
ondervinden het aan den lijve. Aan de lopende band worden ze 
geconfronteerd met studenten die door de bomen het bos niet 
meer zien. Studenten worden gepusht om alles uit zichzelf te ha-
len. Van ouders die benadrukken dat ze toch vooral moeten doen 
wat ze leuk vinden tot medestudenten die meewarig kijken als ze 
horen dat ze niet naar het buitenland zijn geweest. Wie niet tot 
het gaatje gaat, doet eigenlijk niet mee. Maar waar ga je voor, als 
alles kan en alles mag?

Succesvol leven  Afgelopen najaar zond de VPRO 
de documentaire Alles wat we wilden uit (nog steeds te zien op 

uitzendinggemist.nl). Daarin toont regisseur Sarah Domogala 
een aantal jonge mensen – hoogopgeleid, creatief, wonend in de 
Randstad – die stuk voor stuk de keerzijde van hun succesvolle 
leven blootleggen. Natuurlijk hebben ze een leuke baan, als 
illustrator, projectmedewerker of scenarioschrijver. Natuurlijk 
gaan ze een paar keer per jaar naar Berlijn, Brussel of New York. 
En natuurlijk hebben ze geweldige vrienden. Maar allemaal 
gaan ze gebukt onder de druk dat ze hun volledige potentieel 
moeten benutten. Of, zoals de 27-jarige Mireille het omschrijft: 
“Waar ik echt heel erg bang voor ben, is om dood te gaan. Om 
dood te gaan en dat er niets is dat eraan herinnert dat ik bestaan 
heb.”
De studententijd wordt vaak gezien als de leukste tijd van je 
leven, een periode waarin je overal aan mee moet doen en zelf-
ontplooiing tot doel op zich verheven lijkt. “We zijn niet meer dat 
nietige wezen onder de almachtige Heer”, stelt Ilja Fase, studie-
adviseur aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. “Mensen 
zeggen: als je iets echt wil, dan kan het. Er zijn zogenaamd geen 
grenzen meer. Maar wat je doet, is daarom nooit genoeg.”
Termen als keuzestress en quarter life crisis worden vaak een 
beetje schamperend afgedaan als modekreten. Ten onrechte, stelt 
loopbaanadviseur Dorianne van Schaijk, die het wel degelijk 
een kwaal van deze tijd noemt. “Er zijn nog nooit zoveel keuzes 
geweest als nu. En je hebt over elke keuze een enorme berg infor-
matie tot je beschikking. Dus als je dan geen goede keuze maakt, 
is het ook echt jouw schuld. Het maken van de foute keuze wordt 
volledig op het individu afgewenteld. Maar daarbij wordt veel te 
simplistisch over het keuzeproces gedacht.”

Huilbuien  Vooral perfectionisten lopen kans te 
verdrinken in het aanbod van bestuursfuncties, uitdagende 
masters, buitenlandervaringen, stages en bijbanen, zeggen de 
professionals die Erasmus Magazine sprak. Economiestudente 
Tessa de Werf (22) is zo iemand. Ze zei overal ja tegen, gaf 
zich altijd voor de volle honderd procent en propte haar week 
als het even kon helemaal vol. Dat ging een paar jaar goed, 
tot ze last kreeg van huilbuien, stress, prikkelbaarheid en 
oververmoeidheid. De diagnose: een burn-out.
Terugkijkend zegt ze dat ze om de verkeerde redenen keuzes 

Niets hoeft en alles mag, maar ondertussen moeten we alles uit het leven halen wat 
erin zit. Verlammend, al die vrijheid. ‘Achteraf was mijn tweede master gewoon een 
manier om andere keuzes uit te stellen.’                            tekst Geert Maarse illustratie Bas van der Schot
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Wat wil je nou echt
Keuzestress:



maakte. Ze wilde niets missen, overal bij zijn. “Eigenlijk maakte 
ik nauwelijks keuzes. Het was meer en en dan of of. Ik wilde nie-
mand teleurstellen, vooral mijzelf niet. Ik voelde me zwak als ik 
nee moest zeggen.”
En nee zeggen moet nogal regelmatig, erkent ook student Jochem 
de Groot. Veel dingen zijn heel erg leuk en spannend, maar er 
vindt de afgelopen jaren zeker een wildgroei plaats van evene-
menten. Organiseren om het organiseren, als je het hem vraagt. 
“Je wordt totaal gekgemaakt. Van de Recruitment Days tot aller-
lei congressen. En als je ziet hoeveel commissies er bij verenigin-
gen als de EFR en de JFR wel niet zijn. Dat is niet normaal.”
In Alles wat we wilden wordt ons mediagebruik als onderdeel 
van het probleem beschouwd. De Intermediair staat bomvol 
piepjonge miljonairs en succesvolle ondernemers, op Facebook 
en Linkedin etaleert iedereen zijn jaloersmakende vakantiefoto’s 
en nevenfuncties. Het idee is dat al die zorgvuldig gecreëerde 
identiteiten kunstmatig zijn en een vertekend beeld van de wer-
kelijkheid geven. Daar zit wel wat in, zegt Thea den Hartog, stu-
dieadviseur aan de Rotterdam School of Management. “Maar 
het geldt meer in zijn algemeenheid: studenten spiegelen zich 
aan hun omgeving. Vooral bij een competitieve studie als IBA 
zijn ze heel erg met elkaar bezig. Alleen, de meeste mensen raken 
daardoor niet in een crisis.”

Competitieve cultuur  Of sociale media nou 
zo’n grote invloed hebben, loopbaanadviseur Van Schaijk 
weet het niet. Ze ziet vooral dat het competitieve klimaat 
op een universiteit voor sommige studenten niet de ideale 
omgeving is om zich in te ontwikkelen. “Studenten vergelijken 
zichzelf vrijwel alleen met studiegenoten die het beter doen. En 
daarnaast worden ze aan de lopende band geconfronteerd met 
de succesverhalen van grote bedrijven. De EUR is besmet met 
de Shells en Unilevers van deze wereld. Daardoor lijkt het net 
alsof iedereen straks honderd uur bij zo’n multinational moet 
gaan werken. Maar niet iedereen past daar. Je valt toch ook niet 
allemaal op hetzelfde meisje? Een groot deel van de studenten 
begint met zoeken naar werk in de buitenwereld, bij bedrijven, 
maar die vertellen je nooit wat je moet doen.”
Met een beetje competitie is niets mis, stelt universiteitspsycho-

loog Lucille Mac Nack. Alleen voor studenten die al veel van 
zichzelf verwachten en niet snel tevreden zijn, kan het problema-
tisch worden. “Afhankelijk van hoe je in het leven staat, kun je 
zo’n competitieve cultuur wel of niet aan. Maar dat vergelijken 
met anderen geeft nooit voldoening. Zelfs als je op de hoogste 
top staat zal het niet goed genoeg zijn.” 
Mac Nack krijgt dagelijks studenten over de vloer die vastlopen 
in hun studie. Slechts een minderheid heeft last van wat ze als 
keuzestress zou omschrijven, en vaak ligt er dan ook een ander 
probleem aan ten grondslag. Maar ze vraagt in zo’n geval altijd 
hetzelfde: wat wil jij nou eigenlijk? “De vorming van je persoon-
lijkheid is een groot onderdeel van je studententijd. Daar mag 
je best even de tijd voor nemen. Je moet erachter komen wie je 
bent, wat je wilt en of je daar vrede mee hebt. Als je dat niet op 
een rijtje hebt, vlieg je alle kanten op.” 

Leuke vriendin  Zoek het bij jezelf, luidt dus het 
credo. Dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is, ervoer Arie 
Benschop (25) anderhalf jaar geleden. Hij was op dat moment 
bezig met de afronding van twee bedrijfskundige masters: 
Finance & Investments en Strategic Management. Hij had 
een prachtleven: een leuke vriendin in Utrecht, twee dagen in 
de week werk bij Fortis, met regelmaat weekendjes weg, veel 
uitgaan en op vrije avonden plaatjesdraaien. Maar ineens was de 
vanzelfsprekendheid eraf en dacht hij bij zichzelf: waarom doe ik 
in hemelsnaam wat ik doe? 
Het was het begin van een maandenlange existentiële crisis, 
waarin hij niet veel meer wilde dan hangen op de bank en spel-
letjes doen op zijn iPhone. Tot hij een aantal knopen doorhakte. 
Zijn relatie moest eraan geloven, hij begon als vrijwilliger voor 
een ontwikkelingsorganisatie en hij boekte een ticket naar     >> 

13 januari 2011 | 15COVERVERHAAL 

‘Eigenlijk maakte ik nauwelijks 
keuzes. Het was meer en en, dan of of’
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Zuidoost-Azië. Hij studeerde af, dat wel, maar over een veelbelo-
vende toekomst bij de bank twijfelt hij nog.
Hij noemt de episode, die hij nadrukkelijk als quarter life crisis 
omschrijft, leerzaam. De andere studenten die aan dit artikel 
meewerkten beamen dat, maar willen absoluut niet dat hun 
naam genoemd wordt. De vuile was hang je niet buiten, zo lijkt 
de consensus. Die angst is volgens betrokkenen typerend voor 
de huidige generatie studenten. Twintig jaar geleden kozen stu-
denten ook verkeerd, zegt studentendecaan Dorie Geers, maar 
toen werd dat nog niet als een probleem gezien. De geruststel-
lende gedachte dat er meerdere wegen naar Rome zijn, lijkt naar 
de achtergrond te zijn verdwenen. “Het is helemaal niet erg om 
te falen. Maar dan zeggen studenten: een werkgever wil niet 

iemand waar iets mis mee is. Terwijl het toch juist goed is als 
iemand een keer tegen zijn grenzen aangelopen is?”
Komt toch dat maakbaarheidsidee weer om de hoek kijken, zegt 
studieadviseur Den Hartog. “De wereld vergaat niet als je een 
fout maakt. Maar studenten proberen krampachtig het meeste 
uit hun studie te halen, om de beste kansen op de arbeidsmarkt 
te hebben. Zeker bij IBA plannen ze hun studie van A tot Z. De 
wereld ligt aan je voeten, dus je moet alles kunnen bereiken. Als 
het dan niet lukt en je je koers moet verleggen, ja, dat is lastig.”   

De namen van de studenten zijn op hun verzoek gefingeerd.

De financiering van het hoger onderwijs gaat grondig op de schop. Wat wil het kabi-
net veranderen en wat betekent dat precies voor studenten en de universiteit?                          

tekst Thessa Lageman illustraties Bas van der Schot

Langstuderen: binnenkort onbetaalbaar?

7 Gevolgen van de kabinetsplannen
1. Hoeveel vertraging mag ik oplopen?
Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State en wordt pas 
in februari behandeld door de Tweede Kamer, maar het lijkt 
onvermijdelijk dat je vanaf september 2011 niet meer dan één 
jaar vertraging opgelopen mag hebben tijdens je bachelor en één 
jaar tijdens je master. Anders moet je 3000 euro extra collegegeld 
per jaar gaan betalen: bijna 4700 euro in totaal. Afgestudeerde 
bachelors beginnen wel met een schone lei aan hun master.

2. Gaat de regeling ook voor mij gelden?
Ja, de plannen gelden ook voor huidige studenten. 

3. En de OV-studentenkaart?
Als je meer dan een jaar vertraging oploopt tijdens je master of 
bachelor, verlies je je OV-kaart. Dat deel van de regeling gaat 
volgens plan op 1 januari 2012 in. 

4. Bestaan er uitzonderingsregelingen?
Bestuurders van studentenverenigingen en studenten die in 
de universiteitsraad zitten, kunnen op weinig mededogen 
rekenen. Dat geldt ook voor buitenlandervaring en stages. 
Mogelijk komen er wel soepelere regels voor zware bèta- en 
techniekopleidingen. Ook zullen studenten die ernstig ziek 
worden en gehandicapte studenten wel op enige coulance 
kunnen rekenen.

5. En als ik overstap van de ene naar de andere instelling? 
Voor studenten maakt dit financieel geen verschil, maar voor 
universiteiten en hogescholen wel. 

6. Hoe zit het met tweede studies?
De overheid speelt al een tijd met het voornemen om per 
student nog maar één bachelor- en één masteropleiding te 

bekostigen. Wie daarna een tweede opleiding wil volgen, moet 
heel veel collegegeld betalen, behalve bij lerarenopleidingen en 
verpleegopleidingen. Als dubbelstudent mag je de komende drie 
jaar je tweede opleiding nog tegen het gewone collegegeldtarief 
afmaken, ook als je je eerste studie al hebt afgemaakt.

7. Zijn de maatregelen nog tegen te houden?
Er staat nog niets definitief vast. Op 21 januari vindt een grote 
demonstratie plaats in Den Haag. Het Interstedelijk Studenten 
Overleg kwam eind vorig jaar al met een petitie op www.
minimaalnominaal.nl

Wat zijn de consequenties voor de 
EUR?
Voor elke student die meer dan een jaar over zijn bachelor 
en meer dan een jaar over zijn master doet, moeten uni-
versiteiten en hogescholen een ‘strafkorting’ van 3000 eu-
ro betalen. Tot 2015 wil het kabinet zo 370 miljoen euro be-
zuinigen. Hoe het zit met studenten die aan verschillende 
instellingen studeren, is nog onduidelijk. 
De universiteiten hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar 
het kabinet waarin zij hun zorgen uiten over de effecten van de 
regel. Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra wordt het geld 
later weer in het hoger onderwijs geïnvesteerd en is het daarom 
onzin dat de universiteiten spreken van de ‘grootste bezuiniging 
sinds de jaren tachtig’. De universiteiten denken echter dat de 
mobiliteit binnen en tussen instellingen zal verminderen en dat 
de waarde van diploma’s zal dalen, omdat er snel afgestudeerd 
moet worden en studenten minder nevenactiviteiten zullen 
ondernemen. 
Collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr zei te vrezen dat 
de kabinetsmaatregelen averechts zullen werken: dat studenten 
misschien hun studie zullen staken als ze meer collegegeld 
moeten gaan betalen en de universiteit dan naast de strafkorting 

vervolg pagina 15
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ook nog de rijksbijdrage per afgestudeerde student 
misloopt. De maatregelen zouden de EUR bij de 
huidige rendementen naar schatting 8 miljoen euro 
per jaar extra gaan kosten.
Ton van der Pijl, hoofd van de Algemene 
Bestuursdienst, laat weten dat een werkgroep 
bezig is uit te zoeken uit wat de consequenties zijn 
voor de EUR. “Het is nu nog te vroeg is om daar 
wat over te kunnen zeggen, omdat het wetsvoorstel 
nog niet aangenomen is en er veel haken en ogen 
aanzitten.”  

Hoe lang studeerden onze 
politici eigenlijk?
De ministers die het langstuderen aan banden 
willen leggen, namen zelf uitgebreid de tijd voor 
hun studie. Verantwoordelijk staatssecretaris 
Halbe Zijlstra rondde zijn studie af in zeven 
jaar, evenals premier Rutte. De ministers Leers 
en Donner studeerden zes jaar. Kampioen 
langstuderen is minister Verhagen, die elf jaar deed 
over zijn doctorale studie geschiedenis. 

Hoe kijken de leden van het 
College van Bestuur en de 
decanen op de EUR aan tegen 
de kabinetsplannen en hoe 
lang deden zij eigenlijk over 
hun studie en waarom?
Henk Schmidt, Rector Magnificus
Studeerde: psychologie in Utrecht in zes jaar, de 
toenmalige nominale studieduur.
Deed ernaast: “Ik werkte als student-assistent en 
stond veel op de planken.”

Vindt van zijn studieperiode: “Prima. Ik had 
voldoende ruimte om een hoop andere dingen te 
doen.”
Vindt van de kabinetsplannen: “Treurig. Vooral 
dat de langstudeerdersmaatregelen van de ene 
dag op de andere worden ingevoerd zonder dat 
studenten en universiteiten zich daarop hebben 
kunnen voorbereiden. Boetes voor trage studenten 
gaan ten koste van de kwaliteit van het onderwijs 
aan diegenen die wel doorstuderen. Ik denk dat 
studenten wel genoeg mogelijkheden houden 
om naast de studie andere nuttige activiteiten te 
ontplooien. Voor studenten met een bestuursfunctie 
zal ongetwijfeld door de universiteiten een 
oplossing worden gezocht.”

Pauline van der Meer Mohr, Voorzitter College 
van Bestuur 
Studeerde: Rechten aan de EUR in vijfenhalf jaar 
bij een nominale studieduur van vierenhalf jaar.
Deed ernaast: “Ik zat in verschillende besturen, 
was praeses van twee verenigingen en volgde vak-
ken bij wijsbegeerte en gezondheidsrecht. Verder 
heb ik vele bijbaantjes gehad, van borden wassen 
tot bijles geven aan middelbare scholieren en vrij-
willigerswerk met vluchtelingen. Ook heb ik veel 
muziek gemaakt en toneelgespeeld.”
Vindt van haar studieperiode: “Ik zou het niet an-
ders hebben willen doen.” 
Vindt van de kabinetsplannen: “De 
langstudeerdersregeling komt neer op een 
simplistische bezuiniging waar studenten 
uiteindelijk de dupe van worden. De effecten 
zullen vermoedelijk averechts zijn: uitholling 

van het onderwijs en minder extracurriculaire 
ontplooiingsmogelijkheden voor studenten.”

Bart Straatman, lid College van Bestuur 
Studeerde: Algemene Economie in Tilburg in bijna 
zeven jaar, bij een nominale studieduur van vijf 
jaar.
Deed ernaast: “Ik heb veel gewerkt vanwege een 
voortdurende discussie met mijn vader over de 
hoogte van zijn maandelijkse bijdrage. Daarnaast 
voetbalde ik en begeleidde buitenlandse studenten.
Vindt van zijn studieperiode: “Ik zou het zo weer 
doen.”
Vindt van de kabinetsplannen: “De plannen 
leiden op termijn juist tot een stijging van de 
uitgaven.”

Wiep van Bunge, decaan Faculteit der 
Wijsbegeerte
Studeerde: Filosofie in Utrecht in zes jaar. 
Deed ernaast: “De propedeuse Nederlands recht 
en naast mijn studie heb ik geroeid en veel gelezen. 
In de vakanties had ik bijbaantjes: in fabrieken, 
snackbars en als verhuizer.” 
Vindt van zijn studieperiode: “Terugkijkend 
had ik graag meer naast mijn studie gedaan. 
Toen ik studeerde werd de toon gezet door 
tiendejaars; het verhaal ging dat er in Utrecht een            
vierendertigstejaars rondliep, maar daar is al lang 
geleden een eind aan gemaakt.”                             
Vindt van de kabinetsplannen: “Rampzalig: 
ik zie niet wat de maatregelen gaan opleveren. 
Ronduit stuitend vind ik de suggestie dat er aan 
Nederlandse universiteiten maar wat wordt     >> 
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gelummeld. Als je zelfs tijdens je studie niet 
in staat bent door te lezen, wanneer dan wél? 

Dikwijls zijn dubbelstudenten juist de beste 
studenten.”

Dick Douwes, decaan Faculteit Geschiedenis, Cultuur en 
Communicatie 
Studeerde: Talen en Culturen van het Midden-Oosten met als 
hoofdvak Arabisch, in Nijmegen in ruim 7 jaar.

Deed ernaast: “Ik ben veel in Syrië en Libanon geweest voor 
mijn afstudeerscriptie. Ik had verschillende bijbaantjes, 

meestal als uitzendkracht en verschillende student-
assistentschappen. 
Vindt van zijn studieperiode: “In die tijd was het niet 
uitzonderlijk om ruim de tijd te nemen. Het heeft mij 

de gelegenheid gegeven me goed thuis te maken in het 
vakgebied en buitenlandervaring op te doen.”

Vindt van de kabinetsplannen: “Willen wij als universiteit 
een slag maken waar het gaat om rendementen dan zullen wij 
moeten investeren. Dat is een heel lastige opgave in een tijd van 

financiële krapte en een schraal politiek klimaat, waarin 
‘Henk en Ingrid’ model staan.”

Wilfried Notten, decaan Instituut Beleid & 
Management Gezondheidszorg
Studeerde: Biologie/biochemie in Nijmegen in zeven 
jaar en daarna geneeskunde in vijf jaar.
Deed ernaast: “Ik volgde extra vakken bij 
wetenschapsfilosofie, deed onderzoeksstages, werkte 

als student-assistent, in fabrieken, een slachthuis, als leraar en 
bij de overheid.”
Vindt van zijn studieperiode: “Door de bevrediging van mijn 
nieuwsgierigheid heb ik extra kennis opgedaan die in mijn latere 
carrière zijn vruchten heeft afgeworpen voor de maatschappij.”
Vindt van de kabinetsplannen: “Enerzijds platte bezuinigingen 
doorvoeren en anderzijds blijven blaten dat Nederland toe 
moet werken naar een top vijf-positie op de rankinglist, getuigt 
van een ernstige vorm van kortzichtigheid, om niet te zeggen 
stompzinnigheid. Laten we de studenten koesteren die meer 
willen studeren dan strikt noodzakelijk is voor het behalen van 
hun diploma.”

Henk van der Molen, decaan Faculteit Sociale 
Wetenschappen
Studeerde: Klinische psychologie in Groningen in zes jaar, 
destijds de nominale studieduur.
Deed ernaast: “Student-assistentschappen, tennissen, 
voetballen en flipperen in het café. Ik was niet zo van het 
studentenverenigingsleven.” 
Vindt van zijn studieperiode: “Daar was ik wel tevreden over. 
Ik heb, dacht ik, ook meer punten dan nodig vergaard.” 
Vindt van de kabinetsplannen: “Uit de psychologie weten 
we al meer dan een eeuw dat strafmaatregelen meestal niet tot 
gewenste gedragsveranderingen leiden. Vooral de straf voor de 
universiteiten acht ik niet rechtvaardig.”

Maarten Kroeze, decaan Erasmus School of Law
Studeerde: Scheikunde, maar stapte na een jaar over op 
Privaatrecht in Utrecht en deed daar vijf jaar over. 
Deed ernaast: “Bijbaantjes in een distributiecentrum, de horeca 
en in de bewaking. Ik was lid van verenigingen, redacteur van 
een tijdschrift, student-assistent en heb stage in de advocatuur 
gelopen.”
Vindt van zijn studieperiode: “Achteraf vind ik dat ik de 
eerste jaren van mijn studie harder had mogen werken. Ik was 
voornamelijk boeken aan het lezen die voor de studie niet direct 
van belang waren.” 
Vindt van de kabinetsplannen: “De wens om iets te doen 
aan studievertraging en aan uitval van studenten in het hoger 
onderwijs is legitiem. De VSNU (vereniging van universiteiten) 
heeft echter uitgerekend dat de boeteregeling tot verlies 
van duizenden banen in het hoger onderwijs zal leiden. Dat 
heeft massaler onderwijs tot gevolg en dat is juist een van de 
oorzaken van studievertraging en uitval. Ik denk daarom dat 
de boetemaatregel zeer schadelijke, onvoorziene gevolgen voor 
universiteiten zal hebben.”

Eric Waarts, onderwijsdecaan Rotterdam School of 
Management
Studeerde: Economie aan de EUR in zesenhalf jaar.
Deed ernaast: “Bijbaantjes: bollenpeller, ziekenbroeder, 
muziekdocent en student-assistent.”
Vindt van zijn studieperiode: “Was prima zo.”
Vindt van de kabinetsplannen: “Het komt me allemaal erg 
ondoordacht over en ik zie het hoger onderwijs er niet beter van 
worden. Veel heupschieterij en spierballentaal de laatste tijd.” 

Philip Hans Franses, decaan Erasmus School of Economics
Studeerde: Econometrie in Groningen in vijf jaar.
Deed ernaast: “Eindeloos veel: ik volgde extra vakken bij 
Psychologie en Frans, zat in de Faculteitsraad, was redacteur 
van een studentenblad, speelde basgitaar in bandjes, deed aan 
tennissen, voetballen en maakte reisjes naar de VS.”
Vindt van zijn studieperiode: “Precies lang genoeg.”
Vindt van de kabinetsplannen: “Eigenlijk zijn de plannen me 
helemaal niet duidelijk. Je kunt altijd wel weer een groep mensen 
iets meer laten betalen voor iets, maar ik herken geen diepere 
gedachte achter deze plannen.”

Huibert Pols, decaan Erasmus Medisch Centrum
Studeerde: Geneeskunde aan de EUR in ruim zes jaar.
Deed ernaast: “Veel verschillende baantjes in de 
gezondheidszorg. Daarnaast heb ik gewoon veel plezier 
gemaakt.”
Vindt van zijn studieperiode: “Prima, heb een ontzettend leuke 
tijd gehad.”
Vindt van de kabinetsplannen: “Ik vind het jammer dat de 
ontplooiingsmogelijkheden van studenten worden beknot. 
Wil je universiteiten en studenten prikkelen, investeer dan in 
onderwijs!”
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1. Praat erover
Het idee dat je tijdens je studententijd alles aan moet kunnen, is 
even hardnekkig als onwaar. Iedereen mag wel roepen dat het de 
mooiste tijd van je leven is, het is vooral toch de periode waarin 
je op alle mogelijke gebieden – seksueel, fysiek, intellectueel, 
mentaal – je grenzen opzoekt. Dan is het normaal dat je tegen 
grenzen aanloopt, en er soms overheen kukelt. Praat daarover, 
of het nu met een vriend, zus of psycholoog is. Het is een dood-
doener, maar gedeelde smart is toch echt halve smart. Vooral 
voor jonge mensen is het moeilijk te verkroppen dat het lichaam 
op een gegeven moment dienstweigert. Het voelt als verliezen. 
Hartkloppingen, hyperventilatie, benauwdheid – daar heb je als 
gezonde student toch geen last van? Toch wel, en je staat ervan te 
kijken hoeveel herkenning je met een beetje openheid oogst. 

2. Bezoek de groenteboer
Mensen die niet lekker in hun vel zitten of gespannen zijn, gaan 

doorgaans minder sporten, meer drinken en ongezon-
der eten. Een man duikt de kroeg in, 

een vrouw verschanst zich met een 
literbak Ben & Jerry’s-ijs voor de 

televisie. Even werkt dat, maar 
op de lange termijn ga je je 

er niet beter door voelen. 

Hoe fysiek en mentaal zich precies tot elkaar verhouden is nog 
altijd onderwerp van discussie. Feit is dat de mantra uit de jaren 
vijftig, ‘rust, reinheid en regelmaat’, nooit aan kracht heeft inge-
boet. Wie minstens twintig minuten per dag beweegt, voldoende 
slaap pakt en zich keurig houdt aan de Schijf van Vijf en de drie 
voorgeschreven maaltijden, kan veel meer aan dan iemand die 
zijn dagen doorkomt op sterke koffie, sloffen sigaretten en eten 
van de afhaalchinees. Dus ren dat rondje Kralingse Plas en 
vervang je dagelijks gangetje langs het diepvriesvak van Albert 
Heijn door een bezoek aan de markt.

3. Duik de natuur in
Stress is een natuurlijke reactie op externe bedreigingen. Als je 
oog in oog staat met een inbreker, of onder een afslaande auto 
dreigt te komen, schiet het lichaam automatisch in een ‘vecht-of-
vlucht’-modus. En dat is maar goed ook, want door die tijdelijk 
versnelde hartslag en ademhaling, scherpere concentratie en 
strakgespannen spieren, is de kans groter dat je zoiets overleeft. 
Een zweetaanval tijdens een tentamen slaat echter nergens op. 
Hartkloppingen als je telefoon plotseling overgaat ook niet. De 
permanente hoogspanning die stress met zich meebrengt, is niet 
alleen vervelend, maar ook ongezond (zie kader). Onderzoek 
wijst uit dat de natuur een positieve bijdrage levert aan onze 
stemming, en dat duin en bos lichamelijke stressreacties vermin-

deren. Terwijl je tijdens een drukke werkdag constant bezig 
bent met het onderdrukken van impulsen en gedachten, 

vraagt verblijven in de natuur aandacht op een automati-
sche, spontane manier. Op de hei zijn geen gevaren, mits je 
externe stressfactoren elimineert. Uit dus, die iPhone!

4. Stel je doelen bij
Wil je echt in al die besturen zitten? Hoeveel vrienden heb 
je eigenlijk nodig? En wil je naar het buitenland omdat je 

daar zin in hebt, of omdat je bang bent dat je anders iets 
mist? The sky is the limit voor veel mensen op de universiteit. 

Maar als je geen grenzen stelt, kun je nooit eens tevreden ach-
terover leunen. Er is altijd iemand die meer nevenfuncties op zijn 
Linkedin-profiel heeft staan dan jij. Perfectionisten graven hun 
eigen graf omdat ze vasthouden aan externe eisen en oordelen, in 
plaats van op hun gevoel af te gaan. Probeer voor jezelf te bepa-
len wat je wilt en waarom. Houd de doelen concreet en meetbaar, 
maar wees vooral eerlijk. Als sociale aangelegenheden je energie 
kosten, moet je jezelf niet van de ene netwerkborrel naar de an-
dere sleuren. 

Met een tijdelijk hoge werkdruk of een nachtje doorhalen is niets mis. Maar op de 
lange termijn is stress slopend voor de lichamelijke én de geestelijke gezondheid. 
Hoe zorg je dat je er niet aan onderdoor gaat?                    tekst Geert Maarse illustratie Bas van der Schot

Je agenda of je leven!

VAN GRIEP TOT EEN 
BURN-OUT
Langdurige stress kan 
leiden tot een waslijst 
aan psychische onge-
noegens. Van prikkel-
baarheid en lusteloos-
heid tot depressieve 
gevoelens en het op-
zien tegen alledaagse 
dingen. Het lichaam 
protesteert vaak net zo 
hard tegen de overbe-
lasting – in de vorm 
van hartritmestoornis-
sen, pijn op de borst, 
benauwdheid of RSI-
klachten. Wie niet op 
tijd een stap terugzet, 
loopt kans op een 
burn-out of een de-
pressie. Naast de ver-
minderde mentale 
weerbaarheid, krijgt 
ook het fysieke im-
muunsysteem een 
enorme knauw, wat 
zich uit in uiteenlopen-
de klachten. Iedereen 
heeft zijn zwakke plek: 
de een krijgt last van 
verkoudheid, de ander 
van eczeem of darm-
klachten. Op de lange 
termijn, in geval van 
structurele roofbouw 
op het lichaam, neemt 
zelfs de kans op hart- 
en vaatziekten toe.
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De multitaskende duizendpoot
Multitasken is voor veel studenten de oplossing 
voor hun drukke bestaan. Colleges volgen, net-
werksites bijhouden, websites bekijken, veel 
informatie opzoeken voor werkstukken, en aante-
keningen maken: het kan allemaal tegelijkertijd. 
Maar is dat aandacht versnipperen altijd wel even 
goed? EM vroeg filosoof Jos de Mul naar de voor- 
en nadelen van multitasken.
tekst Martine Zeijlstra  illustraties Bas van der Schot

D
e student van tegenwoordig heeft het razend druk. Tijdens college 
gaat de aandacht niet alleen uit naar de docent. Want *bliep* daar 
komt een sms'je binnen voor een huisfeest, en op je laptop vechten 
berichten van Facebook en Twitter om de aandacht. En als je dan 
toch aan het multitasken bent, kun je ook nog wel even door je fa-

voriete websites klikken, een YouTube-filmpje starten en muziek luisteren via 
Myspace. Voordat je het weet is het college voorbij en klamp je je buurman of 

buurvrouw aan voor het overnemen van de collegedictaten. Want waar ging die 
examenstof nu ook alweer precies over? Meer dan een paar vage begrippen zijn 
niet blijven hangen. 
“Dat komt omdat het menselijk brein niet zo geschikt is voor multitasken”, zegt 
Jos de Mul. “Als wij bewust waarnemen, richten wij onze aandacht enkelvoudig 
op iets. Het is lastig om meerdere dingen tegelijkertijd te doen. We kunnen pri-
ma autorijden en gelijktijdig naar muziek op de radio luisteren, maar naar twee 
gesprekken op hetzelfde moment luisteren is voor onze zintuigen onmogelijk. 
Het gesprek dat we niet belangrijk vinden, filteren we weg. We kunnen dan 
maar een ding tegelijk. Als ik een lastig stuk op mijn pc schrijf, kan ik niet ook 
mijn e-mails of tweets bijhouden. Ik kan wél van taak switchen, maar dat kost 
tijd. Ik ben zelfs langer bezig als ik iedere minuut wat anders doe, dan wanneer 
ik iedere taak afzonderlijk uitvoer.”

Nieuwe	vaardigheden		Toch is de Mul geen grote tegenstander 
van multitasken. Hij roept niet dat multitasken voor vervlakking en aandacht-
versnippering zorgt. “Multitasken met veel multimediale apparaten is een nieuw 
fenomeen; daardoor is het begrijpelijk dat het voor veel beroering zorgt, maar 
het is erg onvruchtbaar om óf voor óf tegen multitasken te zijn. Het heeft zowel 
positieve als negatieve kanten.” 
Multitasken is volgens De Mul ook een positieve strategie. “Je kunt grotere 
hoeveelheden informatie verhapstukken door bijvoorbeeld de informatieverwer-
king en het zoeken te outsourcen naar computers en andere multimedia. Er is 
veel ophef over het nieuwe fenomeen, maar eigenlijk is multitasken op zich al 
heel oud, en alle ophef wat overdreven. De Griekse filosoof Plato maakte zich 
erg druk over het gebruik van het schrift om meer informatie te verwerken. Hij 
was bang dat de orale traditie en het gebruik van het eigen geheugen verloren 
zouden gaan. Die angst was wel enigszins gerechtvaardigd, want de mnemo-
techniek is grotendeels verloren gegaan, maar er kwam wel veel voor terug. We 
kunnen ons nu geen leven zonder schrift en boekdrukkunst meer voorstellen. 
De abstracte manier van filosoferen die Plato introduceerde, was zonder het 
schrift onmogelijk geweest en zonder schrift zouden we zijn werk nu niet meer 
lezen.” 
Nieuwe vormen van informatieverwerking leveren nieuwe vaardigheden op, 
verwacht De Mul. “Kleuters van vier zijn al heel handig met computers. Maar 
als zij slechts zappend teksten leren lezen, zoals we dat op internet doen, kan het 
zijn dat zij niet in staat zijn om met geconcentreerde aandacht een heel boek te 
lezen. Onze neocortex is heel plastisch, afhankelijk van hoe we onze hersenen 
gebruiken kunnen deze op verschillende manieren worden geconfigureerd. Door 

vaak bepaalde activiteiten te blijven herhalen, worden ze als het ware onderdeel 
van de ‘hardware’. Het aandachtig lezen van lange, ingewikkelde betogen moet 
veelvuldig worden geoefend om het goed te kunnen. Als je dat niet, of niet lan-
ger doet, verlies je die vaardigheid. Op zich is er niets mis met zappend lezen, 
maar als je niets anders doet, dan is dat verlies de prijs die je betaalt. Ik denk 
dat het daarom goed is om bewust te zijn van de keuzes die je maakt als je infor-
matie verwerkt.”

Grabbelton		Volgens De Mul kan multitasken soms een goede stra-
tegie zijn, “maar je moet de negatieve kanten niet uit het oog verliezen”, zegt 
hij. “Niet iedere student weet waar hij of zij mee bezig is als hij er vrolijk op los 
tweet, facebookt, sms’t en websites bezoekt. Het is natuurlijk heel leuk om bij 

‘Het is natuurlijk heel leuk om bij te 
houden welke geheime relaties BN’ers 
hebben, maar echt nuttig is het niet’
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te houden welke geheime relaties 
BN’ers hebben, maar echt nut-
tig is het niet. Sommige jongeren 
zijn verslaafd aan online games. 
Andere studenten zetten onbe-
kommerd privézaken op Facebook 
en krijgen daar enorm last van als 
ze solliciteren. Soms merk ik ook 
dat studenten nog niet de waarde 
van internetbronnen weten in te 
schatten. Alles wat ze op internet 
tegenkomen is voor hen van even-
veel waarde. Het is een grabbelton 
aan meningen. Sommige informa-
tie is erg subjectief. Bij kranten en 
nieuwsitems op tv gaat er meestal 
een redactie over de informatie 
heen, voordat het in die media verschijnt. Bij internet wordt het zó op het net 
gezet. Daar moet je wel rekening mee houden.”
De Mul verwacht wel dat multitasken in de huidige vorm steeds makkelijker 
geaccepteerd gaat worden. “Toen de mobiele telefoon zijn intrede deed, waren 
mensen enorm bang voor inbreuk op de rust in de openbare ruimte. Nu haalt 
niemand het meer in zijn hoofd om luidruchtig te bellen tijdens een treinreis of 
een diner. Zo gaat het nu ook met Tweets. Daar ontwikkelt zich ook een eti-
quette voor. Sommige interne bedrijfszaken zijn niet voor de buitenwereld be-
doeld. Wanneer een tweetende Drentse korpschef bij de politie op non-actief 
wordt gesteld, gaan steeds meer mensen snappen wat de grenzen zijn van de 
sociale media.”
Wie tijdens colleges van De Mul denkt dat uitgebreid sms’en, tweeten en in-
ternetten geen probleem is voor de filosofiedocent, zit er naast. “Als ik zie dat 
studenten met andere dingen bezig zijn, dan zeg ik er wat van. Wie colleges 
volgt, let niet meer op als hij tegelijkertijd tweet of sms’t. Maar het is natuur-
lijk wel de taak van de docent om een boeiend verhaal te vertellen. Want ik kan 
me goed voorstellen dat bij een oninteressant, gemompeld verhaal studenten 
snel afgeleid zijn en liever gaan facebooken.”  

VERKEERSSCHOOL AVANTI
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De veertigste editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) staat voor de deur. Maar hoe 
stel je uit dat enorme aanbod een programma samen? Erasmus Magazine schept orde in de chaos. 

tekst Geert Maarse

Black Swan (VS)	
Lijkt op: Requiem for a Dream, Mulholland 
Drive

Regisseur Darren Aronofsky (The Wrestler) is te-
rug op het IFFR met een bloedstollende psychologi-
sche thriller. Natalie Portman speelt de sterren van 
de hemel als de ziekelijk fanatieke ballerina Nina 
Sayers die haar leven op het spel zet voor een hoofd-
rol in het Zwanenmeer. Aronofsky gebruikt grof ge-
schut – hallucinaties, uitgerukte teennagels, ge-

daanteverwisselingen – maar vuurt precies op het 
juiste moment en precies als je het niet verwacht. 
Het levert een beklemmend, duister portret op van 
een jonge vrouw die zich noodgedwongen onder-
dompelt in krankzinnigheid. Nu al een van de beste 
films van 2011.

Les amours imaginaires 
(Canada)
Lijkt op: Los Abrazos Rotos meets Breakfast 
at Tiffany’s 

Dit zijn de beste films 
van	het	jaar

T
e traag, te vaag of juist te veel geweld. Ie-
dereen die weleens op het IFFR is geweest 
kan erover meepraten: de foute keuze. Tij-
dens de veertigste editie van het festival, 
van 26 januari tot 6 februari, gaan weer 

honderden speelfilms en verzamelprogramma’s in 
première. Een geschenk voor iedereen die van film 
houdt. Maar het vereist wel wat speurwerk. Want 
hoe voorkom je nou dat je ineens drie uur naar een 
Thaise slachtpartij of een experimentele video- 
installatie uit Oezbekistan zit te kijken?
Het belangrijkste wapen dat je als festivalbezoeker 
in handen krijgt is de programmabijlage die op 
donderdag 20 januari bij de Volkskrant verschijnt. 
Ook hier is het echter oppassen geblazen. De vijftig 
woorden die de tekstschrijvers hebben gebruikt om 
een film te typeren, lijken buitengewoon wervend. 
Maar de geheimtaal is te ontrafelen. Felrealistisch 

en verstild zijn synoniemen voor oersaai, een soci-
aal portret is een film met een boodschap, en wie 
een droogkomische roadmovie uitzoekt, weet zeker 
dat hij tweeënhalf uur desolate hotelkamers en 
voorbijtrekkende heuvellandschappen zal moeten 
trotseren. En dat er vooral niets te lachen valt.
Wie zeker wil zijn van een beetje waar voor zijn 
geld, let op superlatieven. Als een film volgens de 
festivalkrant snel gesneden, indrukwekkend, hila-
risch of verbluffend is, zit je goed. Vlot is misschien 
nog wel de grootste garantie voor succes, en aan 
films die op andere festivals in de prijzen gevallen 
zijn kun je je in de meeste gevallen geen buil vallen. 
Verder geldt dat Franse films doorgaans bol staan 
van oeverloos geouwehoer, dat alles wat uit Thai-
land komt, over de top is en dat je ver uit de buurt 
moet blijven van producties die omschreven worden 
als een associatief filmessay of een sfeervolle para-

bel. Draaien er dan echt zoveel slechte films op zo’n 
festival? Nee hoor. Liefhebbers van bijvoorbeeld 
Zuid-Koreaanse horror en absurde Balkanhumor 
kunnen hun hart ophalen. Maar die weten precies 
welke regisseur ze moeten meepakken en waar ze 
met een grote boog omheen moeten lopen. Voor de 
normale stervelingen onder ons is het IFFR telkens 
weer een avontuur. Wie dat avontuur aandurft, 
heeft de kans pareltjes te ontdekken, maar moet ook 
een aantal missers uitzitten. Geen zin in? Bekijk 
dan gewoon de selectie van Erasmus Magazine. 
Films waar we veel van verwachten zijn: Meek’s 
Cutoff (western met Paul Dano), Incendies (Franse 
thriller), 13 mei (van de regisseur van Ex-drum-
mer), Attenberg (absurde Griekse komedie) en So-
mewhere (de nieuwe Sofie – Lost in Translation – 
Coppola). Maar dit worden de absolute toppers:

▲

►
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Homoseksuele jongen (gespeeld door regisseur Xa-
vier Dolan) en zijn beste vriendin worden verliefd 
op dezelfde mysterieuze blonde adonis. De strijd die 
losbarst houdt het midden tussen slapstick en mier-
zoet melodrama. Dolan, het 21-jarige wonderkind 
dat vorig jaar op het IFFR debuteerde met J’ai tué 
ma Mère, is met zijn gebruik van slowmotion en 
kleurenfilters schatplichtig aan de Chinese regis-
seur Wong Kar-Wei. De ideale festivalfilm, doch te 
oppervlakkig om uit te groeien tot publieksfavoriet.

Biutiful (Spanje)
Lijkt op: The Diving Bell and the Butterfly 
meets What Dreams may come

De Mexicaan Alejandro Gonzaléz Iñárritu (21 
grams, Babel) heeft eindelijk het uitgemolken for-
mat van de mozaïekfilm losgelaten. Biutiful is we-
derom een loodzware verbeelding van het tragische 
leven van de mens, maar dit keer verteld vanuit het 
perspectief van één man. Prachtig acteerwerk van 
Javier Bardem, die langs de afgrond gaat als alleen-
staande, terminale vader. Beeldschoon en meesle-
pend verteld.

Never let me go 
(Engeland)
Lijkt op: Code 46, La Meglio Gioventù

Het Britse platteland van de jaren zeventig vormt 
het decor voor een bijzonder soort sciencefiction. 
De drie hoofdpersonen – Carey Mulligan (Wall 
Street II), Andrew Garfield (Boy A) en Keira 
Knightley (Kingdom of Heaven) – zijn gekloonde 
donoren, die opgroeien met de wetenschap dat ze 
maar één doel dienen: het redden van andermans 
leven. Never let me go is geen The Island-achtige 
klopjacht geworden. Regisseur Mark Romanek ge-
bruikt het perverse gegeven om universele vragen 

over leven, liefde en dood uit te vergroten. Dat 
klinkt misschien een beetje zweverig, maar het le-
vert een weemoedige lofzang op de jeugd op, waar-
bij zelfs de grootste cynicus moeite zal hebben om 
het droog te houden.

Pa negre (Spanje)
Lijkt op: Pan’s Labyrinth meets Volver

Krachtig en kleurrijk portret van een Spaans berg-
dorpje dat net na de burgeroorlog ontwricht wordt 
door een dubbele moord. De gebeurtenis zorgt er-
voor dat familiegeheimen en seksuele spanningen 
in de kleine gemeenschap aan het licht komen. Ver-
teld vanuit het perspectief van de elfjarige Andreu 
(perfect gespeeld door Francesc Colomer), voor wie 

de wereld nu definitief zijn onschuld verliest. 
Agustí Villaronga is een van de drie regisseurs die 
tijdens dit IFFR geëerd worden met een oeuvre-
overzicht.

You are here (Canada)
Lijkt op: Being John Malkovich meets Me 
and You and Everyone We Know

Even absurd als intrigerend, dit audiovisuele dool-
hof. Er is een vrouw die alles wat ze vindt opslaat in 
een enorm archief, een uitvinder die het menselijk 
brein heeft nagebouwd in een boekenkast, een oude 
man die golven filmt en een raadselachtige rode 
stip. Het slaat nergens op, maar als regisseur Dani-
el Cockburn met de elementen aan het schuiven 
gaat, blijkt alles onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Geniaal debuut.

De jubileumeditie van het IFFR wordt groots gevierd, met veertig locaties en veel aandacht voor crossovers met andere kunstvormen. Maar het meest in het 
oog springend zijn de drie themaprogramma’s rond red westerns (revolverhelden in de voormalige Sovjet-Unie), mode in film en wuxia (martial arts). Naast de 
Tijgerpas, waarmee je korting krijgt op voorstellingen, is er nu ook de XL-pas, die toegang geeft tot de gehele randprogrammering van het festival.

►

►

►

▲
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In elk nummer 
vraagt EM een 

EUR-medewerker 
om een 

uitgaanstip. Ineke 
Noomen, als 
promovenda 

verbonden aan de 
Faculteit der 

Sociale 
Wetenschappen, 

tipt de huidige 
tentoonstellingen 

in Museum 
Boijmans van 

Beuningen.

De grote
ogen

AAN
RADER

DE

GOEDE VOORNEMENS 

Welke tentoonstellingen zijn het 
mooist? “De tentoonstelling ‘De gro-
te ogen van Kees van Dongen’ vind ik 
geweldig. Zijn werk geeft een beeld 
van het uitbundige stedelijke leven 
aan het begin van de vorige eeuw, 
waarvan hij zelf deel uitmaakte. 
Daarnaast spreekt de tentoonstel-
ling ‘Misfit’  van ontwerper Hella 
Jongerius me erg aan. Vooral haar 
serviezen vind ik prachtig, zoals de 
‘onbruikbare’ schaaltjes met kleine, 
decoratief beschilderde dierenbeeld-
jes en haar gebruik van onverwachte 
materiaalcombinaties, zoals bor-
duursels op keramiek.”

Wat maakt deze tentoonstellingen 
aantrekkelijk?  “Ze zijn beide direct 
visueel prikkelend; er is iets moois te 
zien, en er is gespeeld met kleuren, 
materialen en vormen.” 

Is het toegankelijke kunst?  “Ik houd 
ervan om door een tentoonstelling 
te lopen en direct van alles te zien; 
iets dat gewoon mooi is, je direct 
aan het denken zet of een bijzondere 
ervaring geeft. Dat is wat deze ten-
toonstellingen volgens mij heel toe-
gankelijk maakt. Conceptuele kunst 
die enkel draait om een theoretisch 
idee, en waarbij je een hele studie 
moet doen naar de betekenis van 
hoog abstracte beelden of teksten, is 
niet aan mij besteed.” IW

‘De grote ogen van Kees van Dongen’ is 
nog tot en met 23 januari te zien. ‘Misfit’ 
duurt nog tot en met 13 februari. Voor 
meer informatie: www.boijmans.nl

Josta	Knoester	(22)
schakeljaar	sociologie
Heb je goede voornemens? “Ja, maar geen 
hele specifieke. Leven met meer disci-
pline, rust en regelmaat is zo’n globaal 
goed voornemen van mij. En ik wil meer 
gaan sporten; boksen op de EUR lijkt 
me leuk. Dat is er wel eentje die uit te 
voeren moet zijn, denk ik. “
Vind je het nodig om een nieuw jaar met 
goede voornemens te beginnen? “Goede 
voornemens gaan volgens mij over je 
manier van leven. Leven doe je, dat plan 
je niet, want we blijven mensen. Het is 
goed om voor jezelf doelen te stellen, 
maar één keer per jaar vind ik wel wat 
weinig. Het is ook niet per se nodig om 
een nieuw jaar met goede voornemens 
te beginnen. Daarentegen is het goed 
om het nieuwe jaar met een kater te 
beginnen; eventjes beseffen hoe kwets-
baar je wel niet bent.”
Heb je je in het verleden altijd aan je goe-

de voornemens gehouden? “Nee, zelden 
tot nooit.”

Joerie	Schinkel	(30)
master	strafrecht
Heb je goede voornemens? “Nee, daar 
denk ik eerlijk gezegd nooit zo erg over 
na. Misschien meer reisjes maken, maar 
ik vind dat dit eigenlijk meer een alge-
mene tendens moet zijn, en dat 1 janu-
ari nou niet meteen een reden moet 
zijn om daarmee te beginnen.”
Je bent nu tiendejaars. Zou het geen goed 
voornemen zijn om dit jaar je scriptie af 
te ronden? “Ja, dat is wel een goeie. Mis-
schien is het inderdaad een goed idee 
om dit jaar eens af te studeren. Het 
wordt nu echt wel eens tijd.”

Funda	Yilgin	(24)
master	bestuurskunde
Heb je goede voornemens? “Ja. Ik wil eind 
dit jaar afgestudeerd zijn.”

Een nieuw jaar, een nieuw begin: het is voor velen aanleiding om aller-
lei goede voornemens te verzinnen. Ook voor EUR-studenten. 
                                   tekst Iris Withuis fotografie Ronald van den Heerik

Funda Yilgin

Werk van Hella Jongerius
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Waarom juist dit voornemen? “Als ik zulke be-
loftes maak aan mezelf, dan kom ik ze meestal 
ook na. Doe ik het niet, dan ben ik zó onge-
disciplineerd en doe ik het zó rustig aan, dat 
ik hier over tien jaar nog zit. Ik wil mezelf niet 
teleurstellen. Ik zou het bovendien erg vinden 
als mijn ouders teleurgesteld in mij raken, en 
dat zal ook gebeuren als ik met slechte resul-
taten thuiskom. Extra reden om hard mijn best 
te doen.”
Vind je het nodig om een nieuw jaar met goede 
voornemens te beginnen? “Ja, dan maak je een 
nieuwe start. Het heeft toch wel iets speciaals 
om goed te beginnen met een nieuw jaar.”

Heb je je in het verleden altijd aan je goede voor-
nemens gehouden? “Ja en nee. Een voornemen 
van mij is altijd dat ik meer mijn best moet 
doen op school en dat ik dat jaar ook haal. Dit 
is gelukkig altijd wel goedgekomen. En ik zeg 
altijd welke tien landen ik dat jaar wil zien, 
want ik ga er altijd vanuit dat ik de loterij win. 
Als ik dan de jackpot weer ben misgelopen, 
bezoek ik toch minstens drie van die landen. 
Ik probeer me er dus wel gedeeltelijk aan te 
houden. Maar er zijn zeker ook wel een paar 
voornemens waarin ik faal. Zoals gezond leven 
– meer groente en fruit eten en minder patat, 
chocolade en ijs. En minstens drie keer per 
week sporten. Deze voornemens staan al mijn 
hele leven op de lijst, maar zijn nog nooit echt 
goed van de grond gekomen.”

Jill	Verstegen	(23)
master	strafrecht
Heb je goede voornemens? “Om eerlijk te zijn 
niet. In ieder geval niet een voornemen dat je 
zou kunnen scharen onder de noemer ‘typi-
sche goede voornemens’, zoals stoppen met 
roken, afvallen, meer sporten of aardiger zijn 
voor de medemens. Voor de rest ben ik wel van 
plan om af te studeren in 2011. Dus misschien 
heb ik stiekem toch een goed voornemen?”
Vind je het nodig om een nieuw jaar met goede 
voornemens te beginnen? “Ik hoor mensen wel 
eens zeggen: ‘een nieuw jaar: nieuwe ronde, 

nieuwe kansen.’ Maar eigenlijk is iedere nieu-
we dag een mooi moment om iets goeds te 
beginnen of dingen waar je het niet mee eens 
bent te veranderen. Waarom mensen daar dan 
mee wachten tot 1 januari, is me ergens wel 
een beetje een raadsel. Al doe ik zelf niet aan 
goede voornemens, ik denk wel dat het be-
langrijk is dat wanneer je je een dag niet aan 
je goede voornemens hebt gehouden, je niet 
meteen alles moet opgeven onder het mom 
van: ‘nu maakt het toch niets meer uit.’ Accep-
teer dat vandaag niet zo’n goede dag was en 
pak morgen gewoon de draad weer op.”

Sofie (19) is eerstejaars bedrijfskunde en 
twijfelt wat ze met haar scharrel, de vier jaar 
oudere kunstacademiestudent Roderick, aan- 
moet.

“Zoek je wat?”, vroeg Sofie, terwijl ze de 
haren van haar voorhoofd veegde. Rode-
rick lag op zijn buik – bloot – dwars over 

het bed en rommelde in een berg kleren die 
in de hoek tegen de poot van een schemer-
lamp aangebouwd lag. Sofie keek naar zijn 
billen, die er zacht en wit bij lagen en zag dat 
er op zijn dijbeen een sliertje sperma glinster-
de. Ze keek naar haar eigen benen, voelde aan 
haar stoppelige schaamhaar en rechtte haar 
rug om de plooi in haar buik weg te krijgen.
“Ik dacht dat ik mijn sigaretten in mijn broek-
zak had laten zitten”, zei Roderick, terwijl hij 
zich omdraaide en zich tegen het hoofdeinde 
aan liet zakken.
“Wilde je gaan roken?”, schamperde Sofie, 
terwijl ze op haar knieën ging zitten. “Ik dacht 
dat ze dat alleen in films deden.”
“Ik had er zin in.”
“Het is smerig, al helemaal in bed.”
“Het is mijn bed!”, zei hij verontwaardigd.
“Dus mag jij kiezen wat je liever hebt: een 

sigaret of…” – ze hief haar armen in de lucht 
en trok een uitgestreken gezicht – “mij.”
Hij kwam tegenover haar zitten. “Lastige 
keuze”, zei hij. Hij keek haar recht aan en zei 
niets meer.
Dit was de blik waar ze een paar maanden 
geleden op gevallen was: spottend, geamu-
seerd. Schaduwen trokken over zijn gezicht. 
Hij had mooie jukbeenderen, stevige kaken. 
Hij was mager – geen greintje vet, zou haar 
oma zeggen – maar als hij zich bewoog, zag 
je de spieren van zijn borst, zijn buik en zijn 
nek straktrekken. 
Ze probeerde uitdagend terug te kijken, maar 
dat lukte niet. Pas toen ze zag dat zijn piemel 
langzaam weer stijf werd, kon ze een schater-
lach niet onderdrukken. 
“Zo”, zei ze, “meneer wil nog een keer.”
Roderick keek schuldbewust, maar wie-
belde op zijn knieën naar haar toe. Hij 
stak zijn hoofd in haar nek en snoof, 
wat kriebelde. Sofie streek met haar 
gespreide vingers door zijn borsthaar 
en raakte met een middelvinger een 
van zijn tepels aan. Ze voelde dat zijn 
handen op haar zij terechtkwamen, 
dat ze over haar buik gleden. Plage-

rig prikte hij in haar navel. Ze wurmde haar 
benen onder zich vandaan en probeerde hem 
zachtjes om te drukken. 
Hij lachte, maar gaf niet mee. 
Ook goed, dacht Sofie, jij je zin. En ze liet zich 
achterovervallen.                (wordt vervolgd)

Aflevering gemist? Ga naar EM online

Josta Knoester

Jill Verstegen
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Café De Schouw
Witte de With-

straat 80

Witte de 
Withstraat 80

Bier: € 2,-
Huiswijn € 2,50

Sfeer: 9
Studentikoosheid: 4

Sjanskansen: 3 
(op vrijdag 5)

Hij mag tegenwoordig gecombineerd worden met vrijwel alles en is 
zowel classy als casual: de ruit. Vooral de Engelse countryruit en de 
collegeruit zijn echte klassiekers en weer helemaal terug van weg-
geweest. Op overhemden, rokjes en jurken, dit najaar kregen we 
geen genoeg van deze mix van horizontale en verticale strepen, die 
we natuurlijk dragen in de kleuren van dit seizoen: rood, bruin, 
groen en blauw. Heb je nog een wintersportvakantie in het ver-
schiet? Raas dan geheel in stijl de piste af in een hip, van top tot teen 
geruit, ski- of thermopak. Uiteraard gecombineerd met een broek, 

handschoenen en moonboots die zijn uitgevoerd in dezelfde ruit.  
IW

transparantie of terreur? 
Een panel van deskundigen 
bespreekt het fenomeen Wi-
kileaks vanuit het perspectief 
van de internationale betrek-
kingen en de internetjourna-
listiek, de ethiek van hackers 
en de nieuwe wereld van het 
internet. Met: prof.dr. Valerie 
Frissen, prof.dr. Ko Colijn en 

Francisco van Jole. Moderatie: Robin van den Akker. 
Woensdag, 19 januari, van 20.00 tot 21.30 uur 
Arminius, Museumpark 3

Wintergast: Rutger Wolfson
Enkele dagen voordat het 
40ste International Film Fes-
tival Rotterdam van start gaat 
is drs. Rutger Wolfson (1969) 
te gast als Wintergast. Gab-
berparty’s, Dior, Blue Velvet, 
Jackass, New Kidz, videoclips 
van MTV en amateurworste-

len hebben één ding met elkaar gemeen: ze behoren 
tot de favoriete filmavond van Rutger Wolfson! 
Wolfson studeerde kunst- en cultuurwetenschappen 
aan de EUR.
Donderdag 20 januari van 19.30 tot 21.00 uur
De Unie, Mauritsweg 34-35

Het imago van dierproeven
Met: dr. Martje Fentener van 
Vlissingen (directeur Erasmus 
Dierexperimenteel Centrum, 
Erasmus MC). Zij zet zich in 
voor voorlichting en maat-

schappelijk debat over dierproeven en adequate re-
gelgeving rond het verantwoord verwerven, houden 
en gebruiken van proefdieren. 
Maandag, 24 januari van 12.30 tot 13.30 uur
Collegezaal 3, Erasmus MC

Gedichtendag
Zoals ieder jaar wordt op Ge-
dichtendag een groot aantal 
colleges geopend met poëzie. 
Maar ook worden de liften be-
diend door dichtende liftboys 
& liftgirls. Ook digitaal zijn er 
activiteiten op onze speciale 
Gedichtenwebsite: www.eur.
nl/sgec/gedichtendag

Donderdag, 27 januari, diverse plaatsen en tijden Wou-
destein en www.eur.nl/sgec/gedichtendag

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

STUDIUM GENERALE & 
ERASMUS CULTUUR AGENDA

UIT/GAAN

Schaken, Tineke en kopstootjes 

Hot:	De	Ruit
GESPOT OP DE CAMPUS
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Hij mag tegenwoordig gecombineerd worden met vrijwel alles en is 
zowel classy
collegeruit zijn echte klassiekers en weer helemaal terug van weg
geweest. Op overhemden, rokjes en jurken, dit najaar kregen we 
geen genoeg van deze mix van horizontale en verticale strepen, die 
we natuurlijk dragen in de kleuren van dit seizoen: rood, bruin, 
groen en blauw. Heb je nog een wintersportvakantie in het ver
schiet? Raas dan geheel in stijl de piste af in een hip, van top tot teen 
geruit, ski- of thermopak. Uiteraard gecombineerd met een broek, 

handschoenen en moonboots die zijn uitgevoerd in dezelfde ruit.  
IW

Het is niet druk in café De Schouw, de minder bekende buurvrouw van De Witte 
Aap, zo aan het einde van de eerste maandagmiddag van 2011. De rij barkruk-
ken, doorgaans bevolkt door de usual suspects met een sjekkie in de hand en 
een biertje voor zich – als het even kan vergezeld van een glaasje jonge jenever 
– zijn op twee na onbezet. Op de hoek van de bar ligt een schaakbord; de stuk-
ken staan al klaar voor de onwetende die het tegen de barman durft op te ne-
men. Muziek klinkt, zo op het eerste gehoor naweeën van de Top 2000: Roy Or-
bison, Red Hot Chili Peppers, een Duffy-kloon. In een hoekje zitten twee meisjes 
fluisterend aan een rond tafeltje.
Toch vreemd: de 67 jaar voor deze 3 januari rook het wezenlijk anders in De 
Schouw. Waar ruikt het nu toch naar? Halverwege een Westmalle Dubbel reali-
seer ik me: het ruikt naar niets. Rookverbod. Na zes bekeuringen op rij, is ook De 
Schouw overstag gegaan – met dank aan de gezondheidsmaffia. Vanaf 1 janua-
ri is roken hier taboe. Is het daarom zo rustig wellicht? De barkeeper haalt zijn 
schouders op; hij denkt van niet, aangezien de ad hoc-invoer van het rookver-
bod zó recent is, dat zelfs de vaste cliëntèle daar nog niet van op de hoogte is. 
Het zal eerder te maken hebben met het feit dat de dagen gekenmerkt door 
een consumptieve hausse net achter de rug zijn. Er wordt nog gezocht naar 
een oplossing, voegt hij er minzaam aan toe.
Met slechts een handjevol klanten in de zaak kun je wel eens rustig het interi-
eur bestuderen. Glas in lood in de ramen aan de voorkant. Houten vloer. Sa-
mengeraapt meubilair: een tafel met wat stoelen, banken, een drietal ronde ta-
feltjes. Allemaal ogend alsof het net is weggekaapt uit een kringloopwinkel. Si-
garettenautomaat met erop diverse delen van een tamelijk gedateerde editie 
van de Winkler Prins-encyclopedie; oude reclames van Philips en Heineken aan 
de muur, alsook een poster van Sparta, een ingelijste foto van een onbekend 
echtpaar uit 1956, en talloze aankondigen van concerten uit een – soms ver – 
verleden. Cuby & The Blizzards lees ik, Johnny Cash-dag, Glenn Miller Revival. 
Prominent aan een verder lege wand: een – ietwat geflatteerde – schildering 
van barvrouw Tineke achter een microfoon; de onverstoorbare dame die hier 
op de immer drukke vrijdag de scepter zwaait en in haar vrije tijd graag Franse 
chansons ten gehore mag brengen. Hier en daar staan nog wat minikerst-
boompjes. 
De barman heeft inmiddels een schaakopponent gevonden. De twee meisjes 
zijn naar buiten gelopen voor een sigaretje. Wat een geweldige kroeg. Hoog tijd 
voor nog een Westmalle. Gert van der Ende  (foto: Ronald van den Heerik)
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PERSONALIA	
Bezwarencommissie EUR
Het CvB heeft besloten te 
benoemen in de bezwaren-
commissie:
dr. H.H.A.M. Daemen, ir. 
G.W.M. Stevens, mw.mr. B. 
Peters, drs. J.J. Sirks, dr. R. 
Pieterman, mw mr. L.A.J. 
Baars en mr.drs. T.J. van Laar. 
Het CvB besloot te herbe-
noemen: 
mr. C.J. Bax, drs. V.H.M. Beer-
kens, mr. W.J. van den Bos, 
mw.mr. M.H. Carp, mw.mr. 
C.A. Dubbeldam, mw.mr. 
C.M. Dirks, mw.mr. I.N. Fok-
ma, mr. P.Th.M. de Haan, mr. 
E.P.J. Jaspar, mr.drs. W.A. 
Kleinjan, mw.mr. I. Kooistra, 
en drs. C.S.J. Sallaerts.
Het CvB besloot mr. J.H.M. 
Nijhuis en mr. F. Verhulst te 
herbenoemen tot lid, te-
vens voorzitter.
Alle benoemingen zijn per 1 
januari 2011 en voor 3 jaar.

Dr. Menno Fenger is door 
bijna 500 studenten verko-
zen tot de beste docent van 
Bestuurskunde. Hij heeft 
hiervoor de Arthur (Ringe-
ling)prijs ontvangen, die 
door Ringeling persoonlijk 
werd overhandigd.

John Geweke, hoogleraar 
en mededirecteur van het 
Centre for the Study of 
Choice aan de University of 
Technology in Sydney, is 

voor de periode 2011-2014 
benoemd tot hoogleraar op 
de Henri Theil Chair Econo-
metrie bij het Econome-
trisch Instituut van de ESE. 
Geweke volgt Nobelprijs-
winnaar (2003) Sir Clive 
Granger op.

Mr.dr. M. Hildebrandt 
(Mireille), has been appoin-
ted Professor ‘Smart Envi-
ronments, Data Protection 
and the Rule of Law’ (1 day a 
week) at the Radboud Uni-
versity Nijmegen at the In-
stitute for Computer and 
Information Sciences (ICIS) 
from 1 January 2011.

Jeroen van ’t Hooft, ESE-
alumnus heeft de Italiaanse 
Fondazione Manlio Masi 
Prize 2010 gewonnen  voor 
zijn masterscriptie ‘Compa-
ny performance of Italian 
industrial districts’, die hij 
samen met Floor van der 
Wind (UU) schreef. 

Dr. Gui Liberali, universitair 
docent bij de capaciteits-
groep Bedrijfseconomie, 
sectie Marketing van de 
ESE, heeft de Marie Curie In-
dividual Fellowship Grant 
ontvangen in de categorie 
IIF (International Incoming 
Fellowship) voor zijn pro-
posal over ‘Real-time As-
sortment Customization’.

Mr. Masuma Shahid, alum-
na van de ESL heeft de Max 
van der Stoel Human Rights 

Award 2010 gewonnen. De-
ze prijs wordt jaarlijks uit-
geschreven door de Univer-
siteit van Tilburg voor de 
beste masterscriptie over 
mensenrechten. Shahid 
wordt binnenkort docent 
bij de sectie Europees Recht 
van de ESL.

Prof.dr. Richard Staring is 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Mobiliteit, toe-
zicht en criminaliteit in de 
ESL vanwege de vereniging 
Trustfonds EUR. Staring 
(1962) werkt sinds 2002 bij 
de EUR, sinds 2006 als 
hoofddocent Criminologie.

Prof.dr. R. van Swaaningen 
is benoemd tot hoogleraar 
Internationaal comparatie-
ve criminologie in de ESL. 
Hij bekleedde deze leerstoel 
eerder als bijzonder hoogle-
raar vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR.

Mr.dr.drs. Jeroen 
Temperman has been awar-
ded a post-doc EUR-fellow-
ship for his project: “The 
prohibition of advocacy of 
religious hatred in interna-
tional and domestic law”. 
Temperman is Assistant 

Professor of Public Interna-
tional Law at the ESL. Every 
year the Erasmus University 
Rotterdam awards EUR-Fel-
lowships to four highly ta-
lented young scientific re-
searchers to allow them to 
conduct four years of re-
search. 

Mevr. mr. S.P.C. (Sadjie) 
Theeuwes is per 1 december 
2010 benoemd tot stafjurist 
Privaatrecht van de Alge-
mene Bestuursdienst van 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 

ERASMUS	MC
 

Dr. Rob van Klaveren, long-
arts-oncoloog in het Eras-
mus MC, heeft de Longkan-
ker Patiëntenprijs gekregen. 

Prof.dr. B. van Steensel is 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Chromosoombi-
ologie, vanwege het Neder-
lands Kanker Insituut - An-
tonie van Leeuwenhoekzie-
kenhuis.

Prof.dr. E.W. Steyerberg is 
benoemd tot hoogleraar 
Medische besliskunde in 
het Erasmus MC. Steyerberg 
was eerder bijzonder hoog-
leraar vanwege de Vereni-
ging Trustfonds EUR,
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The new right winged government plans to drama-
tically change the situation of students in the Net-
herlands, meaning Dutch and International ones. 
The plans of the cabinet are to impose a fine for all 
students who need more than two semesters extra 
for their studies. The fine of 3000 euro per year 
would be charged to the student and another 3000 
euro to the institution at which the student is study-
ing. In short the main points:

Will I be affected by this new regulation?  Yes, the 
regulation will apply to all students, also the ones 
that are already perusing a degree.

How much extra time do I have to finish my studies?
You have two extra semesters additionally to the 
nominal study duration. This holds separately for 
the Bachelors and the Masters degree. So you have 
one extra year for the Bachelor and one for the Mas-
ter, if you need more in any degree the fine of 3000 
euro will be charged additionally to the tuition fee.

Are there exemptions to the rule?  At the moment 
there are plans to include allowances for members 
of boards of student/study organizations, as well as 
for time spent abroad contributing to the study. Fur-
thermore, difficult studies in technology or science 
will most likely be treated differently. Finally, seri-
ous illnesses will definitely be counted as special 
cases.

What about students who do two studies?  The plan 
of the government is to only finance one study per 
student. For another degree higher tuition fees are 
planned, designed to fully cover the costs of the se-
cond study. However if you are currently pursuing 
two degrees you have three years time to finish 
them both. 

Is there any chance that these regulations are not 
going to be implemented?  Students all over the Net-
herlands are organizing a protest on January the 
21st in The Hague to demonstrate against the plans 

of the government. There is also an online petition 
that can be found on www.minimaalnominaal.nl. 
The website also allows you to calculate how much 
the new regulation could cost you in case you have 
a study delay.

How is the university affected?  If these sanctions 
were to be implemented the board of executives of 
Erasmus University Rotterdam has estimated that 
costs would add up to about 8 to 12 million euro per 
year.

Who came up with this idea and why?  Finally, a 
rather funny anecdote about the politicians who ca-
me up with the idea of punishing students that need 
longer for their studies. From the Prime Minister 
Mark Rutte to the responsible Secretary of State for 
Education Halbe Zijlstra and Deputy Prime Minis-
ter Maxime Verhagen, all needed more than two se-
mesters extra for their single studies. They were not 
punished with a fine for their laziness and have 
turned out to rule the Netherlands today. Hence, 
they turn out to be the best argument against their 
own plans.  

The Dutch government plans to fine students who need longer for their studies. Furthermore, 
the universities are charged with a fine for every delayed student. The fine is 3000 euro after 
having studied two semesters longer than the minimum time foreseen for a programme.
text Christian Mathis illustration Bas van der Schot

Study delay will 
make you pay
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Everyone encounters situations where they have too many choices, too much freedom and too little guidance or sense of 
direction. Which major do you choose, out of thousands? Where do you live, out of 200 countries? Even, which toothpas-
te do you pick, mint, peppermint, fluoride, sensitive…? Especially young people have to be cautious with too many choices 
because they rarely are aware what consequences their choices will have.                     text  Martina Danelaite illustration Unit20

Stress

Stress
Stress

“The world is your oyster”  Almost every 
student at Erasmus University has a mentor who acts like a 
pseudo-parent, advising about a variety of things, beginning 
with what is the best place to go out and ending with how tough 
a particular exam is. Laura Miller combines her student duties 
with being a mentor and she spoke with EM about her experience. 
Contrary to the people who feel stressed by decision making, she 
feels privileged to have so many alternatives. “Of course it is a 
challenge, but no one said life would be easy!” With this winner 
attitude she undertakes her position as a mentor. “I approach the 
mentor programme by thinking which advice I would have liked to 
receive if I were a mentee. It makes me happy to see that I can help 
other students by being a soundboard for any problems they may 
face.“ Laura has observed that first years are completely capable 
to solve their own problems, yet when problems with having so 
many choices do pop up, the mentors are able to help each student 
individually and guide them through the jungle of options. “It is 
always helpful to be advised by people in your surroundings.  I 
have made it here where I am today thanks to people who have 
steered me in the right direction.” Laura makes a perfect analogy 
– “Friends and family [and mentors!] are like GPS navigation: 
They tell you which direction to take, but you have to get to your 
destination using your own driving skills. Good thing is that all 
roads eventually lead to Rome. And life is a learning process, so 
making mistakes along the way isn’t necessarily a bad thing.” 
Choices – a journey that needs to be undertaken Hannah Sütfeld 
is a first year student at Erasmus who isn’t afraid to explore all 
of the possibilities in life. “Even though many opportunities and 

choices might seem confusing and endless at times, they allow 
you to explore the world in a much more intense way and make 
you think even more so carefully about what you want and where 
you want to be.” Hannah mostly relies on her friends for advice 
when she is overwhelmed by the selection process, but also gives 
her thanks to the mentors who devote their scarce time to aid the 
newcomers. When asked about the usually stressful choices of 
internship, career and thesis, she remains optimistic. “I actually 
can’t wait for all those choices that I have to make and sometimes I 
wish I could jump ahead in time – seeing it not as a ‘stressful path’ 
but as an adventurous journey that needs to be undertaken!” As 
an international student, she is at ease with switching countries, 
making new friends and discovering new places. The whole 
world is Hannah’s playground, and it brings her delight. “There 
is nothing better than the many choices and freedoms the world 
gives you.”

To quit or not to quit  Kasper Bout is in a different 
situation than Hannah. Also a first year Erasmus student, he is 
not sure about the programme that he is currently enrolled in. 
“I’ve always been a person who has difficulties with choosing 
things, but I came to realize that IB Communication and Media is 
simply not something I want to study.” Kasper thinks that many 
choices in a study programme is a good thing, but it also increases 
the inner confusion. “I have no idea who I want to become, and 
combining that with the many options that exist, this makes it 
really hard.” Kasper experienced resistance from his parents about 
his wish to quit and mixed reviews of his decision from  >> 
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‘INSTITUTIONAL - IZATION’ 
in Academic Disciplines
Institutional-ization of meanings, concepts and vocabularies 
for use in academic disciplines is a common phenomenon. 
Institutional-ization (in social theory) refers to the process 
of embedding something (for example a concept, a social 
role, a particular value or mode of behaviour) within an 
organisation, social system, or society as a whole. Coming 
from a varied academic background of architecture, urban 
design, planning, and management, a big challenge in my 
PhD in public administration is to cope with the instituio-
nal-ization of meanings, concepts and vocabularies in dif-
ferent academic disciplines. In simple words, 
I see instituional-ization of meanings, concepts and voca-
bularies as varied interpretations of meanings, concepts 
and vocabularies. We’ll look at the varied interpretations of 
‘meanings of the words which are considered as concepts’. 
Imagine words such as framework, value and plan in a dis-
cipline you belong to and in other disciplines. More column 
space will be required to elaborate how these words are 
interpreted in architecture, urban design, urban planning, 
urban management and public administration. I feel that 
these versatile (read complicated) words have lost their lin-
guistic meanings in their institutional-ization of meanings 
in various disciplines. I’m trying to cope with the way scho-
lars interpret these words/concepts in different academic 
disciplines; which I must admit is not easy. 
So, why are scientific disciplines and scholars intrigued 
to use their interpretations to the existing linguistic 
meanings? Understanding of a subject in one discipline 
becomes limited, since different academic disciplines use 
different meanings, concepts, vocabularies to describe and 
explain by using a different interpretation of the word. 
Research in multiple disciplines acknowledges the fact that 
without a common understanding of meanings, concepts 
and vocabularies of a subject, isolated knowledge in one 
discipline does not cumulate and may not help to solve the 
issues linked to the subject. 
I often wander while analysing the meanings of those 
words and see ‘varied interpretations’ as ‘skewing of linguis-
tic meanings’. I may dare to say that skewing of meanings 
is a linguistic battle between various academic disciplines 
to create identity for the discipline. It is a bottleneck to 
express and address an issue clearly. Sometimes misunder-
standings and disagreements arise in discussions because 
of the varied interpretations of the words. This is a serious 
issue for those who work in multiple disciplines. 
How to deal with institutional-ization of meanings, 
concepts and vocabularies? I don’t have the answer. 
Interestingly, we learn to interpret the meanings according 
to the subject and discipline; I often wonder why scholars 
transform the linguistic meanings into disciplinary inter-
pretations and make life complicated for everyone inclu-
ding themselves. 

Mansee Bal
PhD Researcher, Department of Public Administration

Mansee Bal

his peers. “Yet the people that know me 
better really support the decision and think 
that I should get the max out of myself by 
doing something else.” In the next academic 
year, Kasper will study IBA, hoping that it 
will be more challenging to him. But what 
if he won’t like it either? “Plainly, if I really 
won’t like the study, I will not continue with 
it.” Being a person who is good in many 
subjects it must be really hard to make 
choices, yet Madita Splint, the exchange 
coordinator, has an advice.

It doesn’t matter which 
direction – just move 
forward
“In the end it doesn’t really matter which 
direction you go, the most important thing 
is that you go, so even if you cannot choose 
you will learn from it anyway.” Ms. Splint 
speaks from her own experience, because 
if she didn’t make particular choices in 
the past, she wouldn’t have this job with 
Erasmus. “What I say to students who are 
doubting whether to go or not to go for an 
exchange programme; I know it’s incredibly 
scary but it’s so much fun. If I wouldn’t 
believe in it completely, I wouldn’t be in 
this job.” Of course many are put off by 
having to choose just a few universities. 
“Choosing the university you want to go 
to is the most difficult thing of the whole 
process, especially because students are 
still so young.” Madita tells EM that some 
students come in knowing exactly where 
they want to go, but most of the time the 
determination is based on superficial 
knowledge of the country. “When in doubt, 
compile a checklist, go talk with student 
advisor, talk to lecturers, look at websites, 
check Facebook, and then make a more 
informed choice.” Ms. Splint also had 
a student who was determined to go to 
England but didn’t make the cut, and thus 
went to Poland instead. “He noticed that 
he gets way more job interviews because 
he has Warsaw on his CV. Employers all 
wonder why he went to Warsaw and not 
England, and it will make all the difference 
for his future career.” Making choices is a 
lifelong struggle Marielle van Leeuwen is a 
student advisor for Culture Studies and she 
also encounters students who simply cannot 
choose one thing. She notes that choice 

making starts in the first year. “What we do 
as academic advisors is give presentations 
in the first year already about the choices 
for students, because it is so difficult to plan 
your whole study at the end of the first year. 
In February, I let them know what choices 
they can make, what kind of directions they 
may go.” While this even further confuses 
some, it sets others on the right path. “What 
I noticed is that students like to follow one 
of the directions that the faculty has created, 
probably because it’s too vague, too difficult 
or too scary to make a different choice. Only 
a small group of students choose to take 
courses that are not familiar, like in other 
universities or faculties.” The university is 
also proactive in approaching students who 
are struggling with their priorities when 
making choices. “I invite the students who 
have none to five credits for a chat. They 
take two courses, they choose to study, but 
they have too many other priorities, like 
hobbies and jobs.”

A word of advice
Marielle recalls a particular instance, 
when a student tried to undertake too 
many things. “I had one girl come in who 
really liked it all, economics, architecture, 
philosophy, law. But when she explained 
her interests out loud, she saw that it’s 
not clever to take up such a wide array of 
courses. We arranged two concentrations 
and this way she could still do two masters, 
her life became more organized.” Marielle’s 
main word of advice for students, who have 
difficulty making decisions, is to
follow their heart. ”What I always tell 
students to do and what they don’t do 
enough of, I think, is once in a while just 
stop and think what am I doing. Many 
students just take the suggested courses and 
take the masters immediately after, because 
it’s part of the programme, and they are 
part of the programme, and they continue 
without really evaluating if that’s what they 
really like.” To those, pardon the language, 
mainstream students, who are perfectly fine 
with their idle and conventional choices, 
Marielle suggests to really evaluate your 
choices, so that you don’t find yourself 
wondering what the heck you have been 
doing for the past three years during your 
diploma ceremony.  
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A new year has started and with it 
come some interesting things to do in 
Rotterdam. Erasmus Magazine 
invites you to check out the events 
below offering you an overview of 
what special things are happening in 
Rotterdam during the coming two 
weeks.

The south from inside out
This exhibition allows a personal 
inside view of the part of the city that 
is often referred to as the abandoned. 
The south of Rotterdam, the other 
shore of the Maas, has a far more 
diverse past than anyone talking 
about the rather unsafe, shallow 
district seems to know. The Historic 
Museum Rotterdam presents a vast 
collection of old documents, pictures 
and video material dating back to the 
year 1902, putting the history of the 
south in the spotlight. This is one 
great opportunity for everyone to get 
rid of some prejudices and get to 
know the south of Rotterdam from a 
totally new angle. Find some time and 
head across the Maas. You will be 
surprised to see what a beautiful and 
modern district the south has grown 
into over the past few years. Not only 
the clearly visible high rise buildings, 
but also small cozy harbor districts, 
new parks and a refurbished 
Dordtselaan catch the eye upon 
arrival. Welcome to a new part of 
Rotterdam. 
 www.hmr.rotterdam.nl

40th IFFR – International 
Film Festival Rotterdam

The event of the 
year for all the 
lovers of cinematic 
art starts on 
January 26th. 
Filling several of 
Rotterdam’s Movie 

theaters, the International Film 
Festival Rotterdam celebrates its 40th 
year of existence with a great 
spectacle. From the middle of January 
onwards there will be a guiding 

schedule available on the website to 
allow organizing the twelve days of 
the festival. The organization is a 
necessary evil since the offered 
program stretches geographically 
across the entire city and topic wise 
covers a wide range from tragic love 
story to documentaries. One way of 
approaching the festival without 
being overwhelmed immediately is to 
create a personal schedule of events 
that suit your interest the most. Once 
you attend one of the events you 
usually get to meet people that share 
your interest and you might get some 
hints of what else to see. This way 
you get to widen you perspective 
spontaneously and hopefully are 
positively surprised at the end. Stay 
updated via the website!
 www.filmfestivalrotterdam.com

St. Laurenskerk – a historic 
review
Although you surely pass by it 
frequently, this large building might 
have slipped your attention. The 

Laurenskerk (Laurens-Church) 
misses a classical pointy church 
tower and seems to vanish between 
the many high rise glass towers of the 
center of Rotterdam. This September 
the church, which is used as an event 
center, has been reopened to the 
public with a special historic 
exhibition. As the Laurens Church 
was one of the very few buildings to 
survive the bombings of Rotterdam it 
represents a special landmark in the 
history of the city. Leading you 
through 20 different episodes you can 
get an audio guide or explore the 
different themes yourself for only 1,75 
EUR. Next time you are in the center, 
pass by the Laurenskerk, take a 
glance at this historic site and maybe 
go inside and listen to its stories.
 www.laurenskerkrotterdam.nl

Public Lectures in the 
Berlage Institute and the NAi
The Berlage Institute and the 
Netherlands Institute of Architecture 
host several lectures on city 

development during the coming two 
weeks. World famous speakers 
elaborate on ongoing topics of 
architecture and following the 
presentation have a discussion with 
the public. Eyal Weizman discusses 
the issue of how the Israel-
Palestenian conflict influences spatial 
development in the region and how 
intelligent architecture can have an 
influence. Furthermore, Alejandro 
Zaera-Polo, one of the world’s most 
influential architects, will elaborate 
on his theory of “Form isn’t facile”. 
The NAi will host a lecture on 
“Tehran in transition”, in which the 
past and current development of the 
fast growing capital of Iran is 
explained and future prospects are 
debated. 
 www.berlage-institute.nl
 www.nai.nl

Winter time at Blijdorp
Why would a Zoo be open during the 
Winter? Aren’t most wild animals 
hibernating during the cold season? 
The contrary is the case! During the 
winter some of the animals bloom up 
and are highly active, like the Polar 
Bears, King Penguins, Wolves and 
Snowpanthers. Next to that, the 
indoor parts of the zoo like the 
Oceanium are independent of the time 
of the year. Special highlights at the 
Blijdorp Zoo are definitely the many 
baby animals being born this year. 
There is the already famous baby 
elephant, the baby tigers, the tiny 
gorilla and since about a month ago a 
baby polar bear was born - which so 
far can only be seen via a hidden 
camera, unfortunately. During the 
entire week there are special events 
like feeding times or animal talks, 
where specialists inform the public 
about the ice bear mother and their 
newborn. Next time you are looking 
for an exciting experience, take a 
tram to one of the Netherlands most 
famous Zoos, right here in 
Rotterdam.
 www.diergaardeblijdorp.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian MathisSuspension 
for assaulting 
fellow student
The student who assaulted a fel-
low student in May 2010 remains 
suspended until June 15, 2011. Until 
then he is prohibited from follo-
wing lectures, taking exams and 
setting foot on the campus.

This is the decision the Executive Board 
made in mid-December, after hearing 
the students who were involved and a 
representative of their study Internatio-
nal Business Administration (IBA).
The second years IBA student must put 
his studies on hold from January the 1st 
to June 15. The faculty had previously 
requested the suspension remain in ef-
fect until the 1st of September 2011, but 
according to Adri Meijdam, programme 
director of IBA, the Rotterdam School 
of Management, it has been shortened 
to give the student a chance to pass his 
re-sits of first year subjects coming Au-
gust.The other five involved students 
are not affected. Their part in the fight 
was not proven enough to warrant re-
primands according to a letter of the 
Executive Board to the dean of the stu-
dy. Incidentally, only two of those five 
are still studying at the EUR; the other 
three did not return this year after recei-
ving a negative binding study advice.
The sanction was decided on relatively 
late for a number of reasons. Before the 
summer, the RSM expected the police 
and the attorney general to inform 
whether the individuals would be pro-
secuted rather quickly. When this did 
not occur, the faculty waited until the 
procedures concerning the binding stu-
dy advice were finished, to ensure that 
the procedures would not complicate 
one another. This also gave time to sort 
out which legal measures were possible. 
Meijdam does not expect the suspended 
student to object to the decision. “He 
was always cooperative and did not de-
ny his actions.”  In the night of the 19th 
of May a student manager of the F-buil-
ding was assaulted by the suspended 
student, other students were said to be 
involved. The student manager was in-
flicted with injuries and a small concus-
sion. His door was vandalized as well.
Two of the six suspects lived in the F-
building and had to clear their rooms 
first thing next day, on a account of the 
landlord Stadswonen. WG



Elfahmi el Bouazati 

Het jaar van Laura 
In een overvolle en dientengevolge muffe col-
legezaal druipt het College van Bestuur naar bin-
nen om samen met medewerkers en studenten 
terug te blikken op het jaar 2010. Gewapend met 
een kladje schaart de voorzitter zich achter het 
spreekgestoelte en entameert: “Waarde collega’s, 
geachte plagiërende lenzenslijpers, lieve studen-
ten en beste gratis-koffiedrinkers, welkom. Laat ik 
beginnen u mede te delen dat we op zijn zachtst 
gezegd een teleurstellend jaar achter de rug heb-
ben. Toen ik hier voet aan de grond zette, heb ik 
gepleit voor meer metabolisme. Maar de enigen 
die daar gehoor aan hebben gegeven in 2010 
waren de nieuwe catering en een stel schapen. 
Ik had voorts gehoopt op goed werknemerschap, 
dat wil zeggen: massaal tot in de nachtelijke uren 
overwerken en desnoods onder het bureau blij-
ven pitten. Maar enkel een handjevol sociaalbe-
wuste, protesterende studenten hebben heldhaf-
tig de nacht doorgebracht op deze campus. De le-
venstaak van een wetenschapper is trachten stof 
te doen opwaaien met eclatant onderzoek. Maar 
slechts demonstrerende schoonmakers zijn erin 
geslaagd een stofwolk achter te laten. Kortom: 
driewerf schande voor de homo academicus. Wie 
o wie kan mij uitleggen wat hier gaande is?” 
Intussen is er door deze ferme taal geroezemoes 
ontstaan. De decanen Kroeze en Franses maken 
simultaan een meewarige opmerking: ‘Misschien 
kan onze nieuwste aanwinst, Balkenende, hier 
verandering in brengen?’ Vanuit de achterste re-
gionen in de zaal klinkt een bittere vrouwenstem. 
‘Zeg, nu we het toch over die man hebben’, tiert 
Heleen Mees. ‘Ik waande mij al die tijd hét bril-
jante marketingproduct, the unique selling point 
van de universiteit; nu word ik overschaduwd 
door nota bene een fallocentrische paladijn.’ 
Marketingman Pieter Kuijt grinnikt: ‘Sven Kramer 
is kennelijk niet de enige die op het verkeerde 
been is gezet.’ Op de voorste rij staat een jonge-
man op. Hij kijkt vertwijfeld en zegt: ‘Mevrouw de 
voorzitter, mogen die twee heren naast u ook nog 
wat zeggen.’ Als een ware Nemesis fulmineert 
ze, terwijl ze de jongeman recht in de ogen kijkt: 
‘Potverdriedubbeltjes nog aan toe, het mannelij-
ke geslacht is al vijftig millennia aan het woord!’ 
Bij het horen van deze woorden denk ik aan het 
zeilmeisje, Laura Dekker, dat zich heeft weten te 
ontworstelen aan de paternalistische, masculiene 
orde, en thans meesterlijk en onoverwinnelijk 
haar koers vaart.  Plots gaat mijn wekker. Het is 
zes uur in de ochtend, tijd om deze droom van me 
af te schudden en een rondje te gaan rennen.

Elfahmi el Bouazati is rechtenstudent  

ACHTEROP 

Woudestein heeft waarschijnlijk niet echt een 
rijke historie als het gaat om georganiseerde 
sneeuwbalgevechten. Maar vandaag ligt er 
twintig centimeter sneeuw. Dus is het hoog tijd 
om daar verandering in te brengen, moet het 
bestuur van Cedo Nulli gedacht hebben. En 
hoe mobiliseert een studievereniging anno 2010 
haar leden als het halve studentenleven op z’n 
gat ligt vanwege de naderende kerst? Natuurlijk: 
Facebook. Maar liefst 160 digitale ‘Cedo’ers’ 
werden aangeschreven. Desalniettemin is de 
opkomst deze donderdagmiddag omstreeks het 
middaguur voor het M-gebouw mager; die is op 
twee handjes te tellen.
De excuses van de no shows zijn legio en uit-
eenlopend. ‘Er ligt helemaal geen verse sneeuw 
meer! Ik pak jullie wel als er weer nieuwe 
sneeuw ligt, muha!’, mailt er een. Anderen zeg-
gen druk in de weer te zijn met de kerstinkopen. 
Maar de meeste reacties hebben te maken met 
tentamens. Al had het Cedo-bestuur daar qua 
locatie juist rekening mee gehouden. Dat merkt 
Gerda van Reenen wanneer ze de tentamenzaal 
van het M-gebouw uitloopt. Ze krijgt een vol-
treffer in het gezicht en belandt zo als vanzelf 
in een opwarmrondje sneeuwballen gooien. Als 
enige vrouw onder de ballengooiers besluit ze 
erin op te gaan; een perfecte gelegenheid om ten-
tamenfrustraties af te reageren, nietwaar? 
Leider van het stel is Bouke Geerlings. Hij is 
voorzitter van Cedo Nulli en valt op door een 
heuse Cedo-sjaal en feloranje Unoxwanten. 
Onder aanvoering van Geerlings trekt het 
groepje op naar het plein bij het H-gebouw, ter 
hoogte van het carillon. In steeds wisselende 

samenstelling belagen groepjes sociologen en 
bestuurskundigen in spe elkaar. Wat opvalt is 
dat er weinig voltreffers te noteren vallen. Ook 
doen de deelnemers niet echt recht aan de naam 
Cedo Nulli, dat zoveel als ‘ik wijk voor niets of 
niemand’ betekent. 
Plots maken de zachte plofjes van ballen in de 
sneeuw plaats voor een keihard ‘kdang’. Iemand 
heeft het portier van een rode koeriersbus ge-
raakt. Een blonde mevrouw met een sigaret in de 
mond stapt uit. In onvervalst Rotterdams klinkt 
het afkeurend: ‘Als er een deuk in zit, gaan jullie 
dokken!’ Voorzitter Geerlings weet de vrouw – 
diplomatiek als hij is – te kalmeren, en een en 
ander loopt zo met een sisser af. Als beloning 
krijgt Geerlings even later een flinke hoeveelheid 
ijzige ballen naar zijn hoofd. Zijn ‘onderdanen’ 
lijken zich, al is het maar voor even, tegen hem 
gekeerd te hebben. Als uiteindelijk iedereen 
doorweekt is en gevoelloze handen heeft, is het 
tijd voor chocolademelk en koffie. Daarvoor 
gaat de club met roodgloeiende wangen en 
vrolijke gezichten richting de bestuurskamer 
op de zevende verdieping van het M-gebouw. 
De studievereniging van de sociale faculteit 
huist in een grote, sfeervolle ruimte, inclusief 
Wii-spelcomputer en kerstboom. Op de ramen 
heeft een creatieveling kerstklokjes getekend, 
en er hangen posters van allerlei, vooral studie-
inhoudelijke activiteiten. Het draait bij Cedo 
Nulli duidelijk niet alleen om de lol. Op een van 
de plakkaten wordt een college sociologie in de 
kroeg aangekondigd. Als dat niet de ultieme 
combinatie van studeren en gezelligheid is?
Thomas de Leeuw (foto: Michel de Groot)

Club S.F.V. Cedo Nulli
Wat Studievereniging faculteit der sociale wetenschappen
aantal leden ongeveer 1200 
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