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Hoe nu verder?
Hoewel de redactie het thema ‘Hoe nu verder?’ al ver 
voor de zomer bedacht, werd het deze weken onver-
wacht actueel.
Want hoe nu verder, dachten veel cateringmedewerkers 
(nu nog in dienst van cateraar Avenance, maar per 1 juli 
van concurrent Albron) toen ze hun nieuwe arbeidscon-
tract kregen voorgeschoteld. Veel medewerkers – som-
migen werken al ruim dertig jaar in de universitaire ca-
tering, nog voor de Europese aanbesteding bestond – 
schrokken zich wild toen ze de korting op hun contract-
uren zagen. 
Kijk, de economische redenering is helder. Catering is 
geen core business van de universiteit, dus dat wordt 
uitbesteed en mag niet te veel kosten. De klanten (wij, 
medewerkers en studenten) willen goede én goedkope 
broodjes. Personeel is vaak de grootste kostenpost, dus 
reken maar uit.
Maar de rillingen lopen over je rug als je de eerste reac-
tie hoort van het universitair facilitair bedrijf op de ont-
stane onrust: ‘De medewerkers hebben een stukje eigen 
verantwoordelijkheid hierin’, omdat ze zijn gaan werken 
voor een bedrijf dat onderhevig is aan het aanbeste-
dingscircus, bovendien gebeurt alles volgens de regels.
Maar hoe kan het dan dat een caissière huilend achter 
de kassa vandaan vlucht, als ik vraag hoe het met haar 
gaat na alle besprekingen over de nieuwe contracten? 
De caissière was zó boos; blijkbaar had niemand haar 
kunnen uitleggen dat als iedereen steeds goedkopere 
broodjes wil, zij daar salaris voor moet inleveren.
Als het volgens de universiteit de verantwoordelijkheid 
is van de cateringmedewerkers om te weten welk con-
tract ze tekenen, dan is het toch de verantwoordelijk-
heid van de opdrachtgever en de werkgever om de me-
dewerkers tijdig en overtuigend te informeren over hun 
positie na een aanbesteding en niet twee weken voor 
de deadline?
Als ze dat doen, beloof ik te stoppen met zeuren over de 
prijs van de broodjes.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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HUP HOLLAND! 
Maandagmiddag 14 juni: 
patiëntjes van het Eras-
mus MC-Sophia Kinder-
ziekenhuis kijken naar de 
voetbalwedstrijd Neder-
land-Denemarken. 
GE (foto: LW)
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CAMPUS	

Bloederige actie
Studenten kijken toe hoe een bloeddonor wordt aangeprikt in 
de Sanquin Bloedbank naast het Erasmus MC. Zij kregen hier een 
rondleiding in het kader van de Bloeddonorweek, die de interna-
tionale medische studentenvereniging IFMSA had georganiseerd 
om bloeddonoren te werven. In totaal heeft de vereniging ruim 
110 nieuwe donoren kunnen aanmelden bij Sanquin: een verdub-
beling van het aantal van vorig jaar. LJ (foto: LW)

Neelie Kroes 
opent acade-
misch jaar
Neelie Kroes, eurocommissaris voor de 
Digitale Agenda, houdt een gastrede 
op 6 september tijdens de opening 
van het nieuwe academisch jaar. Ter 
ere van haar komst, organiseert de uni-
versiteit die dag een ‘IT-festival’ met als 
thema De virtuele campus: IT-ontwikke-
lingen in onderwijs en onderzoek.
Kroes is alumna van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en zal aan het 
einde van de middag het academisch 
publiek toespreken. Tijdens de zitting 
worden tevens de Onderwijsprijs, de 
onderzoeksprijs en twee prijzen voor 
talentvolle studenten uitgereikt. WG
Meer info op: www.eur.nl/opening

MENSA

IT-ONTWIKKELING

LOOPBAAN

Vanaf volgend studiejaar zal Etude er heel anders 
uitzien, als we de ‘artist impressions’ van de 
betrokken architect mogen geloven. Het doel is 
om door herinrichting het restaurant sfeervoller, 
multifunctioneler en moderner te maken. “We 
willen af van het kantinegevoel”, vertelt Laura 
Hofstee van het Erasmus Facilitair Bedrijf. “De 
nieuwe Etude wordt een restaurant, maar ook een 
plek waar je terechtkunt met je werkgroepje of 
voor een kleine bespreking.” Hoe Etude er na de 
zomer uitziet? Via brede entreedeuren kom je bij 
het ‘meetingpoint’. Vanaf daar kun je het aanbod 
van de nieuwe cateraar Albron bekijken en je 
keuze maken. Na de kassa kom je in het gebied 
waar je kunt neerploffen. Je kunt dan kiezen 

voor hoge smalle tafels en hoge krukken in de 
‘lounge’ of voor de lange lage tafels met bankjes 
van de ‘picknick’-omgeving. Een derde optie zijn 
de losse tafeltjes met stoeltjes en bankjes met 
een hoge rug, in het ‘classic’ gedeelte. Door de 
uitvoering van alternatieve indelingen wordt het 
aantal zitplaatsen in de classic- en picknicksfeer 
vergroot, respectievelijk tot 144 en 56. “Boven-
dien komen er veel meer stopcontacten voor 
mensen met laptops”, vertelt Hofstee.
Tijdens de herinrichting van de Etude is het 
broodjesassortiment van de koffiecorner in de 
C-hal extra uitgebreid. Je kunt ook de catering-
voorzieningen in de Carrousel in het L-gebouw 
gebruiken. MM 

Etude,	het	restaurant	in	het	H-gebouw,	wordt	verbouwd	en	is	tot	5	september	gesloten.
Etude wordt hippe kantine

DE QUOTE

“Kijk, alles heeft plussen en min-
nen. Maar als je denkt dat je de tijd 
kunt nemen om ze uit te praten en 
weg te strepen, dan heb je het mis. 
Meer bedenktijd vergroot namelijk 
de kans dat de deelnemers op hun 
schreden terugkeren.”
Hoogleraar politicologie Rinus van Schendelen breekt in Metro een lans voor een zo snel 
mogelijke kabinetsformatie

Meer trek in MBA’ers
Na	een	periode	waarin	de	Masters	of	Business	Administration	(MBA’s)	
wat	minder	lekker	in	de	markt	lagen,	zijn	de	managers	in	spe	nu	ineens	
weer	in	trek.	Bedrijven	zetten	de	deuren	opnieuw	open.	

MBA-opleidingen hadden vermoedelijk meer dan andere te lijden onder de fi-
nanciële crisis. Vooral in Amerika kregen de MBA’s de zwartepiet toegescho-
ven. Zij waren het tenslotte, die al die verwerpelijke managers hadden opge-
leid die de financiële crisis veroorzaakten. Het resultaat was een flinke dip in 
de vraag naar nieuwe managers. Ook in Rotterdam was dat te merken. “Wij 
hebben een career services-afdeling die interesse voor onze studenten wekt bij 
bedrijven, door ze te vertellen wat zo’n MBA inhoudt en wat studenten hier le-
ren en doen”, vertelt Marianne Schouten van de Rotterdam School of Ma-
nagement, Erasmus University (RSM). “Maar de afgelopen één tot anderhalf 
jaar kregen we van bedrijven te horen dat het weinig zin had om ons verhaal 
af te steken omdat er tóch geen vacatures waren.” Inmiddels lijkt die trend ge-
keerd. “Er is absoluut een positieve draai en daar zijn we blij mee.” Of die 
draai ook daadwerkelijk voor meer banen gaat zorgen, is nog niet bekend. Ook 
is nog niet duidelijk of het verbeterde arbeidsmarktperspectief tot meer stu-
denten gaat leiden. “We hebben al wel een aantal concrete inschrijvingen, 
maar we beginnen hier pas in januari aan de nieuwe opleiding en mensen kun-
nen zich nog tot eind oktober inschrijven.” GH

Artist impression van de nieuwe Etude



CAMPUS	

Onvoldoendes compenseren bij rechten 
‘Compensatoir	toetsen’	is	bij	de	Faculteit	der	Rechtsgeleerdheid	per	1	september	2010	
een	feit.	Dat	betekent	dat	studenten	in	hun	eerste	bachelorjaar	maximaal	twee	vij-
ven	mogen	compenseren	met	ten	minste	twee	zevens.	

In de nieuwe regeling mogen 
voltijdstudenten vakken in 
het eerste bachelorjaar com-
penseren, maar alleen als zij 
na compensatie het totaal 
van 60 studiepunten hebben 
gehaald. Een negenpuntsvak 
mag gecompenseerd worden 
met een zespuntsvak, mits de 
student minimaal 60 punten 
behaalt. “Op deze manier 
ronden studenten in één keer 
hun eerste jaar af, zodat ze 
het tweede jaar kunnen be-
ginnen zonder achterstand”, 
legt decaan Maarten Kroeze 
uit. Dit is meteen de belang-
rijkste reden waarom de fa-
culteit start met compensa-
toir toetsen: het bevorderen 
van de doorstroom in de ba-
chelor. Volgens de decaan is 
er een aantoonbaar effect dat 
studenten die compenseren 

in het eerste jaar aanzienlijk 
sneller en met meer succes 
hun tweede jaar afsluiten 
dan studenten die niet com-
penseren. “En wie nominaal 
studeert, heeft meer kans om 
na drie jaar het bachelordi-
ploma te halen. Op deze ma-
nier zou het rendement dus 
ook stijgen.” 
Eén vak vormt een uitzonde-
ring op de regel: Burgerlijk 
procesrecht. Dit vak in het 
eerste bachelorjaar is vereist 
voor het zogenoemde ‘civiel 
effect’: de kennis die een ju-
rist nodig heeft om rechter of 
advocaat te kunnen worden. 
De wet eist van studenten 
die deze togaberoepen willen 
uitoefenen, dat zij vakken 
hebben afgerond die samen 
leiden tot civiel effect. Daar-
om neemt het faculteitsbe-

stuur het zekere voor het on-
zekere en stelt dat studenten 
een vijf voor Burgerlijk pro-
cesrecht niet mogen compen-
seren. Herkansen van het 
tentamen is dan de enige op-
lossing. 
Maar let op: de faculteit heeft 
ook besloten om het aantal 
herkansingen terug te bren-
gen van drie naar twee per 
student (per studiejaar, per 
opleiding). “Uit onderwijs-
kundig onderzoek blijkt dat 
door vermindering van de 
herkansingsmogelijkheden 
het uitstelgedrag van studen-
ten wordt beperkt en de op-
komst in de reguliere tenta-
menronde hoger ligt”, aldus 
Kroeze. Ook dit zal dus een 
gunstig effect op doorstroom 
moeten hebben. LJ

ONDERWIJS
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De studenten moesten vrijdag 11 juni op het 
matje komen bij George Yip, decaan van de 
Rotterdam School of Management, Erasmus 
University (RSM). Hen werd te verstaan ge-
geven dat zij in strijd met de gedragscode van 
de opleiding hebben gehandeld en dat agres-
sie ‘volledig onaanvaardbaar’ is, aldus Adri 
Meijdam, directeur van de opleiding IBA. 
“Tevens hebben we hen laten weten dat de co-
de voorziet in het opleggen van sancties, 
waaruit we een passende zullen kiezen.”
De drie studenten waren, met nog drie andere 
aanwezigen, eind mei betrokken bij de mis-
handeling van een residence assistant (RA) 
van het F-gebouw, het wooncomplex op de 
campus waar voornamelijk internationale 
studenten wonen. De RA liep bij het gevecht 
verwondingen en een lichte hersenschudding 
op. Ook werd zijn kamerdeur vernield.
Twee van de drie verdachten woonden in het 
F-gebouw en moesten op last van verhuurder 
Stadswonen de ochtend na het incident hun 
kamer leegmaken en vertrekken.
Eén van de drie studenten in kwestie, heeft 
aan Erasmus Magazine verklaard dat hij niet 
bij het gevecht betrokken is geweest. Hij ver-
telt dat hij al op zijn kamer was, toen hij werd 

geroepen omdat er wat aan de hand was in 
een van de gangen van het F-gebouw. Hij zag 
hoe een van zijn vrienden na een woordenwis-
seling de RA aanviel, maar zegt zelf geen vin-
ger naar het slachtoffer te hebben uitgesto-
ken. Hij maakt daarom ook bezwaar tegen 
het feit dat hij de ochtend na het incident een 
formulier onder zijn neus kreeg, waarmee hij 
voor zijn eigen uithuiszetting moest tekenen.
Het slachtoffer zegt, desgevraagd tegen EM, 
dat hij wel degelijk door meerdere personen is 
belaagd. Hij hoopt dat de universiteit een pas-
sende sanctie aan de studenten oplegt. “Want 
de jongens waren al geen lieverdjes, en ik 
vraag me af of je zulke studenten wil hebben 
op je universiteit.”
Adri Meijdam geeft aan dat het voor de oplei-
ding minder van belang is wie er precies wat 
heeft gedaan, omdat duidelijk is dat de ge-
noemde studenten actief betrokken waren bij 
het incident. “Dat is iets wat binnen geen en-
kele opleiding goed te keuren is, maar zeker 
niet in een opleiding waarin je jongeren van 
verschillende achtergronden juist wil leren om 
op een goede manier met elkaar om te gaan.”
Het politieonderzoek naar de mishandeling 
loopt nog.WG

Sanctie voor IBA’ers na handgemeen F-gebouw
De	drie	IBA-studenten	die	betrokken	zouden	zijn	bij	de	mishandeling	
van	een	medestudent	in	het	F-gebouw,	krijgen	een	sanctie	opgelegd	van	
de	opleiding.	Binnen	enkele	weken	moet	duidelijk	zijn	wat	die	sanctie	
inhoudt.	

Orale seks in de Kaukasus
Wanneer:	maandag	14	juni,	17.00	–	21.00	uur
Waar:	restaurant	De Etage	en	mensa	De Carrousel

Geert Wilders zou die enkele keer dat hij zich op onze cam-
pus begeeft, in plaats van rabiate taal uit te slaan in de Au-
la, gewoon eens z’n mond dicht moeten houden en aan 
moeten schuiven bij het jaarlijkse CvB Diner, georgani-
seerd door KASEUR, het samenwerkingsverband van de 
multiculturele studentenverenigingen van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Wellicht valt dan ook bij hem het 
kwartje en schroeft hij zijn door angst gevoede denigrerend 
taalgebruik jegens medemensen zonder blonde pruik voor 
eens en altijd terug. Maar dit terzijde.

Wie er wel waren, waren de auteurs van het boek Young 
Ethnic Professionals, Sezgin Yilgin en Arjan Erkel die op 12 
augustus 2002 in Dagestan werd ontvoerd. Voorafgaand 
aan een korte lezing van Erkel, presenteert een bont palet 
aan verenigingen zich voor het door hen uitgenodigde ge-
zelschap EUR-coryfeeën, waaronder twee van de drie roer-
gangers van de instelling. Wij zien onder meer stands van 
de Antilliaanse en Arubaanse studenten van Passaat, van 
MashriQ SV, bedoeld voor studenten met roots in India en 
Pakistan, het Hindoe Studentenforum Nederland, Aria –  
voor de Afghaanse student – Eurabia. Cosmicus, Avi Cen-
na en de amper één jaar geleden speciaal voor Pakistanen 
opgerichte club SV Manzil. Er wordt wat gedronken, hap-
jes gaan rond.

Özlem Çoban, coördinator Diversiteit studenten, introdu-
ceert Erkel voor het publiek. Die onderhoudt het gezelschap 
met een tragikomisch relaas onder de titel ‘De ontgijzeling’ 
over zijn ontvoering door moslimrebellen. Hij trekt daarbij 
voortdurend parallellen met de zich vaak door het leven ge-
gijzelde moderne mens. Via de cirkel afgaan op je intuïtie, 
accepteren, motiveren, bewegen, participeren, groeien en 
zijn, vertelt Erkel over hoe hij in zijn ondergronds onderko-
men van anderhalve bij twee meter, geplaagd door onge-
dierte, verveling, en angst gedood te worden, zich toch een 
enigszins acceptabel leven kon aanmeten. Met name de wij-
ze waarop hij vertelt hoe hij steevast probeerde contact te 
maken met zijn ontvoerders is bijkans hilarisch. Zo kreeg 
hij ze allemaal aan de Aquafresh, bedankten enkele rebel-
len hem nadat ze zijn uitleg over orale seks in de praktijk 
hadden gebracht, en bokste hij een partijtje met de ‘gene-
raal’ (hetgeen resulteerde in een blauw oog voor beide par-
tijen). Natuurlijk heeft Erkel in de loop der tijd zijn praatje 
tot cabareteske proporties weten op te pimpen, maar de in-
dringendheid is er niet minder om. 

Na afloop, rond een uur of zeven, is het de hoogste tijd voor 
het nuttigen van smakelijk ogend multicultureel voedsel 
een verdieping lager. Wilders zou jaloers geweest zijn, als 
hij me had kunnen zien zitten met al die lekkernijen voor 
me op tafel, geflankeerd door twee schonen voorzien van 
exotische namen, onderwijl luisterend naar de bevallige 
Marokkaans-Andalusche klanken van zangeres Vera Ra-
mer en haar band Al Bustan (‘De tuin’). De zon mag nooit 
onder gaan, zingt ze in het Arabisch. En zo is het. 

Gert van der Ende

ACHTERAF
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Gaat u toevallig mijn kant op?
Carpoolen	is	uit	en	dynamic ride-sharing	is	in.	Niels	Agatz	van	de	afdeling	Decision and Informa-
tion Sciences	van	de	Rotterdam	School	of	Management,	Erasmus	University	(RSM)	ontwikkelde	
een	manier	om	ritten	nóg	efficiënter	te	verdelen.

Nog even en alle Nederlandse wegen staan rond het 
spitsuur in een permanente gridlock. Oplossingen 
worden wel verzonnen, maar nooit ingevoerd. Van 
rekeningrijden tot carpoolstroken: het Nederlandse 
asfalt rust op een kerkhof van in de kiem gesmoorde 
ideeën. Wellicht sterft dynamic ride-sharing níet 
zo’n vroege dood. Het idee – on demand-ritten 
delen met anderen die toch jouw kant op moeten – 
wordt in Amerika zelfs al toegepast.
Het nieuwe aan de software van Agatz en collega’s 
is de manier waaróp zij mensen bij elkaar brengen. 
“Met onze ride-matching-software willen we het 
totaal aantal gereden kilomters minimaliseren”, 
vertelt Agatz. Het kan daarom best zo zijn dat een 
individuele gebruiker een iets minder ideale rit 
krijgt aangeboden om zo het totale systeem zo ef-
ficiënt mogelijk te laten werken. 
Het uitgangspunt is dat elke rit in elk geval 

voordeel in kilometers en kostenbesparing voor de 
deelnemers oplevert. Onderzoek met de nieuwe soft-
ware leert dat het tweemaal zoveel matches oplevert 
en tweemaal zoveel kilometers bespaart dan met al 
bestaande simpelere zoekregels. 
De laatste stap is om de software in te bedden in 
een gebruiksvriendelijke applicatie en het beschik-
baar te maken voor smartphones en – bijvoorbeeld 
– via Hyves en Facebook. Daarna hoeven ‘alleen 
nog maar’ de deelnemers toe te stromen. Nog een 
lastige opgave, want voor de eerste deelnemers zal 
de kans op het vinden van een passende rit klein 
zijn. Agatz ziet daarin een taak voor de overheid. 
Ook is een subsidie van bedrijven voor deelnemen-
de werknemers een optie. Voorlopig is deze vorm 
van ride-sharing overigens nog wel toekomstmu-
ziek. Wanneer we met z’n allen ritjes kunnen gaan 
matchen is nog niet bekend. GH

TALENT OP DE EUR

Student bedrijfskunde Remco 
Oosterlaken. Hij is als fana-
tiek oud-wielrenner vrijwilli-
ger bij de opening van de Tour 
de France in Rotterdam. 

Wat heb je met wielrennen?
“Ik ben op mijn veertiende begonnen 
met hardfietsen en bleek het aardig te 
kunnen. Op mijn zeventiende kon ik 
gaan rijden voor een Belgische ploeg. 
Helaas kreeg ik een spontane rugbles-
sure die nooit meer is overgegaan, 
en die mij het wielrennen onmogelijk 
maakt. Ik heb nog gereden met een 
aantal jongens die nu zijn  doorgebro-
ken. Zo zat ik bijvoorbeeld in een ploeg 
met Steven Kruijswijk, die nu voor 
Rabobank fietst.”

Is het niet zuur dat je nu al-
leen toeschouwer bent?
“Ik heb er wel een tijd moeite mee-
gehad; heb het wielrennen een tijd 
gemeden. Je moet bedenken dat je als 
wielrenner twintig uur per week moet 
trainen. Dan is er geen ruimte voor een 
sociaal leven. Maar ik ben nu 22 en 
heb inmiddels mijn eigen wereldje en 
sociale contacten. Het is makkelijker 
geworden.”

Wat verwacht je van je taken 
als vrijwilliger?
“Ik ben straks verkeersleider. Ik wil 
weer eventjes het gevoel hebben erbij 
te horen. Ik wil deel uitmaken van dat 
circus. Ik wil het geluid horen van de 
fietsers die langs me heen razen. Ik sta 
straks met een vlag op een kruispunt 
en dat heeft toch meer waarde dan 
wanneer je gewoon langs de lijn staat 
toe te kijken.”

Op wie moeten we gaan letten 
in de Tour?
“Ik denk dat de voorbereiding van Lan-
ce Armstrong heel goed is. Het zal wel 
weer uitlopen op een duel tussen hem 
en Alberto Contador. Verder verwacht 
ik veel van Rabobankrenner Robert 
Gesink. Ik denk niet dat hij gaat win-
nen, maar een goede top 5-klassering 
zou mogelijk moeten zijn.” GH
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Martijn Kleppe

Martijn Kleppe (30) gaf enkele weken geleden de beste masterclass tijdens Bessensap, 
het eendaagse festival waar journalisten en wetenschappers elkaar jaarlijks ontmoeten. 
Hij vertelde over de totstandkoming van de canon van de Nederlandse geschiedenis, 
waarvan de meeste iconische beelden zijn gekozen op basis van het geheugen van één 
persoon. Diens persoonlijk geheugen beïnvloedt nu het collectief geheugen, aangezien 
de canon op de meeste basisscholen hangt. Jury en publiek waren te spreken over de 
aanpak van Kleppe: geen stemmingmakerij, maar een wetenschappelijke benadering 
die hij helder overbrengt. Zijn talent ligt erin dat hij wetenschap voor een breed publiek 
begrijpelijk en interessant maakt. Hij vindt het leuk om mensen van buiten de weten-
schap te betrekken bij onderzoek en probeert per onderwerp, naast een artikel voor 
vakgenoten, altijd publicatie voor een breder publiek te schrijven. Zo publiceerde hij 
in Trouw, De Groene Amsterdammer en Villamedia Magazine. Ook blogt hij soms voor 
Dutchdoc, een site over documentairefotografie, en twittert hij actief over bevindingen 
op het gebied van beeldonderzoek (@martkleppe). Kleppe doet promotieonderzoek naar 
de werking van foto’s in Nederlandse geschiedenisboeken en zal zijn proefschrift naar 
verwachting over een jaar afronden. MM



Met	vragen	over	organisatorische	
kanten	van	de	studie	kunnen	studenten	
vanaf	eind	juni	terecht	bij	de	online	
kennisbank	ASK Erasmus.	Hiermee	hoopt	
het	Erasmus	Studenten	Service	Centrum	
(ESSC)	meer	service	te	verlenen	aan	de	
huidige	en	aankomende	studenten.

“We willen studenten betere en completere 
informatie geven en dat kan met deze online 
kennisbank die 24 uur per dag bereikbaar is”, 
vertelt projectleider Lex Bontjes. Studenten 
kunnen terecht met vragen over onder meer 
financiën, inschrijving, wonen, juridische 
zaken en sportvoorzieningen. De site is inge-
deeld volgens vijf doelgroepen: aankomende 
bachelor- en masterstudenten, studenten die 
al bezig zijn met hun bachelor of master, en 
internationale studenten. Bontjes: “Op deze 
manier kunnen we iedereen gericht naar de 
juiste informatie sturen. En als het antwoord 
er niet bij staat, kan de student naar de 
servicebalie gaan óf een vraag stellen per 
e-mail. Daarvan ontvangt hij een bevesti-
ging, waarna we binnen 48 uur antwoorden. 
Zo komen we bovendien te weten aan welke 
informatie behoefte is; we kunnen dan de site 
aanpassen door nieuwe vragen toe te voegen 
of op bepaalde behoeftes te anticiperen.”
De kennisbank is vanaf 28 juni bereikbaar, 

zodat ook de nieuwe lichting studenten hier 
terechtkan. In het najaar zal een Engelstalige 
versie volgen, met andere categorieën en 
vragen. De naam van de nieuwe kennisbank 
is bedacht door bachelorstudent Criminologie 
Jimmy Maan. Hij deed mee aan de prijsvraag 
die het ESSC had uitgeschreven via Sin-Onli-
ne en won hiermee een dinerbon. MM

Voor meer info zie  www.eur.nl/essc/ask

CAMPUS	
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Etude	wordt	hippe	
kantine
Etude, het restau-
rant in het 

H-gebouw, wordt verbouwd 
en heringericht en is vanaf 
nu tot 5 september gesloten.

Ligt	MyEur	eruit?	
Geen paniek! Door 
een overgang naar 
een nieuw systeem, 

is de inlogportal MyEur nog 
niet altijd even goed bereik-
baar.

Supermicroscoop	EMC
Dankzij subsidie 
van NWO kan het 
Erasmus MC een 

driedimensionale microscoop 
met enorm hoge resolutie 
aanschaffen.

Vrouwen	domineren	
hoger	onder-
wijs
In alle landen van 

de Europese Unie studeren 
meer vrouwen dan mannen 
in het hoger onderwijs. 

Volg	ons	op	Twitter!
De laatste nieuw-
tjes volg je via onze 
Twitter-account 

ErasmusMag!

ARBEIDSVOORWAARDEN
Onvrede over nieuwe 
cateraar Albron
De	contractvoorstellen	die	nieuwe	cateraar	
Albron	doet	aan	de	medewerkers	van	huidige	
cateraar	Avenance,	vallen	verkeerd.	Die	gaan	
er	massaal	in	uren	op	achteruit.

“Er zijn mensen die hier al meer dan twintig 
jaar werken en die nu ineens van veertig naar 
35 uur per week gaan. Dat is natuurlijk geen 
doen”, zegt een medewerker van Avenance in 
reactie op de contractvoorstellen die Albron 
hen dinsdag 15 juni deed. De urenvermindering 
varieert van één tot bijna vijf uur. Albron doet 
wettelijk niets verkeerds. In een reactie laat de 
cateraar weten altijd goed naar de huidige ar-
beidsvoorwaarden en regels in de cao te kijken 
en waar nodig binnen die grenzen de bedrijfs-
voering efficiënter te maken. Laura Hofstee van 
het Erasmus Facilitair Bedrijf laat weten dat 
de universiteit in deze discussie ‘geen partij’ 
meer is. “Avenance zat te ruim in haar jasje en 
Albron denkt het efficiënter te kunnen. Daar 
kunnen we alleen maar blij mee zijn. Een groot 
deel van de prijs van producten zit namelijk in 
de werknemerskosten. En het omhoogbren-
gen van die prijs-kwaliteitverhouding was 
uiteindelijk de opdracht van het College van 
Bestuur.”  Collegelid Bart Straatman voegt toe: 
“De nieuwe partij moet de mogelijkheid heb-
ben om veranderingen door te voeren zolang 
dat binnen de randvoorwaarden gebeurt.” 
Hofstee kan zich goed voorstellen dat het ‘heel 
vervelend’ is om er netto op achteruit te gaan. 
“Maar dat is het spel, al hebben de mensen 
daar zelf geen boodschap aan.” Bovendien, 
aldus Hofstee, had men het van tevoren enigs-
zins kunnen weten. “De voorwaarden staan 
in de cao, dus wat dat betreft ligt er ook een 
stukje verantwoordelijkheid bij de medewer-
kers zelf.” 
De lonen worden door Albron niet in één keer 
teruggeschaald, maar in vijf jaar. Bij de meeste 
mensen gaat het om enkele tientjes minder 
per maand en in een zeer klein aantal geval-
len om een paar honderd euro. De gedupeerde 
werknemers hebben niet veel opties: ze kun-
nen het voorstel accepteren of ontslag nemen. 
Of ze kunnen in beroep gaan bij een interne 
toetsingscommissie. GH

KENNISBANK

Vraag het 
Erasmus

studenten. Dat was de stand van het aan-
tal voorinschrijvingen aan de EUR op 12 
juni. Een toename van 3,3 procent in ver-
gelijking met de hoeveelheid voorinschrij-
vers  vórig jaar op deze peildatum. Hoe-
wel het uiteindelijke aantal inschrijvers 

zeker nog kan veranderen, lijkt het erop dat ook komend jaar meer studenten 
aan de Erasmus Universiteitgaan studeren. Grootste groei komt dit jaar overi-
gens voor rekening van de Rijksuniversiteit Groningen: plus 17,3 procent. De 
Universiteit Twente ligt met een daling van 8,6 procent voorlopig het slechtst in 
de markt.  

CIJFER

V.l.n.r.: Lex Bontjes, Erasmus en Jimmy Maan
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Zo is het september, zo is het juni. Wat gebeurde er afgelopen jaar in en om de campus? 
Waar berichtte EM over en waar maakte iedereen zich druk over? Een jaaroverzicht.                                                                        
tekst Wieneke Gunneweg fotografie Levien Willemse en Ronald van den Heerik

Weer een jaar voorbij…

…en	wat	ons	ver-
der	bezighield
 Het Erasmus MC ver-
plaatst een deel van de hoor-
colleges naar de Pathé-bios-
coop in afwachting van de 
komst van een nieuw onder-
wijscentrum op Hoboken. 
Campus Woudestein wordt 
eindelijk bewoond. De eerste 
honderd buitenlandse studen-
ten nemen hun intrek in de 
kamers in het F-gebouw die al 
jaren klaarstonden, maar 
door geharrewar met de buren 
nog steeds niet in gebruik ge-
nomen konden worden. 
De gemeente en de universi-
teit sluiten bij de opening van 
het academisch jaar een con-
venant waarin nauwere sa-
menwerking wordt afgespro-
ken. Dit gebeurt – pikant ge-
noeg – enkele weken na het 
ontslag door de gemeente van 
Tariq Ramadan als hoogle-
raar. 
De geplande educatieve mi-
nor, waarin studenten in een 
half jaar tijd hun tweede-
graads lesbevoegdheid kun-
nen halen, gaat op het laatste 
moment niet door. Studenten 
die zich al hadden aangemeld 
moeten naar een andere uni-
versiteit uitwijken. 
De universiteit is weer een 
studievereniging rijker: 

GreenEUR, een club (be-
drijfskunde)studenten die op 
pragmatische wijze de univer-
siteit en medestudenten be-
wuster willen maken van de 
noodzaak van een duurzame 
campus. Onderzoeksschool 
ERIM (van economie en be-
drijfskunde) krijgt geld om de 
onderzoeksopleiding te mo-
derniseren, zodat promovendi 
meer vrijheid krijgen tijdens 
hun onderzoekstraject. 
In het A-gebouw wordt de 
Erasmus Galerij geopend, als 
‘finishing touch’ van de reno-
vatie van het gebouw. 
De gemeente benoemt Mari-
anne Donker, directeur van de 
GGD en hoogleraar aan het 
Erasmus MC, tot Chief Scien-
ce Officer die politiek en we-
tenschap bij elkaar moet bren-
gen. 
Steve Ballmer, CEO van Mi-
crosoft, bezoekt de universi-
teit voor de NOVA College 
Tour. De zaal is afgeladen en 
de vragen van studenten 
scherp. 
Het eredoctoraat tijdens de 
Dies Natalis gaat naar de Is-
raëliër Daniël Kahneman, de 
grondlegger van de Behaviou-
ral Economics. 
Het plan voor de vestiging 
van een huisarts op campus 
Woudestein stuit op verzet 

van de lokale huisartsen. 
Het Erasmus Center for Be-
havioural Ethics wordt gelan-
ceerd. David de Cremer is de 
voorman die het thema be-
drijfsethiek op de agenda zet. 
Het gedoe rond de ov-chip-
kaart voor studenten houdt de 
gemoederen geruime tijd be-
zig. De datum waarop studen-
ten met de kaart moeten rei-
zen wordt steeds vooruitge-
schoven omdat niet alle stu-

Mexicaanse	griep
Handen wassen na het hoesten, niezen in je elleboogholte, 
niet aan je neus zitten en blijf in vredesnaam thuis als je je 
grieperig voelt. Met die waarschuwingen op elke wc-
deur, een grote pot ontsmettingsdoekjes voor alle mede-
werkers en noodplannen bij diverse faculteiten zette de 
universiteit zich schrap tegen de Mexicaanse griep. De 
EUR gooide er een slordige halve ton tegenaan. Tegelijk 
was het een mooie oefening in vaccineren voor genees-
kundestudenten, die de huisartsen in Rotterdam te hulp 
schoten.
De grootse epidemie bleef uit en schade op de universiteit 
was er nauwelijks. Het enige dat wel een behoorlijke tik 
meekreeg van deze griep, was de reputatie van Ab Oster-
haus. De toponderzoeker van het Erasmus MC kwam on-
der vuur te liggen vanwege vermeende economische be-
langen in de farmaceutische industrie die het griepvaccin 
leverde. Maar zijn wraak was zoet: begin 2010 kreeg Os-
terhaus 2,2 miljoen euro van de European Research 
Council voor verder influenzaonderzoek.

Bestuurswissel
Het universiteitsbestuur heeft het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan. Moest de universiteit 
in het voorjaar van 2009 wegens ziekte voortijdig afscheid nemen van collegevoorzitter Jan Willem Ooster-
wijk, in het najaar werd rector magnificus Steven Lamberts 65 jaar en beëindigde hij zijn werk aan de uni-
versiteit. En per 1 januari vertrok ook het derde lid Kees van Rooijen. Inmiddels hebben de nieuwe be-
stuursleden hun piketpaaltjes geslagen. Rector magnificus Henk Schmidt bindt de strijd aan met stu-
dieuitval, collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr gooit het metabolisme van de universiteit omhoog, 
en derde lid Bart Straatman heeft zijn handen vol aan de ambitieuze campusplannen in economisch slechte 
tijden. Ondertussen is Steven Lamberts nog steeds actief bij het Erasmus MC, en is Kees van Rooijen te-
ruggekeerd op de campus, nu als directeur van het IHS. En heeft de universiteit definitief afscheid moeten 
nemen van oud-voorzitter Jan Willem Oosterwijk, toen hij op 29 mei overleed.
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Weer een jaar voorbij…

denten hun kaart ontvangen 
danwel kunnen activeren. 
De EUR begint met studie-
keuzegesprekken op middel-
bare scholen om studieuitval 
te voorkomen. 
Promovendi kunnen voort-
aan elektronisch hun hele pro-
motieorganisatie regelen via 
het web. Tevens krijgt een re-
cordaantal promovendi zijn 
bul: 284 in 2009. 
Socioloog Willem Schinkel 
blijkt een begenadigd snooke-
raar en weet op ingenieuze 
wijze in het EM-kerstnummer 
zijn onderzoek te koppelen 
aan deze sport. 
De bacheloropleiding peda-
gogische wetenschappen 
komt een stap dichterbij als er 
geen bezwaar blijkt te bestaan 
bij de collega-universiteiten 
tegen deze opleiding op de 
EUR. 
De meeste topmannen in het 

bedrijfsleven komen van de 
Erasmus Universiteit. 
De EUR sleept 9 Veni-subsi-
dies binnen voor beginnende 
onderzoekers. Ook filosoof 
Wiep van Bunge en mediapro-
fessor Susanne Janssen slepen 
aan het begin van het jaar 
tonnen onderzoeksgeld bin-
nen. 
Student Algemene cultuur-
wetenschappen Lennart Pie-
ters is de nieuwe campusdich-
ter. 
Rechten overweegt compen-
satoir toetsen in te voeren; zo-
dat een 5 voor het ene vak ge-
compenseerd kan worden met 
een 7 voor een ander vak. De 
faculteitsraad is tegen. Toch 
gaat de faculteit experimente-
ren. 
De Hermes House Band, de 
huisband van het Rotter-
damsch Studenten Corps, 
viert haar 25-jarig jubileum. 

De educatieve minor krijgt 
een go voor het komend colle-
gejaar. 
De EUR start een Weten-
schapsknooppunt; bedoeld 
om talentontwikkeling van 
kinderen aan te moedigen. 
De RET weigert de naam 
van de universiteit in de ov-
haltes nabij campus Wou-
destein te vermelden, ondanks 
herhaaldelijke verzoeken. 
Het eten in de mensa van de 
universiteit verdient geen ster, 
volgens Fred Mustert van 
sterrenrestaurant ‘Fred’. Het 
eten mist bezieling. 
Het sportcentrum op Wou-
destein is even het epicentrum 
van de lokale politiek en jour-
nalistiek, als de stemmen van 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen aldaar worden herteld na 
onregelmatigheden in Rotter-
damse stemhokjes. 
Het leek zo’n leuk idee: een 
lipdub-filmpje maken op de 
EUR in de hoop dat het een 
hit wordt op internet. Helaas. 
Het camerawerk was niet 
goed en er renden wel erg veel 
verenigingen met hun eigen 
parafernalia door het beeld. 
Het filmpje haalde de officiële 
websites niet. 
Studenten die zinnige extra-
curriculaire activiteiten ont-
plooien, kunnen sinds juni 
hier een erkenningscertificaat 
voor krijgen. 
Studentenroeivereniging 
Skadi wint voor de vijfde keer 
de Varsity, een ongeëvenaard 
record. 
Hoogleraar Empirische eco-
nomie van de publieke sector 
Elbert Dijkgraaf wordt Twee-
de Kamerlid voor de SGP.  

Albron wordt per 1 juli de 
nieuwe cateraar op de campus 
en verstoot daarmee Avenan-
ce van zijn plek. 
Louk de la Rive Box neemt 
afscheid als rector van het In-
stitute of Social Studies. 
Studenten en medewerkers 
geven in de klanttevreden-
heidsonderzoeken de Univer-
siteitsbibliotheek, het Service 
Centrum EFB en Onderwijs, 
Onderzoek en Studenten alle-
drie een 7. Studenten van 
FHKW protesteren tegen de 
afschaffing van de college-
vrije week voor de tentamens. 
Ze verliezen het pleit. 
De universiteit sluit een con-
venant met de buurtbewoners 
ter voorbereiding op de ver-

bouwing van de campus. Dit 
moet langdurige juridische te-
genwerking voorkomen. 
De Universiteitsraad verga-
dert komend jaar (nog) niet in 
het Engels. Beide niet-Neder-
landstalige kandidaten wer-
den niet verkozen. 
Het Erasmus MC zet een 
wetenschappelijk tijdschrift 
op zodat geneeskundestuden-
ten kunnen leren publiceren. 
In het F-gebouw is een 
handgemeen tussen studen-
ten, waarbij een Resident As-
sistent licht gewond raakt. 
Twee studenten moeten direct 
hun kamer verlaten. 

Tariq	Ramadan
Het jaar begon heftig, toen bleek dat hoogleraar Burgerschap en identiteit Tariq Ramadan, zijn 
medewerking verleende aan een programma op de Iraanse zender Press TV. Net in de tijd dat 
het Iraanse regime de opstanden van vooral jonge mensen, na de verkiezingen bloedig neer-
sloeg. Ramadan was al eerder onderwerp van discussie, met name bij de gemeente Rotterdam 
die zijn aanstelling betaalde, maar nu was de maat vol. Binnen een paar dagen na de ontdek-
king van Ramadans werk voor Press TV, werd hij door wethouder Rik Grashoff, daarbij on-
dersteund door het universiteitsbestuur, ontslagen. Dit leidde niet alleen tot boze stukken van 
Ramadan zelf in diverse media, maar ook tot verontwaardiging van wetenschappers van deze 
universiteit, die met het ontslag van Ramadan de academische vrijheid aangetast zagen. Maar 
zo heftig als het vuur rond de kwestie oplaaide, zo bloedeloos was de discussie na afloop op de 
universiteit en in de stad. Ook de rechtszaak waarmee Ramadan dreigde, sleept nog stilletjes 
voort. En de handtekeningen die bezorgde studenten verzamelden, werden nooit aangeboden 
aan het College van Bestuur. Zie ook het ingezonden stuk op onze opiniepagina’s. 

Actie	actie!!
Eind september begon het te borrelen: studenten trokken ten 
strijde tegen mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs. 
Het hele jaar door zal de discussie over het wel of niet afschaf-
fen van de basisbeurs de studentengemoederen bezig blijven 
houden. Hoogtepunt, zowel landelijk als lokaal, was de bezet-
ting van de Rotterdamse universiteit door een groep fanatieke 
actievoerders. Na een kat-en-muisspel met de beveiliging luk-
te het de groep om twee collegezalen een kleine week te bezet-
ten; daarmee was het de langste bezetting in het land. Een 
groot deel van het studerend Erasmus-publiek bleef overigens 
rustig een broodje eten toen de spandoeken omhoog gingen. 
Toch blijkt uit een peiling van EM onder de EUR-studenten 
dat het merendeel zijn beurs wil behouden. De hete actieweek 
eindigde met een bezoek van minister Plasterk van Onder-
wijs, die geen beloftes deed maar geduldig de joelende de-
monstranten aanhoorde. De studenten kregen overigens 
steun uit onverwachte hoek: de schoonmakers waren ook al 
enige tijd in staking en sloten zich aan bij de studenten. De 
staking van de schoonmakers zou tot ver in april doorgaan. 
Dat betekende enige mate van zelfredzaamheid bij medewer-
kers: die moesten hun overvolle prullenbakken, zelf legen. De 
schoonmakers kregen uiteindelijk wat ze vroegen: meer loon 
en betere arbeidsvoorwaarden. De studenten moeten nog 
even afwachten of ze hun beurs mogen behouden.
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“Afgelopen jaar heb ik geleerd dat 
het uitlekken van een scriptieonder-
zoek het land onbestuurbaar kan 
maken. Die kamikazeactie van Hero 
Brinkman bij de PVV is gebaseerd op 
een scriptie van een student van mij! 
Die scriptie laat zien dat de helft van 
de aanhang lid wil worden van de 
partij. Hero wilde de scriptie voor ‘pu-
blicitaire doeleinden’ gaan gebrui-
ken. Dat mocht van de student…De 
scriptie ging over de PVV en sociale 
netwerken.

Chris Aalberts
docent faculteit Historische en 
Kunstwetenschappen
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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. Ingezon-
den stukken dienen te 
zijn voorzien van naam, 
adres en telefoonnum-
mer of e-mailadres. De 
redactie behoudt zich 
het recht voor stukken 
in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. 
Wilt u reageren, stuur 
uw bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 

Het	jaar	is	ten	einde.	Daarom	de	stelling	voor	het	EM	Panel…	HET EM PANEL 
bestaat uit medewer-
kers, onderzoekers en 
studenten van de EUR 
die iedere editie reage-
ren op een actuele ont-
wikkeling op de EUR, in 
het hoger onderwijs, 
onderzoek of studen-
tenzaken. Een aantal 
reacties verschijnt in 
de papieren EM, de 
overige reacties zijn te 
lezen op www.eras-
musmagazine.nl.
Ook deelnemen? 
redactie@em.eur.nl
(fotografie: RvdH)

Niels van Poecke
programmamaker Studium 
Generale

“Het afgelopen jaar heb ik geleerd 
om meer bij mezelf te blijven en 
minder het compromis te zoeken. 
Komend jaar mag het wat minder 
ingewikkeld: ik wil graag leren au-
torijden!”

“Ik heb afgelopen jaar geleerd dat 
het handig kan zijn om je af te zon-
deren om weer tot jezelf te komen. 
Hoe dichter je bij jezelf staat, des te 
beter het contact met anderen.”

“Afgelopen jaar heb ik geleerd dat 
het erg veel werk is om een lezing 
of een interview voor te bereiden. 
Als programmamaker van Studium 
Generale nodig ik maandelijks 
zo’n tien hoogleraren, docenten en 
journalisten uit voor het geven van 
een lezing in een SG-programma of 
om in de rol van gespreksleider te 
kruipen. Omdat ik dit jaar ook zelf 
een aantal keer achter de katheder 
stond en daarnaast ook een publie-
kelijk interview afnam en presen-
teerde in het Denkcafé, realiseerde 
ik me dat ik soms veel (tijd en ener-
gie) vraag van sprekers. Daardoor 
is mijn respect voor mijn gasten, 
doorgaans sowieso mensen met 
een erg volle agenda, alleen maar 
toegenomen.” 

‘Dit heb ik afgelopen jaar geleerd’ 

“Afgelopen jaar heb ik geleerd dat 
ik lang niet overal een mening over 
heb. Zaken waar ik niets of weinig 
van weet, laat ik voor commentaar 
graag over aan anderen.”

ingewikkeld: ik wil graag leren au
torijden!”

Menso de Maar
directeur universitair 
sportcentrum

Elaine Mak
universitair hoofddocent 
Erasmus School of Law

Kirsten Rohde
universitair docent Erasmus 
School of Economics
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Of mice and men
 Op tal van sociale evenementen ontkom je niet aan 
de vraag wat voor werk je doet. Je zou eigenlijk een 
arsenaal antwoorden paraat moeten hebben dat de 
vrager dusdanig afschrikt dat hij niet verder vraagt 
en spontaan vlucht. ‘Nadat ik zelf een aantal psycho-
sen heb gehad, besloot ik psychiater te worden.’ ‘Ik 
ben patholoog-anatoom en kom eigenlijk net terug 
van een schedellichting.’ Meestal schrik ik de vrager 
onvoldoende af. Voor ik het weet ben ik al weer aan 
het uitleggen wat ik echt doe: onderzoek doen naar 
de regulatie van de water- en zoutbalans door de 
nier. Om nog slaapverwekkender te vervolgen: ‘Het 
vakgebied dat zich daarmee bezighoudt, heet inter-
ne geneeskunde en ik heb als aandachtsgebied ne-
frologie, oftewel nierziekten.’ Mijn vriendin houdt er 
een eigen versie op na: ‘De internisten zijn de nerds 
van de geneeskunde en de nefrologen zijn weer de 
nerds van de internisten’. 
Zie na zo’n introductie en met een wankelend gevoel 
van eigenwaarde nog maar eens een leuke draai aan 
je vak te geven! Gelukkig is er eerherstel. Het hor-
moon dat ik bestudeer, heet vasopressine. Het wordt 
uitgescheiden door de hersenen en zorgt ervoor dat 
de nier water vasthoudt door waterkanalen open te 
zetten. Nu blijkt vasopressine in de hersenen een 
tweede, veel spannender functie te hebben. Het be-
paalt namelijk promiscuïteit. Ik stel graag de veld-
muis aan u voor. Als veldmuis maakt het nogal wat 
uit in welk veld je je begeeft. De veldmuis van de 
weide is namelijk een notoire vreemdganger, terwijl 
de veldmuis van de prairie zo monogaam is als de 
gemiddelde CDA’er (pun intended). Dit gedrag wordt 
bepaald door het aantal receptoren voor vasopressi-
ne in het voorbrein. Als je met gentherapie deze re-
ceptordichtheid verandert, verandert ook het seksu-
ele gedrag (Nature, 17 juni 2004). Omdat de meesten 
van u geen veldmuis zijn, was een vervolgstudie nog 
interessanter. Daaruit bleek namelijk dat variaties in 
het gen dat codeert voor deze vasopressinereceptor 
in mannen gerelateerd was aan hun burgerlijke 
staat, de mate van partnerbinding, huwelijksproble-
men en zelfs de door de vrouw ervaren kwaliteit van 
het huwelijk (Proceedings of the National Academy 
of Sciences USA, 16 september 2008). Als er nu naar 
mijn werk gevraagd wordt, kijk ik de vrager indrin-
gend aan en antwoord ik dat ik alles weet van het 
hormoon dat vreemdgaan bepaalt. De reacties zijn 
fascinerend en mijn doel van afschrikken en weg-
vluchten wordt steevast bereikt. 

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het 
Erasmus MC

Het was vanaf het begin een riskant experiment, de aanstelling van Tariq Ramadan als 
bruggenbouwer en gasthoogleraar in Rotterdam eind 2006. Ramadans wetenschappelij-
ke prestaties waren gering, hij had mogelijk controversiële ideeën en sprak bovendien 
geen woord Nederlands. Niettemin werd hij door onze universiteit vol trots binnenge-
haald en kreeg een leerstoel gewijd aan burgerschap en identiteit. De aanstelling was 
echter van korte duur. Op 18 augustus 2009 beëindigden de gemeente en universiteit de 
samenwerking met Ramadan vanwege zijn talkshow op PressTV. In de persverklaring 
stelde het College van Bestuur (CvB) van de Erasmus Universiteit het volgende: “De uni-
versiteit is een academische vrijplaats waar het debat op het scherpst van de snede ge-
voerd kan worden. Waar het om gaat, is dat hij meewerkt aan een tv-zender die gefinan-
cierd wordt door de Iraanse regering. (…) ons bezwaar is dat dr. Ramadan daarmee voor-
bijgaat aan het feit dat hij, door als onafhankelijke wetenschapper mee te werken aan 
deze tv-zender, een bijdrage levert aan het legitimeren van PressTV als objectief en onaf-
hankelijk medium. En daarmee levert hij onbedoeld en indirect een bijdrage aan het legi-
timeren van het repressieve beleid van de Iraanse regering.”
Dit laatste is een gewaagde stelling, waarvoor weinig bewijs bestaat. Ramadan heeft im-
mers het optreden van de Iraanse regering na de verkiezingen uitdrukkelijk veroordeeld. 
Ook is hij persona non grata in Tunesië, Egypte, Libië, Syrië en Saoedi-Arabië vanwege zijn 
kritiek op de overheden aldaar. Verder zijn de gasten in Ramadans talkshow redelijk di-
vers en bespreekt hij onderwerpen die, zo schijnt het mij toe, in de Iraanse media weinig 
onder de aandacht worden gebracht. Ramadan lijkt met zijn talkshow het vrije debat 
enigszins te stimuleren. Zo werd er in de uitzending van 13 augustus 2009 door verschil-
lende vrouwelijke gasten gepleit voor een herinterpretatie van bepaalde Koranteksten, 
om zodoende de positie van vrouwen in de islamitische wereld te verbeteren. Zomaar een 
voorbeeld. Ik vraag me af waarom je, als je de mogelijkheid hebt een ander geluid te laten 
horen op een propagandistische zender, deze mogelijkheid zou laten lopen. Als je moet 
kiezen, wil je dan alleen radicale meningen op PressTV, of ook bescheiden andere gelui-
den? Zou het CvB de criteria kunnen toelichten volgens welke het een overheid als repres-
sief of anderszins immoreel beschouwt? Wanneer draagt een docent bij aan een dergelijk 
beleid en wanneer niet? Welke zenders vindt het CvB eigenlijk wel ‘objectief en onafhan-
kelijk’? Als het CvB deze richtlijnen ad hoc blijft vaststellen dan ontneemt het de rest van 
de universitaire gemeenschap de mogelijkheid te bepalen of het daadwerkelijk volgens 
deze richtlijnen heeft gehandeld, of dat er mogelijk nog andere belangen een rol hebben 
gespeeld. Het klinkt prachtig, de universiteit als academische vrijplaats waar het debat 
op het scherpst van de snede gevoerd kan worden. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met 
de academische vaardigheid van het leveren van bewijs en goede argumenten? Wie geeft 
mij, en de duizend andere studenten die de petitie tegen de beëindiging van het gast-
hoogleraarschap van Ramadan hebben getekend, hier nu eens antwoord op? 

Gerdien van Eersel, masterstudent Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied

	OPINIE	

	VAN	DER	SCHOT	

Nog steeds vragen over vertrek Ramadan

EWOUT HOORN



T
he story of Rahul and Nikhil Unni sounds 
like a proper identical twin account. Both 
came to Rotterdam at the same time, both 
studied Economics and Business (IBEB), 
both attended the honours class of econo-

mics during their first and second years, both will 
finish their thesis before the summer starts – both 
expect to finish their studies cum laude – and both 
will return to their parents in Paris on the first of 
July. They will both set off for Mumbai, India two 
weeks later, together with their parents and little 
brother to visit their grandparents and other rela-
tives for a month. They have lived in Holland for 
three years, during which period they took the Tha-
lys to Paris every other month. 
Nikhil: “I wrote my thesis about the most efficient 
way to catch tuna fish, without causing too much 
damage to the tuna population and that of other 

fish. In my thesis I suggest a kind of quota, compa-
rable to the quota with carbon dioxide and a trade 
of the quota between countries.”  
Rahul: “Mine is about the process of the decoupling 
of BRIC economies: Brazil, Russia, India and 
China. These countries are becoming more and 
more operate-independent of the G-7.”

Being identical twins  Nikhil: “We 
often get mixed up, especially by people who only 
know one of us. They often address the wrong one. 
When we were younger we pretended to be the 
other, and make fun out of it. Now we only ask: ‘Do 
I know you?’ It’s more a nuisance for us these days. 
Luckily people who really know us can tell the diffe-
rence. Besides there’s one outward distinction: I am 
wearing glasses most of the time.”
Rahul: “The fact that we do a lot of the same 

things, like the choice of study, isn’t only because 
we are identical twins. It’s also because we are of 
the same age, have the same background, and have 
a lot of the same experiences.”
Nikhil: “Actually we didn’t do a lot of things toge-
ther during the time we lived in Mumbai. It only 
started when we came to Europe. In Mumbai we 
were even in different classes in high school; we had 
different friends. But here everything is smaller: our 
classes, our social circle. And in Rotterdam we 
share an apartment near Zuidplein.”
Rahul: “Yet another thing we have in common is ta-
king part in the sustainable movement on campus 
called GreenEUR. We grew up with a lot of environ-
mental awareness. 
Nikhil: “I had heard about it from a friend and after 
visiting a couple of happenings I found it very inte-
resting. I saw the potential to change things on 

Nikhil and Rahul Unni (21) are identical twins and both are putting the final touches to their bachelor 
thesis. Most likely, the ready-to-laugh Indian brothers will graduate near the top of their batch. Ha-
ving lived in Rotterdam for three years, where will the Unni-brothers go?                                          
 tekst Gert van der Ende photography Ronald van den Heerik

‘Every cloud has a silver lining’
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campus. There is so much that has to be done and 
should be done. So once I got involved, I wanted to 
do more and more.”
Rahul: “I joined GreenEUR two, three weeks after 
Nikhil. It’s a good thing to do and it’s a lot of fun as 
well.”
Nikhil: “We don’t consider ourselves as tree hug-
gers though. I don’t want to become the guy of 
whom people say when entering a room: ‘Hey there 
is the sustainability guy’.” 
Rahul: “Me neither. We continue to go on with our 
business as usual, however we take sustainability 
more into account.”
Nikhil: “We do differ in respect of jobs on the side. I 
have a job as a teacher on campus, Rahul works at 
a call centre in Capelle a/d IJssel.”
Rahul: “And we did different minors.” 
Nikhil: “It goes without saying that we are perfectly 

capable to do things separately and be fine with 
that. But somehow we have the same interests and 
likings, even when it comes to sports; we both like 
cricket, hockey, soccer and swimming.”

Coming and living in Rotter-
dam  Nikhil: “My father works for a company in 
sales. We lived in Mumbai, India till our sixteenth 
birthday. Then we went to Paris where we atten-
ded high school for another two years. We have a 
younger brother, his name is Siddharth, a Bud-
dhist name. We speak English, Hindi, French and 
the local dialect Malayalam, spoken mainly in the 
South of India. Anyway, we were looking for opti-
ons where to study and saw that Rotterdam scores 
high in the European rankings when it comes to 
economics. Also we gathered that the Dutch would 
be friendly and would speak English.”
Rahul: “And our expectations became true. The 
quality of the academics at Erasmus University is 
also good, although some professors might expe-
rience slight problems with the English language. 
The study appeared to be quite challenging. 
Moreover
it’s so easy to adapt here as a foreigner; unfortunate 
consequence is that we never learned to speak 
Dutch. I did want to attend a Dutch course though, 
but I have to say I didn’t because of the costs; the 
fees for the Dutch course are way too expensive, I 
think; something like 250 euro for two months.” 
Rahul: I was a bit shocked by the Dutch elections. I 
don’t agree with this guy Wilders at all, He isn’t a 
good representative for the Dutch society, which I 
genuinely believe is quite tolerant and open-min-
ded. The elections show that a lot of Dutch are sca-
red and focus too much on the negative things that 
happen. Most people seem to be unhappy, but I 
think that that’s caused only by one or two smaller 
personal problems, like a bad experience in the sub-
way or so.”

Discipline  Nikhil: “We are not particularly 
brilliant or something. We were encouraged to do 
our best though; not only by our parents, also by 
the Indian school system which pushes you hard. 
Because in India there are so many people who 

want to achieve something, it matters a big deal if 
your grades are 0,1 point better then those of your 
neighbour. There’s a lot of competition going on 
caused by sheer numbers. One has to fight for every 
point. Of course that’s not only a good thing, espe-
cially for people who can’t cope.”
Rahul: “Indeed. If you can take the pressure, it’s 
okay. In that case doing your best is a good invest-

ment in your future; not for nothing in India study-
ing is an absolute priority. It creates social mobili-
ty.” 
Nikhil: “Anyway, when one of us is studying, the 
other will do the same automatically. We always ha-
ve in mind that us studying for three years is quite 
expensive for my parents.”      
Rahul: “We are no nerds though. That we did  >> 
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Nikhil: ‘I don’t want to become the guy of 
whom people say when entering a room: ‘Hey 
there is the sustainability guy’.’

Nederlandse zomers kenmerken zich 
door voldoende regenachtige midda-
gen om je binnenshuis eens onder te 
dompelen in een kwaliteitsfilm. Mijn 
tip is daarom het verontrustend ont-
roerende, moreel dubieuze, ingeto-
gen Zweedse meesterwerkje ‘Låt den 
rätte komma in’ (hier wellicht beter 
bekend onder de Engelse titel Let The 
Right One In). Het is niet alleen de 
beste horrorfilm van vorig jaar – 
waarbij de ‘enge’ scènes indrukwek-
kender zijn omdat de film meer geeft 
om zijn personages dan om goedko-
pe schrikmomenten – maar ook een 
overtuigend relaas over jeugdliefde, 
eenzaamheid en vervreemding. 
Bovendien contrasteren de met 
sneeuw bedekte straten en kille 
kleurstelling heerlijk met het zonni-
ge optimisme tijdens de rest van je 
vakantie. Kijken!  
        George van Hal

Film: Let The Right One In

DE KEUZE VAN EM

Nikhil (l) and Rahul Unni
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well here in Rotterdam has everything to do with 
organisation; with being efficient, possessing time 
management skills, and not in the last, attending 
every lecture.”
Nikhil: “Absolutely true. I think going to all lectu-
res, counts for more than fifty percent of the whole 
study. Therefore it creates a lot of spare time in 
which we are able to do other things, like going out 
twice a week.”

Rahul: “That’s how we were able to do things on 
the side, like GreenEUR, side jobs, sports like 
squash and table tennis, having social drinks.” 
Nikhil: “It goes without saying our parents are 
proud of us. If they are still in Europe by the time 
we graduate, they will definitely come to 
Rotterdam.” 

After leaving Rotterdam  Nikhil: 
“Next year we will both take up a master in Finan-
cial Economics in Paris. At HEC, the number-one 
ranked international business school in Europe. We 
already had to write a few essays for admittance. 
We were both accepted in March.” 
Rahul: “Erasmus University has a good reputation 
amongst academics. If one performs well here, one 
can continue studying anywhere, even at the top 
schools in the USA. 
Nikhil: We didn’t choose HEC so we can live with 
our parents again. We will live on campus, an hour 
and a half away from the centre of the city where 
our parents live. No, one thing of the other reasons 
we opted for Paris, is that we want to focus on im-
proving our French.
Rahul: And we also decided not to go to the USA, 
because universities there are rather expensive, up 
till 50.000 dollar a year. France is a little less expen-
sive than that.
Rahul: “I plan to work in finance; I think banking – 
or working at the treasury department of a multina-
tional for that matter – is still a good option despite 
the crisis that’s going on. My choice for a job will 
not be just a matter of money, though I have to ad-
mit it’s a good incentive. However, I also would like 
to travel for work for example. I admit when I came 
to Europe, I had a more capitalistic mentality. But 

growing older, and getting more acquainted with 
the French and Dutch systems, I came to the conclu-
sion that for me a job with some kind of a social 
component is an absolute necessity. That’s why I 
think that the world of finance should revise itself. 
Sustainability and sociability should be important 
ingredients for banking from now on. This, by the 
way, doesn’t have to mean that companies will loose 
profits. But keeping the social and ethic side in mind 

is an absolute must. I did think about an academic 
career too after finishing my master, but before star-
ting a PhD or anything, I want to work first.”
Nikhil: “I would like to work in corporate finance or 
in consultancy. Preferably at a company in fast mo-
ving consumer goods like Unilever. But also com-
panies like Google or Microsoft appeal to me. I also 
considered an academic future, but like Rahul, I 
want to work first. I don’t want to follow just one 
path without having seen the other paths.” 

Optimists Nikhil: “When I am older I want 
to live in India again. Despite the fact that lots of 
people are still poor, it’s an optimistic period for a 
lot of Indian people. The general situation is defini-
tely improving. For example, nowadays it is possi-
ble that poor farmers have a kid that’s an engineer.” 
Rahul: “Or a cab driver whose son is doing really 
well for himself. In fact the best students often ori-
ginate from poor families.” 
Nikhil: “Having said all this, we have to admit that 
politicians are slow and often corrupt, especially the 
regional ones. I do like the present national govern-
ment though. In China things may develop faster, 
but that’s also a matter of differences in the system. 
In India there is more individualism, so it can be 
less controlled.” 
Rahul: “Sometimes it’s frustrating to see how slow-
ly things develop. The most important thing for 
people is just to try to do well and realise that some 
things are beyond your control. Then everything 
will become all right in the end.”
Nikhil: “Yes, lots of friends describe us as opti-
mists, which I think is true. We do believe that eve-
ry cloud has a silver lining.”
Rahul: “Man we sound boring now!”  

Rahul: ‘My choice for a job will not be just a 
matter of money, though I have to admit it’s 
a good incentive’

Margreet Hagen (25) heeft recen-
telijk haar studie Sociologie aan 
de EUR afgerond, maar is nog 
steeds bezig met haar afstudeer-
onderwerp. “Mijn doel is om mijn 
scriptie, die gaat over de maat-
schappelijke risicofactoren die in-
vloed hebben op de mate van 
psychische vermoeidheid bij 
hoogopgeleide, werkende vrou-
wen, nog dit jaar te publiceren. 
Het is een onderwerp dat me erg 
aanspreekt, aangezien ik zelf tot 
die groep vrouwen behoor.” 
Het idee om te publiceren is 
gaandeweg ontstaan, “al heb ik 
wel altijd gedacht dat een publi-
catie de kers op de slagroom zou 
zijn; een beloning voor mijn har-
de werk. Mijn begeleider zag het 
gelukkig zitten en heeft me 
enorm geholpen.” 
Na een welverdiende zomerva-
kantie gaat Margreet straks weer 
aan de slag. Het is de bedoeling 
dat haar begeleider en tweede 
lezer samen het concept van de 
publicatie zullen schrijven. “Tot 
die tijd moet er nog een hoop ge-
beuren en zal ik mijn gehele 
scriptie opnieuw onder de loep 
moeten nemen. Het zou mooi 
zijn als mijn concept in het na-
jaar werkelijk gepubliceerd 
wordt. Dit is afhankelijk van de 
commissie van het Tijdschrift 
voor Arbeidsvraagstukken, waarin 
ik hoop te publiceren. Zij zullen 
mijn conceptversie beoordelen. 
Hoewel ik ben afgestudeerd zal 
ik dus het komende studiejaar 
mijn wetenschapsbril ophouden 
en me bezighouden met dit on-
derwerp en de ontwikkelingen 
die er op dit gebied zijn.” IW

HOE NU VERDER:  DE AFSTUDEERDER

Voor veel studenten 
betekent het inleveren 
van de scriptie het 
definitieve eindstation 
van hun studie. Maar het 
kan ook anders.
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In 2003 ontving u van NWO een VICI-subsidie om 
vijf jaar onderzoek te doen. Dat is een flinke beurs, 
die je niet zomaar krijgt.  “Ja, dat was echt ‘wauw’. 
Het is fantastisch als je zo’n financiering krijgt. Ik 
kreeg het telefoontje van de NWO een dag voor 
kerst; dat was een prachtig kerstcadeau. Ik mocht 
zelf een onderzoeksteam samenstellen en koos be-
wust voor een open competitie en niet voor beken-
den. Daar ben ik achteraf blij om, want dat heeft 
me mensen gebracht met heel diverse achtergron-
den. Vaak wordt tijdens zulke grote onderzoekspro-
jecten volgens een vast stramien gewerkt, binnen 
hetzelfde paradigma en denkframe. Ik probeerde 

dat te voorkomen, koos voor mensen uit verschillen-
de onderzoekstradities. Je komt dan toch tot andere 
vragen en kijkt kritischer naar de aanpak. 
In december zijn drie van de VICI-promovendi op 
één dag gepromoveerd, wat ik beschouw als een be-
kroning van het project. Al zitten er nog enkele pro-
moties en heel wat publicaties in de pijplijn. Twee 
betrokken promovendi zijn nu universitair docent 
aan de EUR, de derde heeft net een docentschap aan 
een Amerikaanse universiteit verworven, een post-
doc is onlangs bijzonder hoogleraar geworden, en 
de ander is op weg om hoofddocent te worden. Dat 
vind ik zelf een leuke kant: te zien hoe jongere     >> 

Druk, druk, druk
Terwijl haar VICI-onderzoekstraject nog maar net is afgerond, staat 
hoogleraar Media en Cultuur Susanne Janssen alweer aan het begin 
van een volgend groot Europees onderzoek. Ze is voorzitter van de 
EUR-afdeling Media en Communicatie, stond aan de wieg van de 
nieuwe internationale bachelor die daar startte en is sinds begin dit 
jaar lid van de Raad van Cultuur. Is haar werk haar leven?
       tekst Marjolein Marchal fotografie Levien Willemse

PROF. DR. SUSANNE JANSSEN 
(1963) is hoogleraar Media en 
Cultuur aan de Faculteit der His-
torische en Kunstwetenschap-
pen. Ze staat aan het hoofd van 
de afdeling Media en Communi-
catie, de masteropleiding Media 
en Journalistiek en de internatio-
nale Research Master in the Soci-
ology of Culture, Media and the 
Arts en is als bouwdecaan ver-
antwoordelijk voor de ontwikke-
ling van de nieuwe International 
Bachelor of Communication and 
Media. In 2003  ontving ze van 
de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
een VICI-beurs  voor een groot-
schalig, internationaal vergelij-
kend onderzoek naar de sociale 
waardering van kunst- en cul-
tuurproducten.  Dit jaar ontving 
Janssen een Europese subsidie, 
waardoor ze met een team van 
Europese wetenschappers on-
derzoek kan gaan doen naar de 
sociale, culturele en economi-
sche betekenis van popmuzie-
kerfgoed in Europa. Sinds begin 
dit jaar is ze lid van de Raad van 
Cultuur, de raad die de Neder-
landse regering adviseert over 
kunst-, cultuur-, en mediazaken. 
Ook heeft ze dit jaar de rol van 
co-editor-in-chief  op zich geno-
men van het gerenommeerde in-
ternationale wetenschappelijke 
tijdschrift Poetics - Journal for 
Empirical Research on Culture, 
the Media and the Arts. Ze 
woont met haar man Borg van 
Nijnatten, directeur van de Fa-
culteit Sociale Wetenschappen, 
en zoontje Ruben in Kralingen-
Prinsenland.



“Een half miljard mensen heb-
ben wel een mobiele telefoon, 
maar kunnen hem niet opladen. 
In ontwikkelingslanden is lang 
niet overal elektriciteit voorhan-
den. Onze zonneopladers zijn 
voor die groep mensen. Het idee 
kwam toen ik stage liep bij een 
zonnepanelenbedrijf in Wales. 
Het bestaat al, natuurlijk. Maar 
dan te duur, of gewoon slecht. Ik 
weet niets van techniek, maar ik 
vond dat het beter moest kun-
nen. Dat bleek heel ingewikkeld. 
Dus begon de tocht langs allerlei 
bedrijven, van Taiwan tot China. 
Uiteindelijk kwamen we terecht 
bij een technologiebedrijf in 
Eindhoven. Je moet tegen mij 
niet zeggen dat iets niet kan. 
Heeft iets met koppigheid te ma-
ken. Soms kost dat een hoop tijd 
en geld, maar in dit geval was 
het raak. Ik besteed vijftig uur 
per week aan mijn bedrijf en 
twintig of dertig aan mijn studie. 
De vakken gaan prima, maar 
mijn scriptie, over consumenten-
gedrag in ontwikkelingslanden, 
gaat langzaam. Dat is een keuze. 
Een half jaar later afstuderen is 
geen punt, terwijl het voor de in-
troductie van ons product suc-
cesbepalend is. Het lijkt me ge-
weldig om hiermee door te gaan. 
Het gaat nu al om investeringen 
van een paar miljoen. Wat ik over 
tien jaar doe? Ik zou het onmo-
gelijk kunnen zeggen. Ik wil 
graag een heel groot bedrijf op-
zetten. Denk negen, tien cijfers. 
Dat zou in de energie kunnen 
zijn, maar net zo goed iets heel 
anders.” GM
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collega’s zich ontwikkelen gedurende en na afloop 
van zo’n project.”

Zelf maakt u vast ook een flinke ontwikkeling door 
tijdens zo’n traject.   “Je leert ontzettend veel bij. 
Het heeft veel meer voeten in aarde dan ‘gewoon’ 
onderzoek doen. Als projectleider doe je alles: van 
de financiën bijhouden tot presentaties geven. Ik 
heb intensief gewerkt met een groep getalenteerde 
mensen; dat is enorm verrijkend voor de manier 
waarop je tegen onderzoek aankijkt en tegen de 
specifieke onderzoeksthema’s. Daarnaast werkt 
zo’n groot onderzoek als een soort vliegwiel.     >> 
Dat heb ik heel mooi gevonden: je wordt eerder 
voor dingen gevraagd, mensen  merken je expertise 
eerder op.”

U bent op veel fronten actief. Hoeveel uur per week 
werkt u?  “Op dit moment werk ik wel heel erg veel, 
hoor. Meer dan zestig uur per week. Naast onder-
zoek, houd ik me ook veel bezig met het onderwijs. 
Dat wil ik niet loslaten. Dat maakt dat ik veel uren 
moet draaien, zeker als ik dat op een bepaald niveau 
wil blijven doen. Ik ben nu druk bezig met de afron-
ding van het VICI-traject, met het opstarten van  
een nieuw Europees onderzoeksproject,  met de 
nieuwe internationale bachelor in Communication 
and Media (IBCoM) – waarvan ik bouwdecaan 
ben – en met mijn nieuwe functies als lid van de 
Raad van Cultuur en co-editor van een internatio-
naal wetenschappelijk tijdschrift. Ik heb het geluk 
dat ik dat vooralsnog allemaal wel trek. Ik vind het 
niet erg om veel uren te maken.”

Haalt u een belangrijk deel van uw levensgeluk uit 
uw werk?  “Ja, ik kan echt wel zeggen dat mijn werk 
mijn hobby is. Mijn werk en mijn gezin – man en 
kind – zijn erg belangrijk voor me. Ik zou best va-
ker naar het theater of de film willen, maar vaak 
moet ik ’s avonds toch doorwerken en mijn schaarse 
vrije tijd breng ik het liefst door met man en kind. 
Daardoor vallen sommige sociale en culturele acti-
viteiten weg. Dat is een consequentie van de keuzes 
die ik maak. Daar heb ik niet zoveel moeite mee.”

Wat doet u om te ontspannen?  “Sporten is een 
groot woord, maar ik heb een cross trainer thuis 
waar ik regelmatig op sta, en ik kijk wat televisie. 
Ik heb zelf altijd vrij intensief gesport, veel gehoc-
keyd en getennist. Mijn zoontje hockeyt nu ook en 
ik heb een tijd zijn team gecoacht – daar had ik echt 
plezier in. Ik vind het leuk om buiten te zijn en te 
bewegen, misschien zou ik dat vaker moeten doen.”

Het komt over alsof u nooit eens even genoeg hebt 
van uw werk.  “Ik moet het ook niet idealiseren. Het 

is een prachtige baan, de combinatie van onderwijs 
en onderzoek, en dan ook nog organisatie en pro-
jectleiding. Maar er zitten ook corveeachtige dingen 
aan vast die minder plezierig  zijn. Daarom kijk ik 
ook wel uit naar vakanties, even weg zijn met het 
gezin. Ik blijf bewust niet thuis, want dan ga ik als-
nog zitten werken.”

Sinds dit jaar bent u lid van de Raad van Cultuur. 
Wat betekent die benoeming voor u?  “Ik zag het als 
iets dat leuk is om later te doen, ‘als ik groot ben’. 
Maar toen ik werd gevraagd om te solliciteren, heb 
ik die kans toch gegrepen. Het is voor mij een er-
kenning, maar ook een mogelijkheid om mezelf ver-
der te ontwikkelen. Op het gebied van onderzoek en 
onderwijs heb ik de laatste jaren enorm veel bijge-
leerd. Dit is een andere kant: al die prachtige weten-
schappelijke inzichten toepassen in de praktijk, dui-
delijk maken wat de relevantie is voor beleid of de 
samenleving in bredere zin.  Die vertaalslag is no-
dig anders denken mensen uit de cultuursector al 
gauw: dat zal wel, professor. Ik hoop dat ik niet al-
leen maar de ivorentoren-professor zal zijn.”

U bent bezig met onderzoek, met onderwijs en actief 
in adviserende functies. Welke kant wilt u op in de 
toekomst?  “Nu doe ik steeds een aantal dingen pa-
rallel aan elkaar, omdat ik al die dingen op de een of 
andere manier de moeite waard vind. Onderwijs, 
onderzoek, organisatorische en maatschappelijke 
functies. Het is wel veel bij elkaar, maar zolang het 
gaat, gaat het. In de toekomst wil ik denk ik toch 
mijn onderzoek nog verder uitbouwen. Over een 
paar jaar zou ik wel een Europese beurs willen bin-

HOE NU VERDER: DE ONDERNEMER

Marijn Berk (22) 
ontwikkelt met zijn 
bedrijf telefoonopladers 
op zonne-energie. Zijn 
master Entrepreneurship 
staat tijdelijk op de 
tweede plaats. 
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nenhalen voor een megaproject. Dat lijkt me heel 
gaaf.”

U start nu toch een groot Europees onderzoek?  
“Het huidige internationale onderzoek dat ik met 
collega’s uit het buitenland ga starten, is min of 
meer terloops erbij gekomen. Ik had niet gedacht 
dat het direct raak zou zijn met het werven van sub-
sidies.  Dit kwam op mijn pad en is interessant, 
maar ik heb er veel minder naartoe gewerkt als naar 
mijn VICI-project.”

Komen carrièremogelijkheden vaker zomaar op uw 
pad?  “Min of meer. Dat komt ook omdat steeds 
meer mensen me kennen. En dan is het een kwestie 
van erop inspelen. Als er zich kansen voordoen dan 
zie ik ze liggen. Ik denk niet graag in termen van 
belemmeringen of obstakels, ik zie niet snel allerlei 
problemen op mijn pad. En als ze er wel zijn, zoek ik 
naar mogelijkheden om iets wél voor elkaar te krij-
gen. Soms moet ik uitkijken dat ik niet te ver voor 
de troepen uit loop. Het lukt me meestal wel om 
mensen mee te krijgen om nieuwe dingen op te star-
ten, zoals met de nieuwe internationale bachelorop-
leiding. Ik merk wel dat ik soms iets helemaal voor 
me zie, maar anderen nog niet .”

Hoe zou u zichzelf beschrijven als collega of leiding-
gevende?  “Ik denk dat mensen die me langer ken-
nen, me zien als een doordouwer: als ik iets wil, dan 
doe ik mijn uiterste best om dat voor elkaar te krij-
gen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen het 
als hinderlijk ervaren dat ik erg vasthoudend kan 
zijn. Tegelijkertijd denk ik dat ik niet met bruut ge-

weld te werk ga, ik wil graag dat andere mensen 
ook zelf ergens achter staan. Ik probeer mensen 
voor iets te winnen, ze te overtuigen. 
Als leidinggevende ga ik vooral uit van de autono-
mie van onderzoekers en docenten. Wetenschappers 
zijn idealiter zelfsturend. Maar ik moet ook het be-
lang van een bepaalde opleiding in de gaten houden 
en zorgen dat dingen op elkaar worden afgestemd, 
dus niet iedereen kan altijd doen waar hij zin in 
heeft. Daarin probeer ik het midden te vinden: een 
zekere afstemming tussen persoonlijke wensen en 
de individuele inbreng van medewerkers, en de be-
langen van het grotere geheel.”

Loopt u wel eens tegen moeilijkheden aan?   “Dat ik 
zo veel tegelijk doe, blijft een mogelijke valkuil. Het 
is soms moeilijk om afspraken te maken, en mijn 
agenda puilt uit. Als ik samen met iemand aan een 
artikel werk dan is het vervelend dat ik soms pas na 
weken tijd heb om ernaar te kijken. Dan merk ik dat 
ik te veel ballen in de lucht houd. Dat vind ik lastig 
en dat zullen anderen soms ook lastig vinden. Maar 
alle activiteiten waarmee ik druk ben, zijn te inte-
ressant om te laten liggen. Zo ben ik sinds begin dit 
jaar ook hoofdredacteur van een wetenschappelijk 
tijdschrift, samen met een Amerikaanse collega. 
Dat vind ik ook heel erg gaaf. Het gaat om een titel 
op mijn eigen vakgebied: media, cultuur en kunst. 
Alles wat ik interessant vind, komt daar samen. Het 
dwingt me om bij te blijven van het laatste onder-
zoek op dat gebied. Elke week komt er een aantal 
artikelen binnen dat moet worden uitgezet bij revie-
wers. Dat is veel werk, maar ook weer zoiets waar-
tegen ik geen nee kon zeggen.” 

‘Over een paar jaar zou ik wel 
een Europese beurs willen 
binnenhalen voor een mega-
project. Dat lijkt me heel gaaf’

Susanne Janssen: '   alle 
activiteiten waarmee ik druk 
ben, zijn te interessant om te 
laten liggen. “Ik speel het overal; in de bus; in het 

vliegtuig; op het strand en op het 
terras: Rush hour. Geen gezeur met 
opladen, geen computercrashes: ge-
woon een zakje met daarin een par-
keerterreintje, kaarten en autootjes. 
Altijd ready to go. De voorpret begint 
al met het aan de hand van de voor-
beeldkaart plaatsen van de ‘tufjes’. 
Het rode vehikel moet via de uitrit de 
parkeerplaats verlaten, maar staat 
ingebouwd door vrachtwagens en 
ander blik. Elke vierwieler heeft een 
ander kleurtje en moet op de juiste 
plek staan en… karren maar! Van 
links naar rechts. Van achter naar 
voor, en je ziet het al aankomen: 
weer muurvast. Is dit met of zonder 
op de kaart te spieken gelukt, dan op 
naar de volgende kaart. Ik heb de 
graad ‘expert’ inmiddels bereikt. Nee, 
ik kijk nooit naar de oplossing. Ik 
veeg het spel liever in een keer van 
tafel. Zo’n Gameboy zou dat niet 
overleven!  
                                                        Hennie Boes

Vakantiespel: Rush hour 

DE KEUZE VAN EM
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Na 36 jaar Erasmus Universiteit gaat het hoofd Juridische zaken Edmond 
Jaspar met vervroegd pensioen. Twee jaar geleden werd hij nog getroffen door 
een zwaar hartinfarct. Inmiddels geheel hersteld gaat hij alleen nog maar 
dingen doen die hij leuk vindt. ‘Mijn leven kent alleen maar zegeningen.’                                     

tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik

Ik ben altijd 
acht gebleven
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Z
ijn deur is volledig beplakt met prints van 
zijn twee kleinkinderen Viggo en Sven – 
de laatste voorzien van een oude EM-
head line. ‘Waarom Sven zo goed is’. Ook 
foto’s van zijn vrouw Lia, onder een palm 

in Thailand, in het centrum van Barcelona. Posters 
van orchideeën en fleurs des montagnes sieren de 
wanden van zijn aquariumachtig werkvertrek. 
Over krap een maand zal Edmond Jaspar de deur 
van deze ruimte definitief achter zich dichttrekken, 
maar vooralsnog doen nog genoeg mensen een be-
roep op hem, getuige het aantal onderbrekingen – 
tik op de deur, rinkelende telefoon – tijdens het in-
terview. Zo belt een collega-jurist van het juristen-
overleg. ‘Het gaat me aan het hart jullie niet meer 
te zien’, (…), ‘Een leuk boek over rechten; ik ben 
een boekenwurm’(…), ‘Regel een paar flessen sekt, 
en zorg voor echte glazen.’ Het grote afscheid ne-
men is reeds in volle gang, beaamt Jaspar als hij de 
hoorn heeft neergelegd. : Ik neem niet alleen af-
scheid van collega’s van de EUR – ik ben alle deca-
nen al langs geweest –, maar ook van die uit een 
aantal andere kringen, zoals de voorzitters van 
examencommissies, en het landelijke juristenover-
leg. De 22ste juni staat er een afscheidslunch ge-
pland. Ik wilde er eigenlijk geen, maar ik laat het 
nu maar over me heen komen.” 
“Ik heb mijn afscheid aangekondigd in november 
vorig jaar, en had het er aanvankelijk best moeilijk 
mee”, bekent hij. Om er direct op te laten volgen: 
“Inmiddels vind ik het een prima beslissing. Ster-
ker nog: één van de beste beslissingen in mijn le-
ven; met name, omdat die geen medische reden 
heeft gehad. Het is nu twee jaar geleden dat ik 
door een zwaar hartinfarct werd getroffen, maar 
daar ben ik geheel van hersteld. Dat is een wonder. 
Mijn jongste zoon zei indertijd: ‘Pap, mag ik je een 
goeie raad geven? Geld is maar geld. Wil je met 
mamma nog leuke dingen gaan doen, dan moet je 
nu overwegen te stoppen.’ En dus ga ik nu op mijn 
62ste met vervroegd pensioen. Dat is een zegening. 
Bovendien maak ik op die manier ruimte voor an-
deren, voor de jongeren die in mijn nek hijgen, al 
heb ik niet het idee dat ik de afgelopen 36 jaar ie-
mand in de weg heb gezeten, maar 36 jaar is toch 
ook wel een lange tijd.” 

Het leven is een feest  “Ik heb alleen 
maar zegeningen gekend in mijn leven. Ik heb een 
leuke baan gehad, een lieve vrouw, leuke kinderen, 
schatten van kleinkinderen”, laat Jaspar er meteen 
op volgen. En wie hem een uurtje naar hartelust 
laat vertellen over het toen, nu en straks, kan niet 
anders dan dit statement te onderkennen. Hij gaat 
dan ook zeer zeker niet in het beruchte zwarte gat 
tuimelen, weet hij. “Ik heb een hele lijst van dingen 
die ik nog wil gaan doen, Nee daar spreekt geen 
dwangmatigheid uit; het is gebaseerd op het prin-
cipe dat alles mag, maar niets moet. Een zwager 
van me heeft, vlak voordat hij zich uit het werk-

zame leven terugtrok, in eigen beheer een boekje 
uitgegeven onder de titel ‘Wat ik allemaal nog wil 
bereiken in mijn leven’. Dat is hij ook gaan doen, 
en dat ga ik ook doen. Het zijn mogelijkheden. Ik 
weet nu al dat ik tijd te kort zal komen en in al die 
mogelijkheden zal moeten knippen. Het is kun-
nen, mogen, keuzes maken, en alles wat minder 
hectisch. Het is een feest zolang ik leef. Oftewel; 
‘Count your blessings’, zoals een 98-jarige tante 
van me altijd tegen me zei.”. 
Desalniettemin stelt zijn drie weken oudere eega 
haar aanstaand pensioen nog een half jaartje uit – 
zij werkt als raadsheer bij de Centrale Raad van 
Beroep in Utrecht. Een bewuste keuze om de man 
des huizes – ondanks zijn vele plannen – toch even 
zijn draai te laten vinden. 

Juristengeslacht  Jaspar heeft zijn 
wortels in het uiterste zuiden van Limburg. Zijn 
grootvader (1872-1946) was kantonrechter in 
Maastricht en groot voorvechter van het behoud 
van het Limburgs dialect. Zijn beroemdste wer-
ken zijn een handleiding om door Maastricht te 
wandelen – ‘Kint geer eur eige stad’; ook schreef 
hij onder andere ‘Bonte blommen’, gedichten op-
gedragen aan zijn echtgenote, en publiceerde hij 
een woordenboek van het Limburgs dialect. Opa 
Edmond gold derhalve in de stad als een notabele. 
“Mijn opa heeft in Maastricht een straat naar hem 
vernoemd gekregen. Een journalist heeft ooit foto’s 
gemaakt van mijn vader, mij en mijn broers onder 
het bordje van de Edmond Jasparstraat. Een ervan 
verscheen in de krant “de Limburger” onder de kop 
‘De Jasparen terug in Maastricht.’ Erg grappig.” 
Vader Jaspar bleek eveneens goed thuis in het ju-
ristenvak en was een groot deel van zijn werkzame 
leven hoofd Juridische zaken van de universiteit 
van Nijmegen. “Ja, ik heb dezelfde baan als mijn 
vader. Dat ik ook rechten ben gaan doen, was ze-
ker geen dwang vanuit de familie. Mijn opa en va-
der hebben me geïnspireerd. Wel wilde ik heel 
graag ergens anders dan in Nijmegen gaan wer-
ken. Nijmegen is uiteindelijk toch een kleine ge-
meenschap.” 
Ook heeft hij het dichten meegekregen van zijn 
opa, weet kleinzoon Jaspar, die in bepaalde krin-
gen geldt als een zeker niet onverdienstelijke poëet. 
“Men zegt wel eens: je wordt als dichter geboren, 
en dat is in mijn geval ook zo, en ook in het geval 
van mijn vader en mijn opa. Ik schreef zolang als 
ik het me kan herinneren al gedichten, waaronder 
natuurlijk ook vele voor mijn vrouw Lia! 

Verlanglijstje  Toen Jaspar in 1977 hoofd 
Juridische zaken werd, was hij slechts 29 jaar oud. 
Achteraf bezien, rijkelijk jong voor de verantwoor-
delijkheden waarmee hij werd opgezadeld, en die 
hij ook wel naar zich toetrok. Lange tijd was hij de 
enige jurist op de universiteit, ‘en dus komt ieder-
een op je af. Op sommige mensen wordt             >> 

Trotse grootouders Edmond en Lia Jaspar 
met hun kleinzonen Viggo en Sven

Een veelzijdige functie waarbij ze 
zich onder andere bezighoudt 
met de interne en externe con-
tacten van de vereniging. Vele 
avonden aan de bar, lange werk-
dagen en een slechte levensstijl 
zijn volgens Hanna kenmerkend 
voor het afgelopen jaar. Toch 
kijkt ze er met plezier op terug. 
“Ik heb mooie herinneringen, 
vooral aan het contact met de 
andere leden van het RSG. En al 
is het zwaar, en heb je weinig tijd 
om een fulltime bestuursfunctie 
te combineren met je studie, je 
leert er ontzettend veel van.”
Het jaar is omgevlogen, de zomer 
staat voor de deur en Hanna 
heeft een helder plan voor de na-
bije toekomst. “Ik wil eerst mijn 
bachelorscriptie afschrijven en zo 
snel mogelijk inleveren. Omdat ik 
ook in de commissie van de 
Eurekaweek zit, zal ik daar de zo-
mermaanden en de eerste week 
van het nieuwe studiejaar veel 
mee bezig zijn. Volgend studie-
jaar wil ik beginnen met de mas-
ter Cultural entrepreneurship. Ik 
ga dus verder studeren. Mijn be-
stuursfunctie leg ik neer, maar ik 
zal zeker nog vaak bij het RSG te 
vinden zijn. Allereerst zal ik de 
eerste maanden mijn opvolgers 
ondersteunen, want in het begin 
ben ik toch nog een soort contro-
leorgaan. Daarnaast zal ik bij het 
RSG blijven gedurende mijn stu-
dietijd, maar ook nog daarna. Vijf 
jaar RSG is blijvend. Ik zal tijdens 
de vrijdagavondborrel zeker nog 
vaak van de partij zijn!” IW

Hanna van Gent (24) is 
derdejaars Algemene 
cultuurwetenschappen 
aan de EUR en Vice-
Preses Senaat bij het 
Rotterdamsch Studenten 
Gezelschap (RSG). 

HOE NU VERDER: HET BESTUURSLID
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zo’n groot beroep gedaan, dat ze erbij neervallen. 
Misschien heb ik het ook wel over mezelf afgeroe-
pen, maar ze mogen van mij het contingent juristen 
best wat groter maken. Vandaar dat ik nu zeg: tot 
hier en niet verder. Ik heb nu andere prioriteiten, 
waaronder bewuster leven in relatie tot mijn ge-
zondheid. Kortom, het is nu een prima moment om 
mijn arbeidzame leven te beëindigen en mijn pas-
sies uit te bouwen.” 
Een van die top priorities is het maken van een reis 
naar Canada die eigenlijk allang gemaakt had moe-
ten worden. Maar twee dagen voordat hij met zijn 
vrouw en de rest van zijn gezin naar Canada zou 
vertrekken, ter ere van de 35-jarige bruiloft, kreeg 
hij dus dat hartinfarct. “Ik had er niet aan moeten 
denken dat het in het vliegtuig zou zijn gebeurd. Nu 
gebeurde het terwijl mijn vrouw treinkaartjes naar 
Schiphol kocht. Ik ben meteen naar het ziekenhuis 
in Dordrecht gebracht, en wat later met loeiende si-
rene naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Daar 
ben ik gedotterd en van stents voorzien en was ei-
genlijk al snel weer helemaal het ventje. Een half 
jaar later ben ik weer aan het werk gegaan, ener-
zijds om te bewijzen dat ik weer helemaal terug kon 
komen, anderzijds omdat ik een kleine FPU niet 
voldoende vond. 
Het zal niet het enige reisje zijn dat Jaspar nog wil 
gaan maken. “Thuis achter de geraniums zitten 
vind ik niks, dus zolang het kan, vliegen we erop 
uit. Dat hoeft heus niet altijd over de plas te zijn, 
maar we willen ook nog wel een keer naar familie 
van mijn vrouw in Mexico. Maar in Europa is nog 
zoveel moois te zien, wat zeg ik, in Nederland!” 
Eveneens hoog op de things to do-lijst staan zijn 
kleinkinderen. Twee stuks dus: zijn oogappels Vig-
go en Sven. De eerste is het product van Jaspar’s 
jongste zoon Coen, die eveneens in Dordrecht 
woont, op loopafstand (en een managementcarrière 
is aangevangen bij de rechtbank in Rotterdam). De 
vader van Sven is wiskundeleraar in Zeist, een ras-
echte, evenals zijn grootvader van moeders kant.
Vanzelfsprekend ook op het verlanglijstje staat een 
beetje bezig zijn in zijn tuin, een niet onaanzienlijke 
lap van zo’n dertig bij twaalf meter in de binnen-
stad van Dordrecht. “Ik houd van bloemen en mijn 
echtgenote is een notoire tuinfreak. Zij ontwerpt en 
vult in, ik verleen hand- en spandiensten.” 
En wat toch wel heel erg fijn is, is het familiehuis in 
Frankrijk waar hij zo’n vier, vijf keer per jaar bi-
vakkeert. Les Manteaux heet het – ‘De jassen’, af-
korting voor de Jaspaartjes, gelegen in Bellecombe 
nabij Morzine, in de lagere Haut Savoye. “Het had 
beter La vestiaire kunnen heten”, grinnikt Jaspar. 
“De opbergplaats van de jassen.” Hier schreef ook 
hij ooit – in navolging van zijn grootvader – een 

complete dichtbundel voor zijn vrouw onder de ti-
tel ‘Alpenbloemen’.
En wat hij ook heel graag wil, is stadsgids worden 
in zijn woonplaats. “Daarvoor ga ik eerst een cur-
sus volgen bij de VVV van Dordrecht. Zo’n mooie, 
interessante stad; en er komen dichters vandaan, 
zoals Cees Buddingh en Jan Eijkelboom. 
En dan moet er straks nog het een en ander gelezen 
worden. Want behalve jurist en dichter, is de 62-ja-
rige Edmond nog steeds een dromer. Liefst dus 
sprookjes: die uit 1001 nacht, die van de gebroe-
ders Grimm, die van Hans Christian Andersen. 
“‘Het meisje met de zwavelstokjes’, ‘De kleine zee-
meermin’, ik huilde tranen met tuiten en vind het 
nog steeds prachtig. Ik heb ook alle dvd’s van ‘In 
de ban van de ring’, heb via antiquariaten alle eer-
ste vertalingen van de boeken van Karl May: niet 
voor niets wil ik zo graag naar de Rocky Moun-
tains in Canada; dat is toch het decor waarin Old 
Shatterhand rondliep. Om met Annie M.G. 
Schmidt te spreken: ‘Ik ben altijd acht gebleven’.”
Ach, en dan is hij nog naar eigen zeggen ‘medita-
tief ingesteld’, en dient er af en toe eens in een 
klooster in retraite te worden gegaan. Bijvoorbeeld, 
om te beginnen, in Venlo of Zundert. Ook al heeft 
hij het actieve rooms-katholieke kerkschap reeds 
lang achter zich gelaten. En hij houdt zo van port, 
al heeft de cardioloog hem duidelijk gemaakt dat 
het maximum voor mannen toch echt twee glazen 
(wijn!) per dag is; en niet teveel kaasjes erbij eten. 
“Gelukkig probeer ik toch al gezonder te leven dan 
voorheen. Mijn vrouw en ik gaan (nog meer) bewe-
gen (zwemmen, wandelen en fietsen). Kijk, ik ben 
Bourgondisch ingesteld dankzij mijn Limburgse 
roots. We gaan niet voor niets zo vaak naar Frank-
rijk; omdat het leven er goed is, vanwege het savoir 
vivre, dat hebben veel stijve noorderlingen niet. 
Maar goed, ik weet nu dat leuk leven niet betekent 
van alles veel te nemen. Dus probeer ik me een 
beetje te beperken.”

Lijntje doorknippen  “Ik ga wel weg 
met verdriet in ’t hart, maar dat is logisch en zeker 
niet erg. Ik zal wel contact blijven houden met de 
universiteit via de oudgedienden; en ik blijf zingen 
in medewerkerskoor Chant’EUR. Het is in ieder 
geval verstandig dat ik het lijntje doorknip, op die 
paar leuke dingen na.”
Edmond Jaspar tovert aan het einde van het inter-
view een schriftje tevoorschijn, waarin hij vooraf-
gaand eraan punten heeft opgeschreven die hij aan 
de orde wilde laten komen. De kaft toont een drie-
tal baanwielrenners, vol op de pedalen. Hij wijst en 
besluit: “Zo gaat het straks dus niet meer; ik mag 
eindelijk een tandje lager schakelen.” 

‘Inmiddels vind ik het een prima 
beslissing. Sterker nog: één van de beste 
beslissingen in mijn leven’

Sofia was een gewone rechtenstu-
dente aan deze universiteit; vrolijk 
en ambitieus. En ze wilde verliefd 
worden en trouwen met een jongen 
met blond haar en blauwe ogen. Een 
gewone wens voor een Nederlands 
meisje, maar niet voor een Neder-
lands moslimmeisje als Sofia. Ze 
wordt toch verliefd en trouwt die 
blonde jongen, maar moet daarvoor 
wel breken met haar familie en haar 
omgeving.
Margalith Kleijwegt (redacteur VN) 
tekende Sofia’s levensverhaal – tot 
nu toe –  op. Ze beschrijft waaróm 
haar ouders niet anders kunnen dan 
Sofia verstoten en ook de innerlijke 
strijd van Sofia, voor wie de stap om 
haar familiebanden door te snijden 
niet de opluchting brengt die ze had 
verwacht. Sterk is de manier waarop 
Kleijwegt er in slaagt om zonder oor-
deel alle kanten van het verhaal te 
vertellen. Ze heeft begrip voor de ou-
ders, zonder soft te worden. En laat 
tegelijk zien dat ook het gedrag  van 
‘Nederlanders’ in het verhaal nog te 
wensen overlaat, maar ook hier zon-
der oordeel. Een prestatie in een tijd 
waarin de enige smaken in de inte-
gratiediscussie lijken te zijn: thee-
drinken of terugsturen.
Eerder schreef Kleijwegt Onzichtbare 
ouders, de buurt van Mohammed B., 
over de leerlingen en hun leefomge-
ving in Amsterdam-West. Ook dat 
was een belangwekkend document 
in tijden waarin vooral behoefte is 
(of zou moeten zijn) aan inzicht in 
het leven van de ander. Want wat 
weten we toch verrekte weinig van 
dat vrolijke meisje in de collegezaal. 
                 Wieneke Gunneweg

DE KEUZE VAN EM

Boek: Sofia, verhaal van 
een verboden liefde door 
Margalith Kleijwegt
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Daar aan 
de waterkant
In Rotterdam is overal water, maar het ontbreekt aan een 
levendige boulevard. Toch barst het van de terrassen, aan de 
Maas, de Kralingse Plas of aan een van de vele havens. Eras-
mus Magazine zette de beste plekken op een rijtje om hartje 
zomer verkoeling te vinden.                                  
 tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse en Ronald van den Heerik  

“Ik ben geen typische student. Ik 
ben opgegroeid in het koophuizen-
gedeelte van Schoonhoven, wat 
nogal gereformeerd is. Daar mocht 
je niet voetballen op zondag, dus 
kwam ik al snel in Rotterdam-
Noord terecht, waar veel Marok-
kanen wonen. Een college be-
stuurskunde is soms net een pagi-
na uit de McGregor-catalogus, dus 
daar viel ik nogal uit de toon. Of 
mijn studie misgegaan is door 
mijn afwijkende achtergrond? Ik 
denk het niet. Het was een samen-
loop van omstandigheden. 
Ik twijfel nu tussen een leraarop-
leiding Geschiedenis & maat-
schappijleer en een universitaire 
studie in de communicatie, socio-
logie of sociale geografie. Het is 
lastig, want ik wil graag in 
Rotterdam blijven. Mijn vrienden 
wonen hier, ik voetbal op Zuid en ik 
werk als teamcoach voor het 
Rotterdamse TOS – ‘Thuis Op 
Straat’. Maar het wordt tijd voor 
een keuze. Over mijn vwo heb ik, 
mede door het scheiden van mijn 
ouders, zeven jaar gedaan. Toen 
ben ik begonnen met ‘Cultureel 
maatschappelijke vorming’, maar 
daar ging ik dommer weg dan toen 
ik aankwam. En nu dus bestuurs-
kunde. Iedereen zegt dat het geen 
verloren jaren zijn, dat ik mezelf 
heb ontwikkeld. Natuurlijk is het 
zo dat ik veel ervaring opdoe. Met 
TOS zijn wij op een vrijdagavond 
de schakel tussen jongeren, politie 
en beveiligers. Ik sta, zowel in mijn 
werk als privé, midden tussen de 
Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse 
en Kaapverdiaanse jongens en 
meisjes. En ik vergader met ambte-
naren en bewoners. Dat zie ik als 
een gigantisch voordeel. Maar toch 
knaagt het: ik had ergens in het 
derde jaar kunnen zitten.” GM

Ingmar Elias (21) stopte 
halverwege zijn eerste 
jaar met bestuurskunde. 
Maar wat nu?

HOE NU VERDER: DE STUDIESTAKER

De Oude Sluis ▲
Havenstraat 7 (Delfshaven)
Plus: eerlijk en levendig
Min: beperkte service
Men drinkt: bier (€ 2,-)

Als je, helemaal aan het einde 
van de Nieuwe Binnenweg, 
de Lage Erfbrug oversteekt, 
rijd je er gelijk tegenaan: een 
rijtje horecagelegenheden dat 
het begin markeert van het 
historische deel van Delfsha-
ven. Daarvan heeft De Oude 

Sluis veruit het beste terras. 
Het is een levendig punt, pal 
aan de multiculturele Schie-
damseweg, die hier begint en 
langs het Marconiplein naar 
Schiedam loopt. Maar ook 
met zicht op de pittoreske 
Voorhaven, waar de molen 
draait en in de verte een caril-
lon tingelt. De Oude Sluis is 
een bruin café zonder op-
smuk. Drankjes moet je bin-
nen aan de bar halen en als je 
honger hebt word je verwezen 

naar de voederbak met gratis 
doppinda’s. Het terras baadt 
de hele dag in de zon en aan-
gezien de deuren vroeg in de 
middag open gaan, is er in 
Delfshaven geen betere plek 
om je eindeloze collegevrije 
dagen te slijten. Als je honger 
krijgt, zijn er niet alleen sho-
armatenten en snackmuren, 
maar ook een paar sfeervolle 
eethuisjes op kruipafstand.            
            >>
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Ook zo gek op de ‘Wiener schnitzel’, 
die in Duitsland of Oostenrijk soms 
wel een diameter heeft van twintig 
centimeter? Maak dan deze zomer 
zelf eens een schnitzeltje klaar, want 
het is niet altijd weer voor de barbe-
cue! 

Ingrediënten (voor 4 personen):
vier varkensschnitzels van ongeveer 
125 gr per stuk
5 el bloem
6 beschuiten
2 el rozemarijn (vers of gedroogd)
1 gedroogde chilipeper
2 eieren
peper & zout
bakolie
1 citroen
Benodigdheden: vleesklopper

Bereidingswijze: 
Sla de schnitzels met de vleesklopper 
zo plat mogelijk en bestrooi ze met 
zout en peper. Neem twee diepe bor-
den en verkruimel in de één de be-
schuit en kluts in de ander de eieren. 
Meng de naaldjes rozemarijn en ver-
kruimel de chilipeper (wrijf hierna 
beslist niet in je ogen!) door het be-
schuitkruim. Bestrooi de schnitzels 
aan beide kanten licht met bloem, 
haal ze door het ei en vervolgens 
door het kruim. Giet vervolgens een 
flinke scheut olie in de koekenpan en 
wacht tot die goed heet is. Leg voor-
zichtig de schnitzels in de pan en bak 
elke kant ongeveer twee minuten tot 
het knapperige laagje goudbruin 
kleurt. Serveer direct met partjes ci-
troen, aardappeltjes uit de oven en 
sperziebonen. 
                 Lindemarie Jongste 

DE KEUZE VAN EM

Recept voor ‘Wiener’ met 
twist

Stockholm ▲
Spaansekade 12 (Oude Haven)
Plus: bruisend zomergevoel
Min: alle terrassen hetzelfde
Men drinkt: mojito (€ 8,50)

Stockholm is een van de betere 
zaken in de Oude Haven. Voor 
bier en saté ben je bij de buren 
ook aan het goede adres, maar 
hier wordt op een ander niveau 
gekookt. Aan de inrichting is veel 
aandacht besteed. Met licht hout, 
mozaïeken en fluweel op de ban-
ken wordt een warme sfeer gecre-
eerd. Wat het terras betreft doet 
Stockholm gewoon mee met de 
rest: blauwe tafeltjes en rieten 
stoelen onder rode parasols met 
ingebouwde terrasverwarming. 
In de Oude Haven is het altijd 
druk en barst het van de jonge 
mensen. En door de beschutte 
ligging is het er elk moment van 
de dag heerlijk. Stockholm on-
derscheidt zich bovendien met 
een uitgebreid assortiment cock-
tails, iets wat in andere Europese 
steden doodgewoon is, maar in 
Rotterdam nog steeds redelijk 
uniek.

SS Rotterdam ►
Derde Katendrechtse Hoofd 25 
(Zuid)
Plus: het betere cruisegevoel
Min: toeristische trekpleister
Men drinkt: koffie (€ 2,25)

Het voormalige vlaggenschip 
van de Holland Amerika Lijn, 
dat stamt uit de jaren vijftig, le-
verde de gemeente de nodige 
kopzorgen en budgetoverschrij-
dingen op. Het moet de trekpleis-
ter van Katendrecht worden, een 
wijk die stevig onder handen ge-
nomen werd en waar de hoeren-
kasten en Turkse garages de af-
gelopen jaren plaatsmaakten 

voor blokken appartementen en 
fraai vormgegeven eengezinswo-
ningen. 
Het horecagedeelte van de boot 
zit nog merkbaar in de opstartfa-
se, maar het is een beleving om 
vanaf het achterdek, nippend aan 
je drankje, over de stad te kun-
nen uitkijken. Aan de ene kant 
ligt Charlois, aan de andere kant 
paalt de Euromast boven het park 
uit. Het terras zelf is nog een tikje 
sober, met grijze stoelen van In-
tratuin. Gelukkig is er in de hoek 
een exotische, houten buitenbar 
(inclusief verse ananassen) die 
doet denken aan lange, zwoele 
nachten met onbeperkt cocktails. 

En constant klinkt het gebrom 
van de dieselmotor, wat een me-
ditatief effect heeft. Op de trap is 
het dringen geblazen tussen de 
groepen toeristen, maar het ter-
ras is ruim genoeg om daar ver-
der geen last van te hebben.

Hotel New York ►
Koninginnehoofd 1 
(Kop van Zuid)
Plus: een Rotterdams begrip
Min: matige bediening
Men drinkt: witte wijn (€ 3,25)

Eenzelfde uitzicht als vanaf de SS 
Rotterdam, en voor mensen die 
boven de Maas wonen dichterbij. 
Hotel New York heeft de naam 
vooral toeristen te trekken, maar 
dat valt in de regel behoorlijk 
mee. De populariteit van de Kop 
van Zuid nam de afgelopen jaren 
een vlucht, zij het enigszins ge-
forceerd door de gemeente. Na 
het Nieuwe Luxor zijn er nu ook 
het Nederlands Fotomuseum en 
(vanaf het einde van dit jaar) 
filmhuis Lantaren/Venster ge-
vestigd. Het grote Jugendstilge-
bouw van Hotel New York staat 
aan het einde van de Wilhelmin-
apier en heeft een enorm terras, 
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dat uit de wind gehouden 
wordt met glazen platen. De 
kaart is klassiek (denk aan: 
oesters en kreeft) en de kwali-
teit van het eten is constant. 
Niet dat het veel uitmaakt, 
want de locatie op zichzelf is 
al meer dan genoeg. Dit is 
een Rotterdams instituut, dat 
zelfs vol zou zitten als er ge-
bakken meeuwen geserveerd 
zouden worden. 

Prachtig ▼
Willemsplein 77 (onder de 
Erasmusbrug)
Plus: midden in de stad
Min: ’s avonds kans op 
schaduw
Men drinkt: rosé (€ 3,60)

Prachtig ligt een beetje ver-
stopt, maar als je er eenmaal 
bent, vraag je je af waarom je 
er niet vaker komt. Je kijkt 
weg langs de vlaggenmasten 

van de Boompjes en de Wil-
lemsbrug. Aan de overkant, 
naast de Cruise Terminal, 
worden de heipalen van het 
Rem Koolhaas-gebouw de 
grond in gestampt. Het 
Strand aan de Maas is opge-
doekt. Aan de andere kant 
van de vaargeul van de Leu-
vehaven werd tot 2008 elke 
zomer een dikke zandlaag op-
gespoten en een houten 
strandpaviljoen neergezet. 
Nu is de gemeente bezig met 
de aanleg van een plantsoen. 
Ook Prachtig is niet elk sei-
zoen open geweest, maar ge-
lukkig is er nu weer leven on-
der de Erasmusbrug. Het 
grand café heeft een flink ter-
ras, dat bestaat uit houten 
banken, eenvoudige tafels en 
een dinergedeelte dat is afge-
schermd met windschermen 
en parasols. Van het verkeer, 
dat onafgebroken over de om-

liggende wegen trekt, heb je 
geen moment last. Door de 
bijzondere ligging zitten er 
vooral Rotterdammers. Toe-
risten blijven steken bij de 
souvenirwinkeltjes en de aan-
legsteiger van de Spido, een 
paar honderd meter verderop. 

De Tuin ▼
Plaszoom 354 (Kralingen)
Plus: net vakantie
Min: zien en gezien worden
Men drinkt: prosecco 
( € 4,75)

De Tuin is een flink complex, 
dat ingeklemd ligt tussen 
twee molens en bestaat uit 
een landhuis, een bijgebouw 
met een enorme glazen gevel 
en een buitenbar die huist in 

een aanhangwagen. Daartus-
senin ligt het terras, met sta-
tafels, zithoeken en een rij 
banken aan het water. Het 
uitzicht op de Kralingse plas 
is weids en landelijk. Veel 
groen, eilandjes en zicht op 
watersportverenigingen en 
zeilscholen. Bloeddruk en 
hartslag zakken hier gelijk 
naar beneden. Druk is het 
wel. Vooral met mensen die 
de indruk wekken erg tevre-
den met zichzelf te zijn. Maar 
gelijk hebben ze. Waar zou je 
ontevreden over zijn als je 
hier op je vrije dag mag zit-
ten? Huishoudelijke medede-
ling: elke zondagavond live 
muziek op het programma.

Loos ▲
Westplein 1 (Veerhaven)
Plus: klassiek en groot-
stedelijk
Min: boven alles erg 
beschaafd
Men drinkt: verse jus 
d’orange (€ 2,30)

Loos is een grand café in de 
klassieke zin van het woord. 

Net als het Westerpaviljoen 
en Dudok, alleen een graadje 
stijlvoller. Hoge plafonds, een 
uitstekende keuken en een 
flinke leestafel. Het Westplein 
ligt op een steenworp afstand 
van populaire pakhuizenpas-
sage Het Westelijk Handels-
terrein, maar hier kun je echt 
in de zon zitten. Het is een 
uitstekende locatie voor een 
(zakelijke) lunchafspraak, een 
beschaafde vrijdagmiddag-
borrel of het betere diner. Het 
statige hoekpand heeft een 
bescheiden terras, met zicht 
op de Veerhaven en de kapita-
le kantoorvilla’s van de 
Parklaan. De advocaten en 
bankiers vormen een deel van 
de vaste clientèle van Loos. 
Ze zijn altijd wel ergens mee 
bezig of ergens op weg naar-
toe, dus daardoor nauwelijks 
met hun omgeving bezig. Dat 
levert een ongedwongen en 
grootstedelijke anonimiteit 
op, waarbij je heerlijk kunt 
wegzinken in je gesprek, of je 
krant.
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I
k hoor vaak van mensen dat ze aan het aftel-
len zijn tot hun pensioen. Nog een jaar. Nog 
drie maanden. Nog een week. Die zeggen: ‘Je 
zult wel blij zijn, straks kun je eindelijk alles 
doen wat je wilt.’ Maar ik ben helemaal niet 

blij. En ik wil helemaal niet alles doen wat ik wil.” 
Stellen dat hij er tegenop ziet, is overdreven. Maar 
Geert Stevens verheugt zich ook niet bepaald op 
zijn pensioen. Daarvoor heeft hij het te veel naar 

zijn zin op zijn werk. Hij vindt het heerlijk om mid-
den in een organisatie te staan en met studenten be-
zig te zijn. Hij voelt zich nog lang geen 65. “Ik heb 
twee jonge kinderen. Die zijn nu zes jaar oud. Mijn 
vrouw is midden veertig en werkt fulltime, nog 
ruim twintig jaar. De kinderen gaan natuurlijk naar 
school. Zit ik daar bij, als een ouwe lul. Ik hoor nog 
in de gezinssituatie thuis, waarin een vader werkt. 
Niet waarin een vader thuiszit.”

Ooit droomde hij over campertochten door de 
Verenigde Staten en reizen naar Oost-Europa. Maar 
zijn eerste vrouw overleed en in 1998 hertrouwde 
hij, met een tweede nest tot gevolg. “Dus een paar 
maanden weg gaat niet zomaar. Het ligt voor de 
hand dat ik de kinderen naar school breng. Niet dat 
ik geen huisvader wil zijn, of dat ik geen plezier be-
leef aan de kinderen. Maar ik wordt huisvader te-
gen wil en dank.”

Geert Stevens (1945) neemt op 1 juli afscheid van de Faculteit der 
Historische en Kunstwetenschappen. Hij werkt dan bijna veertig 
jaar in Rotterdam, als wetenschappelijk docent Methoden, tech-
nieken en statistiek en als voorzitter van de examencommissie. 
Maar eigenlijk wil hij nog helemaal niet met pensioen. “Ik word 
huisvader tegen wil en dank.”             tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

Rituelen in de prullenbak

ACHTERGROND 

Geert Stevens: 'Ik heb het hier 
altijd zo naar mijn zin gehad. 
En dat is nu voorbij.'
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Vakantiedagen  Geert Stevens zit in zijn 
werkkamer, op de derde verdieping van het L-ge-
bouw. Hij is vrolijk, maar onrustig. Buiten brandt 
de zon in een strakblauwe lucht. De zomer nadert. 
In december wordt hij 65, maar omdat hij nog een 
hele zwik vakantiedagen heeft staan, zwaait hij 
al op 1 juli officieel af. Er wordt vol trots naar de 
uitnodiging voor zijn afscheidscollege gewezen. Hij 
is te zachtmoedig en te bescheiden om rancuneus 
te zijn over het feit dat hij weg moet, maar het doet 
hem wel wat. Hij loopt hier al rond sinds 1971. 
Bijna veertig jaar.
Stevens groeide op in Venray, als oudste van tien 
kinderen in een katholiek boerengezin. Zijn ouders 
zagen een priester in hem, maar toen dat niet haal-
baar bleek, dirigeerden ze hem naar de Wageningse 
landbouwhogeschool. Zelf was hij liever 
Werktuigbouwkunde in Eindhoven gaan studeren, 
maar in plaats daarvan werd hij ondergedompeld in 
de ‘agrarische sociologie van westelijke gebieden’. 
Zijn kandidaats rondde hij cum laude af en zijn in-
genieurs net niet. 
De studietijd is exemplarisch voor zijn leven. Niet 
zelden raakte hij min of meer toevallig in een situa-
tie verzeild - om er vervolgens het beste van te ma-
ken, dat wel. Wie met hem praat, krijgt niet de in-
druk met een visionair aan tafel te zitten. Niet dat 
hij lui is, integendeel. Maar wel doordrongen van 
het feit dat plannen maken vaak weinig zin heeft, 
omdat het altijd anders loopt. Toen hij in 1968 in het 
buitenland wilde gaan studeren, draaide de boel de 
soep in omdat de Cornell University (USA) het pa-
pierwerk niet rond kreeg (zijn eerste vrouw en hij 
waren er speciaal op 23-jarige leeftijd voor ge-
trouwd). Hij promoveerde nooit omdat zijn leiding-
gevende bij de sociale faculteit, waar hij in eerste in-
stantie terechtkwam, hem daarbij lange tijd in de 
weg zat. En ook bij zijn aanstelling in Rotterdam 
was geen sprake van carrièreplanning. Hij vond het 
‘zonde van de tijd’ om in militaire dienst te gaan. 
Onderwijs geven was simpelweg de enige oplos-
sing.

Bewaardrift  Hij is een man van gewoon-
tes. Misschien dat hij het daarom wel zo moeilijk 
vindt om afscheid te nemen. Hij kent de universiteit 
door en door, en de FHKW, waar hij eind jaren 
zeventig naar overstapte, helemaal. Hij bewaarde 
alles, als docent methoden en technieken, maar ook 
in zijn hoedanigheid als voorzitter van de examen-
commissie, een functie die hij vijfentwintig jaar 
vervulde. Met een glimlach wijst hij naar een rij 
boeken in de kast: “Ik ben de enige die alle studie-
gidsen heeft vanaf 1978. Die zijn goud waard voor 
een Examencommissie.”
Zijn bewaardrift neemt soms bizarre vormen aan. 
De ladenkasten op zijn werkkamer zitten tjokvol, 
vaak met dingen waar de universiteit straks niets 
meer aan heeft. Ook thuis houdt hij niet van weg-
gooien. Hij heeft nog alle eindexamenopgaven van 
de middelbare school. En kranten wil hij helemaal 

gelezen hebben voor ze bij het oud papier mogen. 
“Het komt voor dat ik hele stapels achterloop. Dan 
vraagt iemand in de trein of-ie mijn krant mag lezen 
en moet ik zeggen: ‘Natuurlijk, hij is alleen wel van 
drie weken geleden.’ Dat is toch een tikje deviant.”
Nog zoiets. Hij houdt ervan om zijn aantekeningen 
erbij te hebben als hij college geeft. Gewoon, om 
goed voorbereid te zijn. Ook al geeft hij het vak al 
vier jaar en kent hij alles uit zijn hoofd. Laatst was 
hij ze een keer vergeten. Was hij bijna naar 
Dordrecht op en neer gegaan om ze thuis op te ha-
len. “Maar uiteindelijk heb ik toch zonder gedaan, 
met een pak papier voor mijn neus als placebo.” 
Bloedserieus: “Niemand heeft het gemerkt.” 

Willekeurige stad  Die oude rituelen 
moeten nu de prullenbak in. Straks ligt de week 
ineens open. Hij wil zijn twee jongens de aandacht 
geven die ze verdienen; meer bezig zijn met locale 
geschiedenis als hobby, en met genealogie; de kasten 
in zijn huis eindelijk eens opruimen en de groene zee 
in zijn tuin aanpakken. Eigenlijk wil hij op regelma-
tige basis nog ergens onderwijs blijven verzorgen. 
Dat mag een universiteit zijn, maar ook een hoge-
school of cursusinstituut. Daarnaast is er de sport 
- hij loopt hard, heeft een racefiets en squasht. En hij 
wil er vaker op uit. 
Sinds 2008 werkt hij nog maar drie dagen, dus dat 
doet hij de laatste tijd al regelmatig. Dan pakt hij de 
trein naar een willekeurige stad, Kampen bijvoor-
beeld. Soms gaat hij even langs de VVV, maar het 
komt ook voor dat hij zich van tevoren ingelezen 
heeft. Hij slentert wat door de stad. Neemt een kijk-
je in een kerk of museum. Gaat eens op een bankje 
zitten. “Vaak knoop ik een praatje aan. Het stelt ver-
der niets voor. Ik onthoud het niet, ik schrijf het niet 
op. Maar het is gewoon leuk. En dan ga ik om twaalf 
uur op een terrasje zitten, met een broodje, een pro-
seccootje. En dan kijken wat er in zo’n stad gebeurt. 
De afgelopen twee jaar ben ik op deze manier in al-
lerlei plaatsen geweest die veel mensen alleen van 
naam kennen.” Hij is even stil. Dan, lachend: 
“Misschien ben ik toch ouder dan ik dacht.”

Verveeld  Bang dat hij zich gaat vervelen is 
hij in ieder geval niet. Ja, de ritualist in hem mis-
schien. De andere Geert Stevens zegt dat het wel 
goed komt. “Ik heb me nog nooit in mijn leven ver-
veeld. Nog geen uur. Waarom zou dat na mijn pen-
sioen anders zijn? Tijd loopt vanzelf vol. Bovendien 
ben ik wel zo gedisciplineerd dat ik weer op zoek ga 
naar nieuwe ankerpunten.”
En hij neemt zijn werkgever ook helemaal niets kwa-
lijk. Hij praat tevreden over de EUR, dankbaar bij-
na. “Het is alleen: ik heb het hier altijd zo naar mijn 
zin gehad. En dat is nu voorbij. Je zou het kunnen 
vergelijken met een rouwproces. Iedereen gaat dood. 
Iedereen houdt op met werken op een bepaald mo-
ment. Het gevoel zou waarschijnlijk hetzelfde zijn 
als ik op mijn negentigste met pensioen ging.” Hij 
zucht. “Ik zou alleen zo graag nog even blijven.”  

‘De zeven vreugden van het wetenschappelijk on-
derwijs’, het gastcollege van ir. Geert Stevens, 
vindt plaats op donderdag 1 juli in LB-97 om 15.30 
uur. Gastsprekers zijn hoogleraar Maria Grever, de-
caan Dick Douwes en PvdA-voorzitter en FHKW-
alumna Lilianne Ploumen. Aansluitend vindt een 
receptie plaats in de Faculty Club. 

ACHTERGROND 

Wat is een zomervakantie zonder 
goede muziek? Exact: waardeloos. 
Plemp daarom je iPod vol met fijne 
nieuwe tunes, want juist de komen-
de weken heb je alle tijd om eens 
rustig te luisteren. Voor de reis in het 
vliegtuig raad ik aan: ROX. Het de-
buut van de Britse zangeres, 
Memoirs, klinkt een beetje als Amy 
Winehouse, maar met een eigen 
sterk stemgeluid. Soul, pop en een 
vleugje reggae luiden je vakantie in. 
Stap daarna over naar de nieuwe 
Trentemøller, genaamd Into the Great 
Wide Yonder. Sferische elektronica 
die niet kil maar hartverwarmend 
klinkt. Laat je vervolgens verrassen 
door The Black Keys en hun splinter-
nieuwe plaat Brothers: een rocky ruig 
geluid met rondspringende gitaren, 
zonder dat je omver wordt geblazen. 
En ken je Faithless nog? Eindelijk 
nieuwe klanken op The Dance. 
Stukken minder monotoon dan de 
oude nummers, variërend van reggae 
tot dubstep en dance. Als afsluiter 
raad ik je de rustgevende klanken 
van Morcheeba’s nieuwe album 
Blood like Lemonade aan. Het ultie-
me zomerse geluid. 
                                      Marjolein Marchal

Splinternieuwe muziek 
voor op de iPod

DE KEUZE VAN EM
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Wierenga’s 
seeming goodbye
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B
erend Wierenga’s office is one that 
shows success. The spacious room on 
the tenth floor of the T-building gives 
the occupant a beautiful view over Rot-
terdam and adjacent municipalities. A 

little bit of fog still allows a view over Capelle aan 
de Ijssel, while on the left we can make out the con-
tours of The Hague and Delft. “When the fire broke 
out at Delft Technical University’s Architecture De-
partment, we were one of the first to be able to see 
it”, Wierenga says smiling.  
However, the views have not limited Wierenga to 
spending his days pondering and dreaming. Look-
ing beyond the views of the room, one mostly spots 
various trophies accumulated during a long hunt for 
knowledge. In his king-size bookcase one sees titles 
like The Science and Art of Branding, Marketing 
Engineering and Consumer Behaviour. His impres-
sive collection of hundreds, or possibly thousands of 
scientific journals completes the picture of the true 
researcher. 
Not surprisingly therefore, Wierenga will keep co-
ming to the EUR regularly, despite his departure, in 
order for him to continue working in his beloved 

On 15 June, Berend Wierenga 
officially said goodbye to the EUR. 
Gone for good, the door shut and 
never looking back? Rather the 
opposite. In reality, hardly 
anything will change for former 
dean Wierenga. And so he will 
continue to work on his favourite 
subjects and still passionately 
defend his field’s image. “People 
often wrongly believe marketing 
to be advertising, selling, pushing, 
the hard sell.”           
text George van Hal 
photography Ronald van den Heerik



field. A so-called ‘hospitality agreement’ allows him 
to retain an office and his involvement in articles, 
projects and PhDs. But a few things will change. 
“This gives me the freedom to do what I like. There 
are no graduation candidates I will have to supervi-
se, a process which is very instructive to the stu-
dent, or at least it should be, but hardly ever leads to 
new insights on the part of the researcher. Also, I no 
longer have to teach classes.” As a result, he will 
have more time for real marketing research. “The 
field has many different aspects. It has a practical 
and a theoretical side. There is an economic side, a 
psychological side and a quantitative side in which 
mathematics and analyses play a role, making it 
very exciting.”
During his career, Wierenga has witnessed the enti-
re development of the field. When he started in the 
1960s, hardly anybody knew the term ‘marketing’. 
Nowadays each and every industry in public life, in-
cluding hospitals and the police force, are full of 
marketing. In fact, knowledge in our small country 
is leading in this field. After the US, Holland sup-
plies the most contributions to the five largest rele-
vant research journals. Wierenga: “Marketing in the 
Netherlands is a success story.”

From consumer to manager  
Wierenga’s current research focuses mainly on 
decision making processes with managers, but 
his research career started with the consumer. “I 
wrote a dissertation on brand choice. It dealt with 
beer, margarine, chocolate, etc. I looked at people 
buying a certain brand and the chance of them 
buying the same brand again.” To demonstrate 
his career, Wierenga suddenly puts a number of 
bible-size thick books on the table, all written by 
him. He puts his relatively thin dissertation on top. 
“After this dissertation I concentrated on research 
into marketing models”, he says while pulling the 
much heavier second book from the stack of books. 
“Which tangible evidence will there be if I increase 
my promotion spending? That sort of issues can 
be worked out in mathematical models. By using 
estimates from available data, one can subsequently 
find an optimum.”
After he had mastered the marketing models, his fo-
cus shifted towards the consumer. “How do they 
make their assessments? To find the answer, we de-
veloped so-called multidimensional models of 
choice.“ Wierenga taps his finger onto the book 
briefly. “The choice for a certain car is related to a 
wide range of things: the price, the number of seats, 
is it economical, etc. Models had to be developed in 
which these issues could be weighed in the right 
way.”
By the time these models were there – in the pile of 
books we have now arrived at his last two books – it 
was time to look at marketing manager support sy-
stems. “If you have a model you still need to imple-
ment it. You must determine how best to embed the 
ideas in order for these to become part of the decisi-

on making process with businesses. Next you can 
start thinking about how to get businesses to use 
them.”
By now Wierenga has completed the move to the 
manager – the next logical step after the consumer 
and a company’s policy making process in the mar-
keting chain. “If you want to find out how they use 
the data available to them, you will have to study 
psychological models.” They may not always appre-
ciate the full value of a system they ordered. “They 
believe good decisions mainly derive from them, 
which comes as no surprise. It is human nature, but 
it does indicate that managers are not very keen on 
using new systems.” On a side note, managers and 
systems should not be seen as separate entities. De-
cision makers have a lot to offer to themselves as 
well, as far as experience is concerned. “You hit the 
jackpot if you make tools which allow for much sy-
nergy in order for the manager to be able to some-
times deviate from the system. This has proven to 
yield the largest results.”

Image problem  After all these years, 
one thing disappoints Wierenga. Marketing is not 
recognised as a real science by many. People often 
wrongly believe marketing to be advertising, selling, 
pushing, the hard sell, Wierenga says. People 
get this idea of unwanted products which they 
have ended up with after aggressive promotion.” 
Which is a shame, because if you have done your 
homework as a marketeer, you know that marketing 
makes sure costumers are approached only with the 
products they do want.
Yet, the image problem goes beyond the consumer. 
Even in academia marketing is underrated. “I was in 
the board of the Netherlands Organisation for Sci-
entific Research (NWO) for some time. Research co-
ming from psychologists or economists was better 
received than the same research coming from mar-
keting. When you have a good scientific topic in 
marketing, people always ask: ‘can’t businesses de-
cide for themselves?’ That is unjust because marke-
ting actually helps create successful new products 
and creates jobs.”
However, sales is a topic that is being researched 
too. “I do not like it either when aggressive promo-
tion is used to sell products or services for which 
there is little demand”, Wierenga says. “But as with 
all sciences, insights gained from marketing can be 
used in a positive or negative way. Marketing can 
also be used to promote birth control in developing 
countries. Same thing with technological develop-
ments: With new technology one can design new 
weapons but also water pumps for Africa.”
Fortunately the lack of scientific acknowledgement 
does not mean a lack of proper research in the field. 
Marketing is still always on the go. One hot topic? 
The social media (Twitter, Facebook, Hyves), but 
there are more. No dull prospects for Wierenga, not 
after his ‘departure’ either. Who can think of a better 
end to one’s scientific career? 

While rationally he is well aware 
of the approaching end, emotio-
nally he has not been able to 
grasp it so far. He is happy about 
the end though: “It is nice to see 
that the hard work of the past 
four years pays off”. Also, he is al-
ways excited to start something 
new. In the not too distant future 
he will pack his bags and leave 
Rotterdam to follow his heart to 
the other side of the world. The 
new destination is Singapore, 
where he will reunite with his 
girlfriend, whom he met in 
Rotterdam three years ago. 
“Luckily my girlfriend lives in 
Singapore; other locations would 
have made the search for good 
job opportunities much more dif-
ficult.” In Singapore there are se-
veral international biotech com-
panies and he plans to get a 
post-doc position in the research 
field of genetics. Marshall likes to 
stay in this research field as the-
re are still many unsolved pro-
blems. Furthermore, he says that 
generally there is much better 
funding in industry-driven re-
search. On the other hand, he ad-
mits that the job risk is higher 
than in academia. Still: “I have 
spent a lot of time in academia 
and I am really looking forward 
to experiencing a new working 
environment in the industry”, he 
says explaining his plans. CM

WHAT NOW?: THE PHD STUDENT

An important part of 
Marshall Huston’s 
educational career is 
coming to an end. This 
autumn he will finish his 
PhD in Gen-Therapy at 
the Erasmus Medical 
Center. 
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Berend Wierenga: 'Marketing in 
the Netherlands is a success story.'
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Z
e heeft een bijzondere geschiedenis. Haar 
vader werd, toen ze nog klein was, bijna 
minister van Justitie op Curaçao. Hij was 
kandidaat voor die aanstelling. Als kleuter 
op het eiland werd ze daardoor op handen 

gedragen. “Iedereen kende me. Kwam naar me toe. 
Om me aan te raken of om gewoon te praten. Alsof 
ik gedragen werd door het volk.” Zoa de prinses? 
Met een bescheiden lach wuift ze die kwalificatie 
snel weg. “Het was simpelweg het persoonlijke ge-
voel dat ik bijzonder was, zoals een meisje van zes 
dat heeft.”  
We ontmoeten haar in een hippe maar knusse lunch-
room, Lof der Zotheid aan het Noordplein in Rotter-
dam, op haar aanraden. Ze kroelt een kindje van een 
tafeltje verderop door het haar. Zoa woont hier een 
paar straten verderop,  waar de zonnestralen door 
de mist boven de Binnenrotte breken. Even verderop, 
ook in het Oude Noorden van Rotterdam, woont 
haar zus, die rechten studeert. Daar spreekt ze niet 
meer mee. Nog niet.  Eerst moet helemaal voltrok-
ken worden waar ze aan begonnen is. “Ik zit op 80 
procent, denk ik, in mijn ontwikkeling. Het gaat nu 
goed. Maar er is nog 20 procent te gaan, schat ik. 
Dan zien we verder.”

Water	en	vuur		Wat was er aan de hand? 
Twee jaar geleden ontdekte ze het pas. Toen las ze 
toevallig– “nou ja, toeval bestaat niet” – het boek 
Uw brein als medicijn van de psychiater David 
Serban-Schreiber, dat ze kreeg van haar stiefvader. 

Tijdens het lezen besefte ze dat er iets mis was in 
haar leven, ondanks dat de studie voortvarend ging. 
Deels was het een onverwerkt verleden, deels de ma-
nier waarop ze zelf in het leven stond. Haar ouders 
scheidden rond haar zesde en zij, haar broertje, haar 
oudere zus en haar moeder kwamen vanuit Curaçao 
naar Nederland. Ze had vanzelfsprekend een wat 
andere huidskleur en tongval, wat het nodige gepest 
opleverde in de eerste maanden in Hoogvliet.  In die 
nieuwe omgeving werd ze niet als vanzelfsprekend 
gekend, terwijl ze – zoals elk mens – de behoefte 
had om gekend te worden. Ze kijkt terug: “Ik had 
heel veel eigenwaarde, voelde me bijzonder, maar 
tegelijkertijd had ik weinig zelfvertrouwen. Hier 
kende niemand me. Ik wilde slim en mooi gevonden 
worden. Ik gedroeg me volwassen, haalde mooie 
cijfers. Ik speelde eigenlijk te weinig, voor een kind. 
Zoals een ander kind gewoon bezig is met buiten-
spelen, de wereld ervaren, emoties toelaten, lachen 
en huilen. Ik niet. Ik was altijd bezig met me te ont-
wikkelen. Onbewust dan toch. Mijn oudere zus had 
het er moeilijk mee, denk ik. Ik gedroeg me als de 
oudste; rustiger en verstandiger misschien. Ik speel-
de dus eigenlijk haar rol. Maar zij, mijn zus, kwam 
aanvankelijk minder goed mee in het systeem hier. 
Daar komt bij dat we te maken hadden met de pijn 
van de scheiding. Ik ben ervan overtuigd dat nega-
tieve emoties worden doorgegeven in gezinnen.”
Ze wil er niet te veel over kwijt, maar zij en haar 
twee jaar oudere zus waren en zijn nog steeds als 
water en vuur. Toch zegt ze ook: “Wij zijn twee kan-

ten van dezelfde medaille, we komen uit dezelfde si-
tuatie: met veel negatieve energie en ouders die door 
de zwaarte van hun verleden niet erg betrokken wa-
ren. Zonder een hechte kring om je heen die je ook 
de vrijheid gunt om jezelf te zijn, gaat het mis. Maar 
we verlangen ook nog naar elkaar, daar ben ik van 
overtuigd.”
In de tijd dat ze Uw brein als medicijn las, leerde ze 
dat het probleem vooral ook binnen in haarzelf lag. 
Mooi, slim, leuk en lief zijn voor anderen, is niet he-
lemaal vrij zijn. “Het is eigenlijk een pose”, zegt ze 
zelf, “zoals veel mensen een pose hebben, een be-
paalde manier om zich te presenteren.”De waarde-
ring van de buitenwereld kreeg ze wel. Maar het 
ontbrak aan het werkelijke zelfvertrouwen. “Ik kon 
kritiek niet goed relativeren. Ik wist niet dat ik een 
keuze had: om kritiek ter harte te nemen of om het te 
negeren. Want kritiek hoort meestal meer bij die an-
der dan bij jezelf. Ik leefde reactief in de plaats van 
proactief. De schrijver van het boek presenteerde 
een holistische benaderingswijze: het gaat om één 
worden met jezelf. Met goed eten, bewegen en sla-
pen ben je al voor de helft op de goede weg. En het 
gaat erom jezelf als een ‘heel’ mens te zien. Het gaat 
niet alleen om prestaties maar ook om innerlijke 
rust, vrijheid van gedachten en emoties. Ik laat dat 
nu toe. Het maakt mij stabiel.”

Iets	moois	opzetten		Grotendeels kon 
ze het verleden achter zich laten. En de laatste jaren 
van haar studententijd maakte ze een tabula rasa 

Leven als een onbeschreven blad
Erasmus-geneeskundestudente Zoa Moeniralam (24) vond de ‘holis-
tische benadering’ als uitweg uit een impasse in haar leven. Na het 
afstuderen deze zomer gaat ze haar levenservaring gebruiken om 
andere jongeren verder te helpen.          tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse
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van zichzelf: ze leerde leven als een ‘onbeschreven 
blad’, dat voor zichzelf bepaalt hoe de nerven zich 
ontwikkelen, vertakken en verkleuren. Ze ging op 
zoek naar de pure mens in zichzelf. “Het werkt voor 
mij heel goed. Nog 20 procent, denk ik. Dan ben ik 
ook klaar om misschien weer met mijn zus te pra-
ten.” Vanuit die levenservaring werkt ze nu voortva-
rend aan een scriptieonderzoek over zelfvertrouwen 
en eigenwaarde bij de GGD in Rotterdam. “Met de 
Rotterdamse jeugdmonitor onderzoek ik de relatie 
tussen betrokkenheid van ouders, de eigenwaarde 
van het kind en het geluksniveau. Zelfvertrouwen is 
de basis van een gelukkig leven, is mijn overtuiging. 
Maar dan wel het zelfvertrouwen dat oprecht is, het 
zelfvertrouwen dat bescheidenheid niet in de weg 
staat. Het zelfvertrouwen om verdriet, onzekerheid 
en boosheid ook toe te laten.” 
Na de zomer wil ze gaan ondernemen met die 
kennis. “Ik bied mezelf vanaf september aan als 
freelance jongerencoach. Zo wil ik met mijn levens-
ervaring anderen  proberen te helpen om de goede 
keuzes te maken.  Over twee jaar, nadat ik iets 
moois heb opgezet als jongerencoach, ga ik alsnog  
de coschappen lopen en dokter worden. Zolang ik 
dat binnen vijf jaar na het behalen van mijn diploma 
doe, kan dat. Ik wil dan wel een dokter worden die 
zowel de wetenschap van het Westen gebruikt, als 
die van het Oosten, waar ze soms veel beter zijn in 
de behandeling van mentale problemen en chroni-
sche ziekten. Daar ligt mijn grote interesse. Ook 
daar kunnen we nog veel van leren.”  
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ZOA MOENIRALAM
Na het behalen van haar doc-
toraal gaat Zoa haar onderne-
ming DOEN! waar je werkelijk 
goed in bent verder opzetten. 
Door zelfbegrip en begrip van 
hun omgeving mee te geven 
aan jongeren,  helpt Zoa ze bij 
het maken van de juiste keu-
zes. Binnenkort meer op haar 
website: www.jongeren-coach.
nl. Zoa geeft reeds seksuele 
voorlichting en jeugdpartici-
patie op middelbare scholen.  
Ze studeert geneeskunde 
(Erasmus MC) en volgt een 
opleiding tot transformatio-
neel coach, waar je leert om 
zowel groepen als individuen 
te coachen.

Dat je niet heel de wereld over hoeft 
te vliegen om mooie en bijzondere 
natuur te zien, bewijst de openlucht-
tentoonstelling ‘Wild Wonders of 
Europe’ in Den Haag. 
Onder meer gesponsord door WNF, 
National Geographic, Nikon en Nokia, 
trokken 69 topfotografen Europa in 
om dieren, landschappen en andere 
natuurschatten in beeld te brengen. 
Dat leverde een uniek fotoboek op, 
dat bijna driehonderd pagina’s ver-
bluffend prachtige foto’s telt, ge-
maakt in 48 Europese landen. Een 
ruime selectie uit het boek – zo’n 
honderd stuks –, maar slechts een 
miniem deel van de honderdduizen-
den foto’s die het contigent fotogra-
fen in vijftien maanden schoot, is te 
zien op de tentoonstelling.
Van de Iberische lynx in Spanje, de 
flirtende monniksrobben in Portugal, 
tot de Laplanduil en de Europese bij-
eneter in actie in Hongarije; van de 
Veliki Prstaci-watervallen in Kroatië 
tot de Matterhorn bij ondergaande 
zon. Maar ook foto's van dichter bij 
huis – aalscholvers in Friesland, 
Konikspaarden in Flevoland – getui-
gen van de schoonheid van de na-
tuur op een continent waar 700 mil-
joen mensen er van alles aan lijken 
te doen dit om zeep te helpen. 
Ga naar Den Haag, koop het boek! 
Ontdek dieren, planten en land-
schappen waarvan je niet eens wist 
dat ze (nog) bestaan. Geniet tot tra-
nen toe ontroerd van ijsberen, pool-
vosjes, eekhoorns en paddestoelen. 
En realiseer je, meer nog dan voor-
heen, waarom deze natuur onze be-
scherming nodig heeft. 
                                       Gert	van	der	Ende

‘Wild Wonders of Europe is te zien op 
de Lange Vijverberg in Den Haag en 
duurt tot 30 augustus. Het gelijkna-
mige boek kost 39,95 euro.

Openluchttentoonstelling: 
Wild Wonders of Europe

DE KEUZE VAN EM
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1 Een	Rotterdamse	start
De grote start van de Tour de France zal dit jaar 
plaatsvinden in Rotterdam. Dit is een heuglijk mo-
ment en de stad staat dan ook geheel in het teken 
van de Tour. Het Hofplein is versierd met enorme 
racefietsen, de fontein is geel verlicht en zelfs de be-
ruchte kabouter op het Eendrachtsplein heeft een 
gele trui aangemeten gekregen. Het absolute hoog-
tepunt is natuurlijk de officiële start, in het hartje 
van Rotterdam. Dit is je kans om Lance Armstrong 
voorbij te zien racen over de Coolsingel en om Al-
berto Contador te zien zweten op de Erasmusbrug. 
Schrijf je vandaag nog in op onderstaande website 
en doe op 1 juli mee aan de Toertocht waarbij je de-
len van de route van zowel de proloog als de eerste 
etappe zelf kunt ervaren.
Le Grand Départ 2010, 4 juli, 12.20 uur. Zie www.tour-
defrancerotterdam.nl 

2 Ontdek	nieuw	talent	in	
						het	Zuiderpark
Wanneer je alle renners van de Tour hebt uitge-
zwaaid, kun je meteen richting het Zuiderpark ver-
trekken voor een potje vernieuwende muziek. Leun 
achterover in het gras, geniet van een verkoelend 
drankje en laat je verassen door het gevarieerde 
aanbod van artiesten uit binnen- en buitenland. Het 
festival is gratis toegankelijk maar dat doet niets af 
aan de kwaliteit. Getalenteerde muzikanten verte-
genwoordigen verschillende muziekstijlen, van hip-
hop tot sixties- and seventiesrock, en van zwoele jazz 
tot stevige metal. Neem zeker ook een kijkje bij de 
3FM-stage waar jonge, aankomende artiesten hun 
talent laten horen. Na afloop van het festival vindt 
de gratis, officiële afterparty plaats in Rotown.
Metropolis Festival, 4 juli, 13.00 – 21:00 uur, Zuider-
park (gratis toegang). Zie www.metropolisfestival.nl 

3 Films	kijken	in	de	open	lucht
De populairste Hollywoodtoppers, de beste cult-
films en de grootste knallers uit de wereldcinema. 
Anderhalve week lang, helemaal gratis en voor 
niets, en gewoon in Rotterdam. Zodra het gaat sche-
meren opent de Pleinbios, en wanneer je een beetje 
op tijd komt, ben je verzekerd van een mooi plaatsje 
om je van huis meegesleepte, of ter plaatse gehuur-
de, (klap)stoel te parkeren. Tijdens zwoele zomer-
avonden is het fijn vertoeven onder de fonkelende 
sterrenhemel en is het de ideale plek voor een ro-
mantische date. Wanneer je je op de site aanmeldt 
als vriend kun je onder andere meebeslissen over de 
programmering.
Pleinbioscoop Rotterdam, 18 t/m 29 augustus, Loyd 
Multiplein (gratis, stoel huren € 1,-). Zie www.pleinbi-
oscooprotterdam.nl  

4 Naast	je	oma	in	de	
	collegebanken

Voor iedereen die zich ook tijdens de zomermaanden 
wil blijven ontwikkelen, heeft Hovo Rotterdam iets 
leuks bedacht. Dit jaar is de zomeracademie niet al-
leen bedoeld voor vijftigplussers, maar zijn er onder 
het motto ‘Samen in de collegebanken’ verschillende 
losse colleges ontwikkeld voor jong en oud. Waar-
schijnlijk is het voor een kekke student niet heel in-
teressant om samen met opa en oma dieper in te 
gaan op piraten en poppenspellen, maar de lezing 
over onwaarschijnlijk onderzoek en de lg-nobelprij-
zen belooft verrassend en interessant te worden. 
Onder anderen Kees Moeliker, bij het grote publiek 
bekend door zijn boek over homoseksuele necrofilie 
bij eenden, zal komen spreken over zijn onwaar-
schijnlijke onderzoeken. Schrijf je in en ontdek dat 
wetenschap niet alleen voor humorloze wezens is.
Hovo Kinder- en Jongerenuniversiteit, vanaf 6 juli op 
diverse Rotterdamse locaties (€ 10,- voor 50+ en € 5,- 
voor kinderen en jongeren). Zie www.hovorotterdam.nl 

5 Betaalbaar	culinair	
							spektakel
Op warme zomeravonden is het altijd erg plezie-
rig om buiten te eten. Maar omdat steeds maar 
barbecueën gaat vervelen, is er een alternatief. Op 
de prestigieuze Parklaan kun je deze zomer voor 
een vriendelijk prijsje de kookkunsten van de bes-
te chef-koks van Rotterdam en omstreken uitpro-
beren. Erg fijn dus voor de doorsnee-
student die zich een avondje in een sterrenrestau-
rant niet zomaar kan permitteren. Tijdens dit cu-
linaire festival kun je bovendien de kunst afkijken 
van de aanwezige topchefs, die hun hoogstanjes 
presenteren, en voortaan indruk maken op je 
vrienden wanneer ze bij je komen eten. De ‘Battle 
of the Chefs’, waarbij de koks het tegen  elkaar 
opnemen, en de heerlijke productproeverijen ma-
ken de culinaire belevenis compleet.
Heerlijk Rotterdam, 19 t/m 22 augustus. Zie 
www.heerlijk.nl/rotterdam 
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6 Topmuziek	voor	noppes
Hangen op een grasveld, genieten van de zon en 
luisteren naar fijne muziek. Op elk muziekfestival 
kan dat, mits het weer meezit. Meestal kost dat je 
een flinke duit. Een aangename uitzondering vormt 
Parkpop: helemaal gratis en toch een line-up met 
grote internationale artiesten. De stevige rock van 
de Canadese band Danko Jones sleept je mee in hun 
rock-’n-roll vibe, de hippe Deense pop van Alpha-
beat biedt je de mogelijkheid even lekker te disco-
dansen, en actrice/punkrockster Juliette Lewis zet 
met haar band The Licks de boel op stelten. Vanaf 
Den Haag CS en Holland Spoor rijden pendeltrams 
en -bussen, die je voor 5 euro heen en terug brengen. 
Kom op tijd voor een goede stek. Vanaf 11.00 uur is 
het terrein open. 
Parkpop, 27 juni, 13.00-21.00 uur, Zuiderpark, 
Den Haag (gratis). Zie www.parkpop.nl 

7 Het	snijvlak	van	mode	
						en	kunstfotografie
‘Pretty much everything’ is de overzichtsexpositie 
van het wereldberoemde fotografenduo Inez van 
Lamsweerde en Vinoodh Matadin gedoopt. Het lijkt 
te duiden op een willekeurig samenraapsel van beel-

den, maar dat valt mee. Het gaat om een verzame-
ling van driehonderd foto’s die het duo maakte tus-
sen 1985 en nu, bestaande uit kunstfoto's, modefo-
to's en portretten. Hoe verschillend de beelden ook 
zijn, de stijl van het duo is altijd herkenbaar. Het 
bijzondere van hun werk: ze werken voor modehui-
zen als Chanel en Gucci, maar hebben zich tegelij-
kertijd staande weten te houden als kunstfotogra-
fen. Ze spelen met de oppervlakkigheid en schoon-
heid, en raken tegelijkertijd het spirituele en het ba-
nale. De beelden prikkelen en kietelen, of je nu 
houdt van mode of niet. 
Expo Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, 25 
juni t/m 15 september, FOAM, Keizersgracht 609 
Amsterdam (entree: € 8,- , met studentenpas € 5,50). 
Zie www.foam.nl 

8 Bal	moderne	met	
						Braziliaanse	surf
Psychedelisch rock, gemixt met wat samba en een 
snufje sixties. De muziek van de Braziliaanse band 
Os Mutantes is zo maf dat je wel van steen moet zijn 
om er niet van te gaan grijnzen. Meer dan twintig 
jaar geleden ging de band uit elkaar, maar vorig jaar 
verscheen een nieuw album. Op vrijdag 16 juli zijn 

ze voor een eenmalig concert in Amsterdam. Bij CS 
stap je op de veerpont en aan de overkant beland je 
in de Tolhuistuin, een grote tuin waar deze zomer 
elke week concerten en dansavonden plaatsvinden, 
in samenwerking met Paradiso. Tussen acht en ne-
gen leert Raoul de Jong (ex-Spunk-columnist) je vier 
dansjes, die hij samen met een choreografe bedacht. 
Ze worden tijdens deze danser à deux uitgelegd. Na 
het concert van Os Mutantes draaien de mannen 
van Amsterdam Beatclub sixties vinyl. 
Danser a Deux/Amsterdam Beatclub, 16 juli, 19.00-
00.00 uur, Tolhuistuin, Buiksloterweg 5 Amsterdam 
(entree € 17,50). Zie www.tolhuistuin.nl 

9 Zwoele	kunstige	zomeravond	
De beeldentuin van het Kröller Müller Museum op 
de Veluwe maakt een museumbezoekje in de zomer 
een stuk aangenamer dan wanneer je binnen in een 
donker gebouw mort ronddwalen. Wat helemaal fijn 
is: tijdens de warme zaterdagnamiddagen in de zo-
mer vinden overal in de tuin optredens plaats. De 
‘zwoele zomeravonden’ bieden een mix van muziek, 
theater, literaire voordrachten en grensoverschrij-
dende performances. Op 3 juli kun je luisteren naar 
de Nederlandse singer-songwriter Stevie Ann en 
naar poëzie van Bart Chabot. Twee weken later 
komt Stef Kamil Carlens (dEUS) langs, evenals 
Nico Dijkshoorn. De laatste avond brengt onder 
meer dans van 2movedancecompany, muziek van 
het Monica da Silva Trio en voordrachten van 
Huub van der Lubbe (de Dijk). In de tuin wordt ge-
kookt en er staat een tap. 
Zwoele Zomeravonden, 3, 17 en 31 juli, 16.00-20.30 uur, 
Kröller Müller Museum, Houtkampweg 6 Otterlo 
(combikaartje € 15,-). Zie www.kmm.nl 
 
10 Rugzak	op	en	feesten	maar

Natuurlijk valt er in Nederland genoeg leuks te be-
leven, maar een festival in het buitenland geeft je 
net wat meer dat vakantiegevoel. Bovendien zijn de 
festivals in het buitenland niet zo overgeorganiseerd 
als hier. Lees: het is er een chaos. En dat is hoe een 
festival eigenlijk moet zijn. Overweeg dus een tripje 
naar Boedapest, waar van 9 tot 16 augustus Sziget 
plaatsvindt op een eilandje in de stad. Of ga naar 
Denemarken voor het wat beter georganiseerde 
Roskilde-festival, van 1 tot 4 juli. Hoeft het muziek-
aanbod van jou niet zo divers te zijn en houd je van 
reggae, overweeg dan Summerjam, op 2 juli bij het 
Fuhlingermeer in Keulen. Een idyllische plek waar 
je kunt zwemmen, en de 'rasta vibe' je meesleept in 
het zomergevoel. Neem wel oordoppen mee naar 
Sziget, want de muziek gaat 24/7 door.
Zie www.szigetfestival.nl, www.roskilde-festival.dk/
uk en www.summerjam.de 
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EM SERVICE
EM Service is de (gratis) in-
formatierubriek van Eras-
mus Magazine, waarin fa-
culteiten, studentenvereni-
gingen, afdelingen en an-
dere interne organisaties 
van de Erasmus Universiteit 
niet-commerciële medede-
lingen kunnen plaatsen.
MAIL NAAR: 
SERVICE@EM.EUR.NL
Deadline 9 dagen voor ver-
schijning. Nadere informa-
tie bij Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Volgende verschijningsdata 
(In juli komt Erasmus Ma-
gazine niet uit)
EM 1 - do. 19 aug. Eureka-
nummer 
(deadline: di. 10 aug.)
EM 2 – do. 2 sept.
(deadline di. 24 aug.)

EUR-BERICHTEN
Inschrijving collegejaar 
‘10/ ‘11  Niet vergeten! 
Tijdig (her)inschrijven in 
Studielink, print de machti-
ging, ondertekenen + op-
sturen! 

EUR-Identity Manager
Via de nieuwe EUR-Identity 
Manager pas je eenvoudig 
je contactgegevens aan! 
Stel daarnaast een autore-
ply in of voeg een pasfoto 
toe. Kijk voor alle mogelijk-
heden op www.eur.nl/
adresgids

Huisstijl helpdesk
De stafafdeling Marketing 
& Communicatie (SMC) is 
verantwoordelijk voor het 
merkenbeleid en de univer-
sitaire huisstijl. Met alge-
mene vragen over huisstijl 
en/of corporate branding 
kunt u bij SMC terecht via 
huisstijl@smc.eur.nl  Neem 
voor specifieke vragen con-
tact op met de huisstijlco-
ordinator van uw faculteit. 
Kijk voor meer informatie 
op www.eur.nl/huisstijl > 
huisstijlhelpdesk

Voor een goed ontwerp
Voor al je communicatie-
middelen op zoek naar een 
ontwerpbureau? De stafaf-

deling Marketing & Com-
municatie raadt drie bu-
reaus aan. Zij zijn volledig 
op de hoogte van de EUR - 
huisstijl. Medewerkers die 
gebruik willen maken van 
deze bureaus kunnen meer 
informatie terugvinden op 
www.eur.nl/huisstijl > ont-
werpbureaus

Vertrouwenspersonen
Wordt u wel eens lastig ge-
vallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan 
contact op met de vertrou-
wenspersoon! Voor perso-
neel: Lucille Mac Nack, Bu-
reau Universiteitspsycholo-
gen, tel. (010) 4081139, of 
06 57421251, e-mail:  
macnack@oos.eur.nl Voor 
studenten: Dorie Geers, Bu-
reau Studentendecanen, 
Gebouw E, kamer E1-18, tel. 
(010) 4081139, of 06 
13919885, e-mail: vertrou-
wenspersoon-studenten@
oos.eur.nl

Erasmus 
Studenten
Service 
Centrum
Het centrale 

servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een 
overzicht van de diensten. 
Locatie: Gebouw E, EB-hal), 
campus Woudestein. 
Telefoon: (010) 408 2323 
Openingstijden: werkdagen 
van 9.30 - 17.00 uur. 
Website: www.eur.nl/essc

Mentorenproject 
2010-2011
Gezocht: studenten voor 
het VWO- en het VMBO- 
mentorenproject In het 
VWO-mentorenproject krijg 
je te maken met leerlingen 
van VWO 4-5 die extra hulp, 
aandacht en begeleiding 
nodig hebben om de juiste 
studiekeuze te maken. In 
het VMBO-mentorenproject 
krijg je te maken met leer-
lingen van VMBO 1-2-3 die 
extra sociale ondersteuning 
nodig hebben. Voor deze 
trajecten zijn wij op zoek 
naar maatschappelijk be-
trokken, gemotiveerde,  
stressbestendige, makkelijk 
in de omgang zijnde en cre-

atieve studenten van de 
Erasmus Universiteit Rot-
terdam. De projecten star-
ten in oktober en duren tot 
eind mei/juni. Je kunt solli-
citeren naar deze functies 
tot 1 juli 2010 door je CV en 
motivatiebrief met digitale 
foto te sturen naar: mento-
renproject@eur.nl. Meer in-
formatie op: http://www.
eur.nl/diversiteit/vacatures

Meldpunt studenten 
& RSI
 Voor studenten die last 
denken te hebben van RSI is 
er het meldpunt Studenten 
& RSI. Daar kunnen studen-
ten terecht voor informatie 
en advies over omgaan met 
RSI en het voorkomen ervan 
en worden de klachten ge-
registreerd. Meldpunt Stu-
denten & RSI: Dhr. B. den 
Boogert, studentendecaan, 
Gebouw E, kamer E1-17. (se-
cretariaat). E-mail:  rsi-stu-
dent@oos.eur.nl

Tentamens en examens
Voor praktische informatie 
over schriftelijke tenta-
mens, cijferregistratie, be-
haalde studieresultaten en 
afstuderen kan je terecht 
bij de afdeling examenad-
ministratie. Openingstijden: 
van 9-16 uur op de EB-ver-
dieping van het E-gebouw. 
Voor algemene informatie: 
www.eur.nl/ea.

SPORT
Erasmus Sportcentrum
010 – 408 1875
info@erasmussport.nl
www.erasmussport.nl

Openingstijden 
zomerperiode
Van 26 juni t/m 22 augus-
tus zijn wij geopend van 
maandag t/m vrijdag, van 
12.00 tot 21.00 uur, en in 
het weekend gesloten.

Zomerrooster 2010
Op www.erasmussport.nl 
vind je het zomerrooster, 
geldig in de periode van 
maandag 28 juni tot en met 
vrijdag 3 september.
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Currently Evtim is working on his 
Bachelor thesis in order to finish what he 
came here for. The end of his studies has 
arrived a year earlier than that of most of 
his fellow students. They used their third 
year to either go abroad or to focus on 
another field. Evtim stays in touch with 
them via skype, as everybody’s class sche-
dules are different during the third year. 
He did not only do his major in Financial 
Economics; he also did an internship du-
ring the summer which gave birth to his 
decision to deepen his knowledge in the 
field. Therefore his next choice of studies 
is obvious: a Master of Science in 
Financial Economics at the Erasmus 
School of Economics. While some of his 
friends consider taking a break after their 
BSc and first go and work for a year, 
Evtim has a clear idea of what the near 
future will look like. “I want to finish my 
studies next year, since then my little sis-
ter will start her studies and I don’t want 
my parents to have to support two child-
ren at the same time”, he says explaining 
his plan to enter the working world as 
soon as possible. In contrast, several fel-
low students have no problem prolon-
ging their studies by going abroad for a 
semester or travel in between. 
Concerning the change from Bachelor to 
Master studies he says, “I really enjoyed 
the three years of my Bachelor and I 
don’t think the change to the Master will 
be that big, since I am still at the same 
university and in the same city”. To him 
the new beginning is a great opportunity 
to get to know new people who share his 
interests and an opportunity deepen his 
knowledge in the field of his Master stu-
dies. CM

WHAT NOW?: THE BACHELOR

Nearly three years ago, Evtim 
Dimitrov started his BSc in 
International Economics and 
Business Economics at 
Erasmus University Rotterdam. 
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Vitaal op maat -
programma
Een actief afdelingsuitje of 
cursus (bijvoorbeeld tennis) 
op maat voor medewerkers 
van de Erasmus Universi-
teit, sportkaart niet nood-
zakelijk. Voor informatie, 
neem contact op met Ton 
de Raad, coördinator Eras-
mus Sport Vitaal: ton.de.
raad@erasmussport.nl

WK Voetbal
Volg je natuurlijk in het 
Erasmus Sportcafé ‘de Etap-
pe’ op GROOT SCHERM! 
Meer informatie in dit Eras-
mus Magazine en op 
www.erasmussport.nl.

OVERIG
Integrand Rotterdam
Integrand Rotterdam is per 
september op zoek naar 
nieuwe bestuursleden! Wil 
jij je cv upgraden, veel in 
contact komen met het be-
drijfsleven (met multinatio-
nals, maar ook met MKB), in 
teamverband werken en 
een supergezellig en leer-
zaam jaar tegemoet gaan?! 
Denk dan eens aan een be-
stuursjaar bij Integrand 
Rotterdam! Check onze site 
www.integrand.nl of neem 
contact met ons op via 010-
4081799.

LSVb
Wil jij wat betekenen voor 
studerend Nederland? De 
Landelijke Studentenvak-
bond (LSVb) zoekt nieuwe 
medewerkers & stagiaires. 
Kijk snel op www.LSVb.nl!

The Institute for Cultu-
ral Diplomacy
Academy session
25th July – 1st August 2010 - 
Berlin The Institute for Cul-
tural Diplomacy presents 
the opportunity to gain an 
insight into the field of di-
plomacy. The not-for profit 
Institute for Cultural Diplo-
macy will hold its regular 
Academy session from 25th 
July – 1st August, 2010 in 
Berlin. The Academy explo-
res both the history and de-
velopment of cultural di-
plomacy throughout diffe-
rent regions of the world. 

Do you want to learn more 
about cultural diplomacy 
and explore the cultural ci-
ty of Berlin? Sign up at; 
www.culturaldiplomacy.
org/academy

Max van der Kamp 
Scriptieprijs voor 
cultuureducatie
Heb jij in het studiejaar 
2009-2010 een master-
scriptie geschreven op het 
gebied van cultuur en edu-
catie? Of verwacht je die 
voor 15 april 2011 af te ron-
den? Dan maak je kans op 
de Max van der Kamp Scrip-
tieprijs van Cultuurnetwerk 
Nederland. Naast een on-
derscheiding en een geld-
bedrag van € 1.000,- krijg je 
de mogelijkheid om je 
scriptie te publiceren in een 
wetenschappelijk tijd-
schrift. Met deze scriptie-
prijs wil Cultuurnetwerk 
kwalitatief goed onderzoek 
door studenten bevorderen 
en voorkomen dat scripties 
in de spreekwoordelijke bu-
reaulade verdwijnen. Meer 
informatie en het regle-
ment is te vinden op www.
cultuurnetwerk.nl/scriptie-
prijs. Scripties kunnen tot 15 
april 2011 via de website 
worden ingediend.

Leren met Ritalin?
Gebruik jij Ritalin om beter 
te kunnen leren? Voor een 
VPRO-programma ben ik op 
zoek naar studenten die Ri-
talin zonder recept van een 
arts gebruiken. Mail naar s.
linssen@vpro.nl

PERSONALIA 

Professor Jehoshua 
Eliashberg
wordt per 1 januari 2011 be-
noemd tot gasthoogleraar 
Marketing Research aan de 
afdeling Business Econo-
mics van de Erasmus School 
of Economics. Hij zal met 
name gaan samenwerken 
met de onderzoeksgroep 
Marketing van professor 
Stefan Stermersch.

 
Sharina Kanhai
student Fiscaal recht van de 
EUR, is de winnares van de 
BestGraduates Tax Scriptie-
prijs 2010! Kanhai won de 
prijs met haar masterscrip-
tie “De wenselijkheid van 
het nieuwe feit als vereiste 
voor navordering”, die zij 
schreef voor haar opleiding 
aan de EUR. Zij kreeg hier-
voor 10.000 euro.

Drs. Martijn Kleppe
promovendus bij de Facul-
teit der Historische en 
Kunstwetenschappen van 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, heeft op maan-
dag 7 juni 2010 de beste 
presentatie tijdens het 
NWO-evenement Bessen-
sap - ‘pers-ontmoet-weten-
schapsfestival’ - gegeven. 
Kleppe gaf op Bessensap 
een presentatie over de 
werkwijze van de commis-
sie die de canon van de Ne-
derlandse Geschiedenis 
heeft samengesteld. Kleppe 
krijgt als beloning de gele-
genheid om over zijn on-
derzoek te vertellen in een 
interview op Teleac Radio 
en een presentatie te geven 
op het Discovery Weten-
schapsfestival 2010. 

Professor Drazen Prelec
is per 1 juni 2010 voor een 
jaar benoemd tot gast-
hoogleraar in Behavioural 
Economics and Neuroeco-
nomics bij de capaciteits-
groep Toegepaste Economie 
van de Erasmus School of 
Economics.

Dr. Dinand Webbink
is per 15 juni 2010 benoemd 
tot bijzonder hoogleraar 
Policy Evaluation, in het bij-
zonder Strategic Philan-
thropy, Health and Educati-
on. Professor Webbink 
heeft zijn leerstoel aan-
vaard bij de Erasmus School 
of Economics, aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam 
vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR. Dinand 
Webbink is verbonden is 
aan het Erasmus Centre for 
Strategic Philanthropy (EC-
SP). 

Benoemingen in het 
Erasmus MC
Er zijn vier nieuwe hoogle-
raren benoemd in het 
Erasmus MC:
Prof.dr. R.R. Krijger  
is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Kinderpatholo-
gie vanwege het Sophia 
Kinderziekenhuis Fonds. 
Prof.dr. R.M.H. Wijnen 
is benoemd als hoogleraar 
Kinderchirurgie. 
Prof.dr. C.M. van Duijn 
is benoemd als hoogleraar 
Genetische epidemiologie 
Prof.dr. C.W. Burger 
is benoemd als hoogleraar 
Vrouwenziekten, i.h.b. hor-
moongerelateerde tumoren 
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 Walewein

Juli
We gaan helemaal los. Hier, daar, overal. Het 
is zomer en wij studenten zullen van kroeg 
naar kroeg kruipen en natuurlijk onze liefde 
over de wereld verspreiden. Ons motto: er is 
genoeg voor iedereen! Van Lloret de Mar tot 
Bangkok: wij zullen er zijn! Van een geslaagde 
scholier tot een dame van veertig: wij gaan er 
overheen. Van een slecht feestje tot een gru-
welijke afterparty: wij maken het gezellig. Wij 
zijn lid, wij zijn mooi en elke avond gaan we 
strak naar de grond!

Met groot plezier verheug ik me op de mooie 
nachten tijdens mijn vakantie; ongetwijfeld 
nachten vol gekkigheid. En na mijn vakantie 
vraag ik me vast weer af hoe het er op m’n 
vakantieadres nou eigenlijk ’s morgens of ’s 
middags uitzag. Ik zal het nooit weten, maar 
net als met al die ochtendcolleges die ik heb 
verslapen, zal het gemis wel meevallen.

Ik verbaas me keer op keer over het feit dat er 
mensen zijn die hun vakantie van A tot Z vol-
plannen en nauwelijks ergens meer tijd voor 
hebben. Dan doe je toch iets verkeerd, want 
als je vakantie al helemaal is volgeboekt met 
leuke dingen waar je niet eerder aan toe bent 
gekomen, dan doe je dus te weinig leuke din-
gen in je normale leven! Kortom, wanneer je 
teveel uitkijkt naar de vakantie, is je normale 
leven blijkbaar niet leuk genoeg. Dat kan 
nooit de bedoeling zijn. De rest van het jaar 
moet juist het hoogtepunt zijn; de vakantie is 
om van al die hoogtepunten bij te komen. Het 
idee is, dat je in je vakantie nieuwe energie en 
ideeën opdoet, zodat je er het volgende jaar 
weer volop tegenaan kan. Bijvoorbeeld door 
in de zomer je lichaam alvast te laten wennen 
aan alcohol, en door je nieuwbedachte ope-
ningszinnen uit te proberen, zodat ze daarna 
soepel lopen. Of door – doe eens gek – een 
boek te lezen, zodat je in het nieuwe studie-
jaar wakker blijft tijdens het doorbladeren 
van een collegedictaat.

Aan de andere kant, als je wél geprobeerd 
hebt alles uit de rest van het jaar te halen, 
dan kijk je natuurlijk helemaal niet uit naar 
deze zomer. Want dat betekent dat de zomer 
een ramp is, die je moet uitzitten. Daarom: 
succes met de hertentamens!

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

De meeste bewoners van studentencomplex 
‘de Kerk’ weten waarschijnlijk niet al te 
veel van de historie van het pand. Karsten 
Hendriksma wel. Op zijn computer staan 
foto’s uit de tijd dat de kerk nog een puntdak 
had en de kerkgangers uit volle borst ‘hal-
leluja’ zongen. “In de jaren zeventig is het ge-
bouw in de fik gevlogen”, zegt Hendriksma, 
terwijl de foto’s uit voorbije tijden over het 
scherm vliegen. Hendriksma studeert be-
drijfskunde, maar heeft als grote hobby ge-
schiedenis. Op zijn tafeltje liggen een aantal 
exemplaren van het Historisch Nieuwsblad 
en in zijn boekenkast staan veel boeken over 
de Tweede Wereldoorlog. “Mijn opa heeft 
veel meegemaakt in die oorlog. Hij heeft wel 
eens wat in het verzet gedaan en zat in kamp 
Amersfoort. In tegenstelling tot andere men-
sen die liever zwegen, praatte hij er juist over. 
Ik luisterde graag naar hem.” 
Hendriksma leest niet alleen historische 
boeken en tijdschriften, hij bezoekt ook graag 
historische plekken, zoals kamp Amersfoort 
en Normandië. Omaha Beach, waar 
Amerikaanse en Engelse soldaten op D-day 
voet aan Europese grond zetten om tegen de 
Duitsers te vechten, kent hij ook. “Mijn moe-
der snapt er niets van. Die zegt: ‘Er is toch 
niets te zien daar, behalve wat oude gebouwen 
en een heleboel zand.’ Maar ik krijg de ril-
lingen als ik daar loop, door alles wat daar 
gebeurd is. Die Amerikaanse soldaten zijn 
vanuit hun eigen land hierheen gekomen om 

Europa te bevrijden. Ik wilde ook op die plek 
staan”, zegt hij terwijl hij naar een grote foto 
van D-day kijkt die in zijn kamer hangt.
Hij is geen ‘geschiedenisleipo’, benadrukt hij. 
“Ik heb wel eens vakken gevolgd bij de studie 
geschiedenis, maar dat was niets voor mij. 
Ik houd van feiten, maar ik wil liever niet zo 
diep spitten. Ik hoef niet alles tot in de kleinste 
details te weten van gebeurtenissen en ge-
zichtspunten van personen. Dat is voor mij te 
zweverig. Geschiedenis is leuk als hobby.”
Verder is Hendriksma gek op voetbal. Er 
hangt een voetbalshirt uit Engeland, met zijn 
naam op de rug. “Dat wilde ik als klein jon-
getje al dolgraag hebben en toen de pond heel 
laag stond, heb ik het eindelijk gekocht.”
Ook heeft hij grote interesse in Rotterdam. 
Zijn bedrijfskundescriptie gaat over de 
Maasstad. Hij onderzoekt het imago van 
Rotterdam als creatieve stad. “Voordat ik hier 
kwam wonen, kende ik alleen de Koopgoot en 
de Coolsingel. Nu bezoek ik de Schiecentrale 
om met mensen over creatieve plekken in 
Rotterdam te praten. Volgens socioloog 
Richard Florida moeten steden een creatieve 
klasse aantrekken om ervoor te zorgen dat 
een hele stad zich ontwikkelt en vernieuwt. 
Bij Rotterdam gaat het de goede kant op. 
Creatieve mensen zetten steeds vaker leuke 
dingen neer.’ Zelf is hij er geen creatieveling 
of kunstenaar van geworden. “Maar ik wil als 
ik klaar ben wel graag verder in de marketing 
van een stad of gebied.” MZ (foto: RvdH)
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