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Afscheid
Het zijn weken van afscheid, zo vlak voor de zomer. 
Het einde van het studiejaar betekent voor veel stu-
denten tevens het einde van hun verblijf hier op de 
campus. Dat geldt ook voor veel promovendi, want het 
aantal promoties in juni is skyhigh. Verder merk je op 
de campus dat het al stukken rustiger wordt en dat de 
vakanties hun aanvang beginnen te nemen.

Maar de universiteit nam afgelopen weken ook af-
scheid van twee prominente EUR-mensen. De een, 
hoogleraar Logistiek Jo van Nunen, overleed plotse-
ling, na dertig jaar een graag geziene en gerespec-
teerd onderzoeker te zijn geweest. Zijn markante per-
soonlijkheid en zijn kennis en netwerk zullen gemist 
worden.
De ander – oud-collegevoorzitter Jan Willem Ooster-
wijk – overleed minder plotseling, wat het niet minder 
verdrietig maakt.
Ik bezocht Oosterwijk begin dit jaar thuis, omdat hij 
via EM nog één keer zijn woorden wilde richten tot de 
medewerkers en studenten van de universiteit waar-
aan hij, in de korte tijd dat hij hier werkte, gehecht 
was geraakt. Het spreken verging hem moeilijk, maar 
zijn ogen waren helder. Het werd duidelijk dat hij de 
EUR nog graag verder in de vaart der volkeren had op-
gestuwd.
Hij praatte nog zeer begeesterd over zijn plannen; of 
die allemaal wel door zouden gaan. Hij zat in een 
nieuwe luie stoel, die zijn vrouw speciaal had aange-
schaft nu hij aan huis gebonden was. Ik hoop dat hij 
toch nog geruime tijd van dat plekje heeft kunnen ge-
nieten.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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CAMPUS	

‘Happy hour’ in De Etappe
Sportkantine ‘De Etappe’ op campus Woudestein kleurt oranje 
en is daarmee helemaal klaar voor het WK Voetbal. Tijdens alle 
wedstrijden is er een happy hour; een biertje kost dan één, in 
plaats van anderhalve euro. Verder organiseert de gastheer van De 
Etappe, Akcer Heijkoop, verschillende activiteiten, zoals een barbe-
cue op vrijdag 11 juni na de openingswedstrijd Zuid-Afrika tegen 
Mexico om 16.00 uur. De kosten zijn 5 euro. Andere WK-acties zal 
hij aankondigen op het krijtbord in de kantine.  LJ (foto: LW)

Zomers potje voetballen
Zin om na afloop van het voetbalseizoen nog een balletje te 
trappen? Doe dan mee met Zomer Avond Voetbal bij RSV Anti-
barbari. Vier vrijdagavonden spelen de elf deelnemende teams 
– bestaande uit een mix van alle spelers van de club - twee of 
drie wedstrijden van 25 minuten. Je kunt nog meedoen op 11 en 
18 juni; iedereen – dus ook vrouwen! - is welkom. De avonden 
worden afgesloten met iets gezelligs. Komende weken staan 
nog een quiz en karaoke op het programma. LJ
Lees meer over het Zomer Avond Voetbal op EM.Online 

ERASMUS MC

BESTUUR

Het schrijven van een wetenschappe-
lijk artikel is voor studenten nog geen 
sinecure. Strenge review-processen 
en hoge kwaliteitseisen, maken dat 
voor velen de drempel te hoog ligt om 
hun relatief bescheiden wetenschap-
pelijke bijdragen al aan de grote klok 
te hangen. Het Erasmus MC komt 
daarom met het Erasmus Journal, een 
soort ‘oefentijdschrift’ waar de stu-
dent alvast kan leren hoe een gedegen 
publicatie eruit dient te zien. 
Erasmus Journal is relatief laagdrem-
pelig. Studenten krijgen weliswaar net 
als bij een echte publicatie een streng 
ogende officiële brief met advies en 
opmerkingen, maar de coördinator 
neemt daarna ook nog in ‘gewoon 
Nederlands’ contact op om te vertellen 
wat die brief nu precies betekent. 

 

“Veel studenten schrokken van het 
eerste commentaar en wilden de brief 
bij wijze van spreken kwaad de hoek 
in keilen”, vertelt hoofdredacteur Die-
derik Dippel. Het hielp daarom dat de 
coördinator kon vertellen dat de brief 
geen sneer of afwijzing was, maar 
dat het simpelweg betekende dat het 
onderzoek interessant was en met wat 
aanpassingen geplaatst kon worden.
Of een artikel goed genoeg is, bepaalt 
overigens de uit docenten bestaande 
redactieraad, samen met geselecteerde 
student-reviewers die al wat verder in 
hun studie zijn. Reviewer Bas Hul-
legie: “Wij kijken vooral of het verhaal 
ook begrijpelijk is voor medestuden-
ten. Die zijn namelijk niet altijd op de 
hoogte van de allerlaatste ontwikke-
lingen.” GH

Is	‘scoren’	met	een	wetenschappelijke	publicatie	tijdens	de	studie	alleen	
voor	de	allergrootste	bollebozen	weggelegd?	Niet	meer,	als	het	aan	de	
makers	van	het	nieuwe	medisch	‘oefentijdschrift’	Erasmus Journal	ligt.

Oefenen in publiceren

De Etappe tijdens de oefeninterland Nederland-Ghana 

DE QUOTE

‘De verkiezingen in Nederland zijn zowat de domste 
procedure om de democratie vorm te geven’, 
aldus theoretisch filosoof Harrie de Swart in de Volkskrant. Lees op EM Online het volledige bericht.

Geen Engels in U-raad
Vergaderen	in	het	Engels	in	plaats	van	in	het	Nederlands.	Dat	was	een	
reëel	‘risico’	voor	de	Universiteitsraad,	nadat	internationale	studen-
ten	Mikus	Krams	en	Alexandru	Cogut	zichzelf	kandidaat	stelden	bij	de	
Rotterdam	School	of	Management,	Erasmus	Universty	(RSM).	

Helaas voor hen, maar gelukkig voor de raad – die naar eigen zeggen nog niet 
klaar was voor een taalverandering – werden zowel Krams als Cogut uitein-
delijk niet gekozen. Krams bleek niet erg verrast door het feit dat hij niet ge-
noeg stemmen kreeg. “Ik heb te weinig gedaan aan promotie.” Bovendien 
denkt Krams dat Nederlandse studenten een beter netwerk hebben wanneer 
ze actief zijn bij een studenten- of studievereniging. “Kennis van de lokale ge-
bruiken zou dan best eens doorslaggevend kunnen zijn”, meent hij. 
Krams kreeg uiteindelijk 58 stemmen in de verkiezing, waar slechts 526 van 
de 5512 kiesgerechtigden aan deelnamen. Cogut kreeg zes stemmen minder. 
Wieger Verberne en Robin Vossen, de twee studenten die wél gekozen werden, 
behaalden respectievelijk 191 en 106 stemmen. Men kon bij de verschillende 
faculteiten overigens alleen stemmen op ‘lokale’ kandidaten. Net als bij de vo-
rige verkiezingen, bleek het totaal aantal stemmers tegen te vallen. Het meest 
actief was de verkiezing bij het Erasmus MC, waar nog 23,21 procent hun 
stem uitbracht (602 van de 2594 stemgerechtigden). Met slechts 9,07 procent 
was de verkiezing bij het FSW overigens het karigst. GH 
De volledige uitslag is na te lezen op: www.eur.nl/uraad/verkiezingen/
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Jan	Willem	Oosterwijk	(1951-2010)

Scherpe geest en 
grote betrokkenheid

Positief, scherpe geest, betrokken en 
met een ‘hekel aan gebakken lucht en 
onzinverhalen’. Jan Willem Ooster-
wijk in een paar woorden samengevat 
door collega’s van de Erasmus Uni-
versiteit die nauw met hem samen-
werkten. Zaterdag 29 mei overleed 

Jan Willem Oosterwijk, oud-voorzitter van het Colle-
ge van Bestuur van de Erasmus Universiteit, thuis in 
Oegstgeest aan de gevolgen van kanker.

Oosterwijk maakte zijn entree op de universiteit in 
maart 2007. Na jaren werkzaam te zijn geweest in ho-
ge ambtelijke posities bij onder meer de ministeries 
van Financiën en Economische Zaken, koos hij voor 
een bestuurlijke functie. Dat was wel wennen, gaf hij 
in zijn laatste interview in Erasmus Magazine in janu-
ari dit jaar, toe. “De universiteit is een veel inhoudelij-
ker bedrijf. Op het ministerie was ik voor het 
publiek onzichtbaar – ik stond achter de minister.”
Meteen kon hij de handen uit de mouwen steken, want 
er lag een ingrijpende reorganisatie van de ondersteu-
nende diensten voor. Voorzitter van de Universiteits-
raad Harry Daemen herinnert zich: “De raad had tot 
dan toe grote moeite het college te overtuigen van haar 
overwegingen. Maar Jan Willem doorzag meteen waar 
het om ging, wat de kern was. En alleen al door te la-
ten blijken dat hij inzag dat de raad een reëel knelpunt 
aan de orde stelde, plaveide hij de weg naar een zinvol-
le oplossing van de spanning.”Ook Ton van der Pijl, 
secretaris van het College van Bestuur, benadrukt dat 
Oosterwijk niet voor niets geregeld werd gevraagd om 
moeilijke bestuurlijke klussen op te pakken. Van der 
Pijl: “Hij wist feilloos de vinger op de zere plekken te 
leggen maar bood ook de oplossingen of suggereerde 
een way-out.”

Verder herinneren zijn collega’s hem als een innemen-
de man die zijn medewerkers ruimte gaf voor eigen ini-
tiatief. “Ik kwam met het idee om maatschappelijk 
verantwoord ondernemen voor de universiteit vorm te 
geven, en kreeg daar alle ruimte voor. Hij was een 
baas voor wie je harder gaat werken, omdat hij je het 
gevoel gaf dat hij je inzet waardeerde”, zegt Petra Rie-
rink, die gedurende Oosterwijks voorzitterschap be-
leidsmedewerker en zijn persoonlijk assistent was.
Ronald van den Bos, directeur Institutional Develop-
ment Office, was zeer onder de indruk van Ooster-
wijks optreden toen hij de EUR eind vorig jaar nog be-
zocht. “Hij nam de moeite om de mensen van de be-
stuursdienst allemaal toe te spreken. Waarbij hij open 
over zijn ziekte vertelde. Ik ben toen samen met hem in 
de taxi naar huis gereisd en hij zat vol scherpe verha-
len en sappige anekdotes, onder andere uit het Haagse 
waar hij natuurlijk een enorm netwerk had dat heel 
waardevol was voor de EUR.”

Ruim een jaar na zijn plotselinge afscheid vorig voor-
jaar, heeft hij de strijd verloren. Maandag 7 juni is hij 
begraven. Hij werd 58 jaar oud. WG

‘Chemobommen’ lastig patenteerbaar 
Patiënten	kunnen	voorlopig	nog	niet	met	de	‘chemobommen’	van	het	Erasmus	MC	
behandeld	worden.	Eerst	volgt	nog	een	achterhoedegevecht	om	onderzoeksgeld	
los	te	krijgen.	

Van de voorpagina van de 
Volkskrant tot het avondjour-
naal van RTL: overal doken 
de laatste tijd de zogenaamde 
‘chemobommen’ op. Maar 
wie denkt dat dat betekent 
dat deze behandelmethode 
voor kanker binnenkort bij 
patiënten toegepast kan wor-
den, komt bedrogen uit. 
De methode is al getest in het 
lab en op muizen, maar bio-
loog Timo ten Hagen van het 
Laboratorium Experimentele 
Chirurgische Oncologie 
denkt dat een uitgebreid ver-
volg met mensen nog wel een 
paar jaar op zich laat wach-
ten. De belangrijkste reden? 
Geld. 
Een klinische trial kost na-
melijk vele miljoenen en 
daarvoor zijn partners uit de 
industrie nodig. Maar die 

willen de investering wél te-
rugverdienen. En dat is een 
gok. Het probleem is name-
lijk dat de chemobommen 
vooralsnog lastig te patente-
ren zijn. 
In de nieuwe methode wor-
den bolletjes werkzame stof 
ingekapseld in liposomen die 
bij een bepaalde temperatuur 
oplossen. Door de tumor 
eerst te verwarmen (techno-
logie die al bestaat), kan een 
precisiebombardement in al-
leen het gezwel volgen. Het 
resultaat is dat de patiënt 
veel minder last heeft van 
bijwerkingen dan bij een tra-
ditionele chemokuur. De 
crux zit ‘m in de liposomen: 
die kunnen namelijk op ver-
schillende manieren gemaakt 
worden, terwijl met één klei-
ne verandering het patent al 

omzeild kan worden. De on-
derzoekers van het Erasmus 
MC werken samen met Duit-
sers van het Helmholtz Cen-
trum in München. “Zij heb-
ben een uniek molecuul ont-
worpen dat op een héél pre-
cieze temperatuur smelt. Dat 
molecuul kunnen ze mis-
schien wat makkelijker pa-
tenteren”, denkt Ten Hagen.
De resulterende wachttijd is 
soms frustrerend; vooral als 
er patiënten zijn die de nieu-
we methode goed kunnen ge-
bruiken. Zo ontvingen de on-
derzoekers naar aanleiding 
van de grote media-aandacht 
al zes verzoeken om behan-
deling, die zij echter onmoge-
lijk kunnen inwilligen. “Dat 
is de keerzijde van alle posi-
tieve reacties die we hebben 
gehad.” GH

ONDERZOEK IN MEMORIAM
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Het incident vond plaats in het F-gebouw op 
campus Woudestein, waar enkele tientallen 
buitenlandse studenten gehuisvest zijn. De 
mishandelde student is een van de twee resi-
dential assistants (RA) die in opdracht van 
verhuurder Stadswonen, de huisregels in het 
gebouw moeten handhaven en ook in het 
pand wonen. 
De student kreeg enkele klappen en liep ver-
wondingen aan het gezicht en een lichte her-
senschudding op, waarvoor hij werd de be-
handeld in het ziekenhuis. De student heeft 
aangifte gedaan en de politie onderzoekt de 
zaak nog. Verder vernielden de studenten de 
kamerdeur van de RA met een brandblusser. 
Onder hen was ook iemand die niet in het ge-
bouw woonde en waarvan onbekend is of hij 
aan de EUR studeert. Vermoedelijk was er 
drank in het spel.
De ochtend na het incident hebben twee leden 
van het groepje amokmakers een uithuisver-
klaring ondertekend van Stadswonen en hun 
kamer direct moeten ontruimen. Het is niet 
bekend waar ze nu verblijven. 

Het is voor het eerst dat een dergelijk ernstig 
incident plaatsvindt sinds in september het F-
gebouw bewoond werd. Wel hadden de twee 
RA’s eerder een groepje bewoners, onder wie 
de twee studenten die uit hun kamer zijn ge-
zet, aangesproken op overlastgevend gedrag, 
aldus het slachtoffer. 
“Maar nooit was de overlast dusdanig dat je 
kon voorspellen dat dit zou gebeuren”, zegt 
Annemarieke Van Ettinger-Van Herk, mana-
ger Wonen en werken van Stadswonen. 
Van Ettinger noemt het ‘verontrustend’ en 
‘buitenproportioneel’ dat studenten zover 
kunnen gaan dat ze een medestudent in elkaar 
slaan. “Onze eerste zorg is uitgegaan naar de 
RA, die behoorlijk onder de indruk was van 
hetgeen is gebeurd. Samen met de beveiliging 
van de EUR en de faculteit hebben we snel 
kunnen handelen. Die jongens mogen niet 
meer in ,of in de buurt van het F-gebouw ko-
men. Ik denk niet dat we ons beleid hoeven 
aan te passen. Ik ga ervan uit dat het een inci-
dent was, en blijft.”, aldus van Ettinger. 
WG/CM

Handgemeen in F-gebouw
Twee	IBA-studenten	zijn	eind	mei	uit	hun	kamer	in	het	F-ge-
bouw	gezet	wegens	mishandeling	van	een	medestudent.	Ver-
huurder	Stadswonen	noemt	hun	gedrag	‘onacceptabel’.	De	EUR	
neemt	de	zaak	hoog	op	en	bekijkt	of	de	studenten	van	de	oplei-
ding	kunnen	worden	verwijderd.
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Kickbokskampioenschap keihard
Ondanks	het	zonnige	weer	kwam	menig	toeschouwer	op	zaterdag	22	mei	naar	Sportcentrum	
Woudestein	voor	het	NSK	(Nederlands	Studenten	Kampioenschap)	kickboksen	2010.	Verdeeld	
over	drie	gewichtsklassen	streden	de	24	deelnemers	–	onder	wie	zes	Rotterdammers	–	voor	een	
plek	op	het	podium.	Daarbij	ging	het	er	allesbehalve	zachtzinnig	aan	toe.	

Naast de gebruikelijke bedwelmende geur van 
zweet en chloor, voert een, zo mogelijk nog pene-
trantere, derde lucht de boventoon in de gang en 
zalen van het sportcomplex: tijgerbalsem. “Dat 
gebruiken we om de spieren lekker los te maken”, 
legt Kiren Newadj (22) uit, terwijl hij zich achter de 
schermen gereedmaakt voor zijn volgende gevecht. 
Even later begint de student uit Delft, begeleid door 
de dreigende beat van rockband Linkin Park, aan 
zijn opkomst richting de rode hoek. Zijn glimmen-
de, gebronsde en gespierde lijf fier vooruit dragend.
Vechtsportvereniging Minato en de Studenten-
sportraad (RSSR) slaagden erin het NSK dit jaar 
naar Rotterdam te halen. Hoewel het kickboksen 
in Nederland nog enigszins in de kinderschoenen 
staat, waren studenten uit vrijwel alle windstreken 
vertegenwoordigd. De sport laat zich omschrijven 
als een combinatie van de stoten uit het boksen en 
het betere trapwerk van karate en taekwondo. Dat 
leidt tot harde gevechten met meer dan eens het 
resultaat waarnaar het publiek heimelijk, en soms 
zelfs openlijk, verlangt: bloed. 
Vandaag valt ook een heuse knock-out te noteren. 
Ook de ‘rondemiss’ ontbreekt niet. Onder luid 

gejoel van de, voornamelijk mannelijke, aanwe-
zigen manoeuvreert de blonde, kortgerokte en 
hooggehakte Manouk zich na elke ronde met haar 
bordje tussen de touwen door de ring in. Tot haar 
takenpakket behoort echter niet het zoenen van de 
winnaars, maar daar zou ze geen probleem mee 
hebben gehad. “Zolang hij knap is, vind ik het 
prima.”
Ergens achterin de zaal zit de 25-jarige Jan-Pieter 
Dupon, die namens de EUR uitkomt in de zwaarste 
categorie, onderuitgezakt in een stoel. Hij nipt van 
een blikje Red Bull met een rietje en werkt tus-
sendoor een bakje druiven weg – voor de energie. 
De afgelopen drie maanden heeft hij geen alcohol 
gedronken en hij viel voor het toernooi acht kilo af. 
De eerste tegenstander was te sterk voor hem, dus 
moet hij zich nu snel opladen en extra concentreren 
om nog in de prijzen te vallen. Zijn vriendin voegt 
daar veelbetekenend aan toe: “Hopelijk slaat hij de 
volgende gast helemaal aan gort, dan heb ik ook 
nog een leuke avond.” TG (foto: LW)

Bekijk video’s van het NSK kickboksen op 
www.erasmusmagazine.nl/filmpjes

TALENT OP DE EUR

Lisette Prens, die vorig jaar op 
de EUR studeerde en dit jaar 
opnieuw eindexamen VWO deed. 
Prens werd twee keer uitgeloot 
voor geneeskunde en probeert 
nu met een gemiddeld eindexa-
mencijfer van minimaal een 8 
alsnog in te stromen.

Waarom doe je zoveel moeite?
“Ik heb nog één kans om ingeloot te 
worden en ik wilde er alles aan doen 
om die te benutten. Daarom heb ik heel 
6-vwo overgedaan. Ik heb voor alle vak-
ken opnieuw examen moeten doen, maar 
stond er met gemiddelden van achten 
en negens goed voor. Daardoor was ik 
minder gespannen.”

Wat ging er de eerste twee keer 
mis bij het inloten?
“Na mijn eerste eindexamen in 2008 
dacht ik dat ik het wel zou redden met 
een gemiddelde van 7,5, maar niets bleek 
minder waar. Vorig jaar probeerde ik 
daarom via loting én decentrale selectie 
binnen te komen. Helaas kwam ik niet 
door het selectieproces heen, omdat ik de 
toetsen onvoldoende had gemaakt.” 

Hoe was het om terug te keren 
naar de middelbare school? 
“Het jaar was prima door te komen, al 
was het in het begin wennen om weer 
door het leven te gaan als middelbare 
scholier. Gelukkig had ik een klas met 
aardige en gemotiveerde leerlingen. Ove-
rigens ben ik niet teruggegaan naar mijn 
oude school, maar heb gekozen voor het 
Luzac College – een particuliere school 
– vanwege de goede leraren. Gelukkig 
wilden mijn ouders de kosten betalen.”

Je krijgt de uitslag op 17 juni. 
Wat doe je als het niet is gelukt?
“Dan doe ik nogmaals een poging via 
centrale loting. En een allerlaatste optie 
is om in België toegelaten te worden via 
een kennistoets. Maar liever blijf ik in 
Nederland.” LJ 

Lees op EM Online hoe het afloopt 
met Lisette.

Ook de ‘rondemiss’ ontbreekt niet. Onder luid 

Jaap Siewertsz van Reesema

Jaap Siewertsz van Reesema (25) is op dit moment beter 
bekend als ‘Jaap’. Hij won vorige week de finale van X-Factor, het RTL-programma voor 
muzikaal talent. De vierdejaars rechtenstudent van de Erasmus Universiteit is al een 
heel eind met zijn scriptie, hij hoeft nog maar vijftien pagina’s, maar dat schiet er op 
dit moment helemaal bij in. De afgelopen maanden stonden in het teken van muziek 
en televisie. Uit een muzikaal nest komt Jaap niet; zijn familie bestaat uit doktoren en 
advocaten. Toch zingt hij al vijf jaar in de Hermes House Band, de feestband van het 
Rotterdamsch Studenten Corps. Onder begeleiding van zijn coach Angela Groothuizen 
kwam zijn talent helemaal tot bloei. Ze bracht hem vooral tekstbeleving bij: weten 
waarover je zingt en dat overbrengen. En met succes, want met 51 procent van de stem-
men won Jaap de talentenjacht. Zijn dromen komen uit, vertelt hij. Want hij mag een 
duet zingen met Jamie Cullum in de Heineken Music Hall begin juni en Marco Borsato 
belde hem met de uitnodiging om mee te zingen tijdens zijnconcert in het Amsterdam-
se Westerpark begin juli. Maar belangrijker nog: hij heeft een contract bij Sony Music. 
De besprekingen over Jaaps eerste album zijn nu in volle gang. De komende tijd gaat hij 
vooral genieten. De scriptie moet nog even wachten. MM
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Te	weinig	academici	betreden	als	intel-
lectueel	het	publieke	domein.	Ze	misken-
nen	de	kansen	die	talloze	media	bieden	
en	staan	te	ver	af	van	de	kern	van	hun	
ideeën.	Dat	zei	de	Amerikaanse	filosoof	
en	socioloog	Steve	Fuller	bij	de	aftrap	
van	de	jaarlijkse	Philosophers’ Rally,	op	
19	en	20	mei	in	de	Pelgrimvaderskerk.

Terwijl de ochtendzon door het glas in lood 
schemerde liet het publiek, voornamelijk 
bestaande uit Rotterdamse studenten Wijs-
begeerte, zich meevoeren door de galmende 
welbespraaktheid van de eerste hoofdspreker. 
Fullers uitgangspunt: een echte intellectueel 
is een handelaar in ideeën, die hierover via 
krant, televisie en boek in discussie gaat. We-
tenschappers daarentegen, staren zich te vaak 
blind op de beperkte wereld van academische 
publicaties. Hierdoor ontbreekt het nogal eens 
aan onorthodoxe stellingnames.
Makkelijk is het niet. Dat kon de Amerikaan, 
die door critici wordt beschouwd als pleitbe-
zorger van het omstreden Intelligent Design, 
beamen. En toch zouden meer wetenschappers 
het moeten aandurven, vond Fuller, waarbij 

hij naar Erasmus verwees. “Die was op heel 
veel verschillende gebieden actief en sprak 
met iedereen. Typische eigenschappen van 
een intellectueel. Maar daardoor was hij wel 
een verdacht figuur.”   
Over de locatie bleek nagedacht. Het thema 
van de Philosophers’ Rally, een samenwer-
kingsverband van Vlaamse en Nederlandse 
studieverenigingen Filosofie, was dit jaar  
‘change’. Twee dagen werd er in lezingen, 
debatten en workshops gesproken over 
dogma’s, verandering en nieuwe ideeën in 
de filosofie. En waar kon dat beter dan in 
een hervormde kerk?
De eerste editie van het congres vond plaats 
in 2006, nadat Groningse studenten in Polen 
een soortgelijk evenement hadden meege-
maakt. Sindsdien doet het congres elk jaar 
een andere universiteitsstad aan. Bijzonder 
is volgens Tsjomme Zijlstra (30), masterstu-
dent filosofie en voorzitter van organiserende 
vereniging SSF, de brede opzet. “Die biedt ook 
masterstudenten en jonge wetenschappers de 
mogelijkheid om hun onderzoek te presente-
ren.” GM

CAMPUS	

DIT WAS HET NIEUWS OP EM ONLINE WWW.ERASMUSMAGAZINE.NL

Benefietavond
Het RSC organi-
seerde voor het eerst 
een benefietavond 

en haalde 15.000 euro op 
voor Daniel den Hoed, het 
kankercentrum van het 
Erasmus MC. 

Vicieuze	cirkel
Sociale en psycholo-
gische problemen 
kunnen van genera-

tie op generatie overgedra-
gen worden, blijkt uit het 
Generation R-project.

Een	casus,	help!
Hoe bereid ik me 
voor op een casus 
tijdens een sollici-

tatiegesprek? 
Loopbaancoach Bud Bickes 
geeft tips. 

EM	Video
Bekijk elke week 
de nieuwe video op 
EM.Online! 

www.erasmusmagazine/
filmpjes

Facebook
Sinds kort zit 
Erasmus Magazine 
ook op Facebook, 

dus meld je bij ons aan!

IN MEMORIAM
Jo van Nunen overleden

Jo	van	Nunen,	hoogleraar	
logistiek	aan	de	Erasmus	
Universiteit	in	Rotterdam	
overleed	op	64-jarige	leeftijd	
onverwachts	aan	een	hart-
stilstand.	De	afgelopen	weken	
werd	hier	door	collega’s	
uitgebreid	bij	stilgestaan.	

Van Nunen overleed woensdag 12 mei in 
het Canadese Vancouver, waar hij een con-
gres bijwoonde. Hij was ruim dertig jaar 
aan de Erasmus Universiteit verbonden. 
Zijn afscheid van de universiteit stond voor 
3 september gepland. Hij laat een vrouw, 
kinderen en enkele kleinkinderen achter. 
Al sinds de jaren zeventig was Van Nunen 
verbonden aan de Erasmus Universiteit 
en de RSM (toen nog bedrijfskunde) en 
werd door velen beschouwd als één van de 
grondleggers van de huidige faculteit. Hij 
richtte zich in zijn onderzoek vooral op lo-
gistieke ketens en de daarmee verbonden 
onderliggende informatiestromen. 
Zijn dood kwam voor velen als een schok. 
In het online condoleanceregister prijzen 
de ondertekenaars vooral zijn humor, 
wetenschappelijke prestaties en inzich-
telijke colleges. De afgelopen periode is 
uitgebreid stilgestaan bij zijn overlijden. Zo 
werd er voor verschillende vergaderingen 
bij RSM en voor een promotie – waarbij 
Van Nunen de promotor was – een minuut 
stilte ingelast en was er een fysiek condo-
leanceregister op ‘zijn’ negende verdieping 
van het T-gebouw. 
Marianne Schouten van de RSM vat het 
gevoel bij de faculteit samen: “Het is hier 
nog altijd een gespreksonderwerp. Je 
ontmoet elkaar in de gangen en dan heb 
je het erover. Naast een topwetenschap-
per was hij ook een toppersoon. Dat vond 
iedereen, van hoog tot laag.” 
Van Nunen werd 22 mei onder grote be-
langstelling begraven. Aanwezig waren 
meer dan duizend familieleden, vrienden, 
collega’s en overige geïnteresseerden. GH

FILOSOFIE

Steve Fuller

‘Wetenschapper is te eenkennig’

euro is het gemiddelde salaris 
van een afgestudeerde wo’er. Af-
gestudeerde academici moesten 
afgelopen jaar gemiddeld 4,4 
maanden zoeken naar een baan 

op niveau. Dat is twee weken langer dan in 2009. Dit blijkt uit een 
jaarlijkse enquête onder bijna zevenduizend afgestudeerden door het 
weekblad Elsevier en SEO Economisch Onderzoek.

CIJFER
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De miljardenhulp aan Griekenland zette de Europese verhoudingen op scherp. Welk land zou 
volgen? Was de euro dan toch een slecht idee geweest? Overtrokken reacties, stelt Casper de 
Vries, hoogleraar Monetaire Economie. ‘De huidige crisis maakt duidelijk wat de spelregels zijn 
binnen de Eurozone.’                                                                            tekst Geert Maarse fotografie ANP

We hebben deze schuld met z’n allen

Wat is er fout gegaan met Griekenland? “Er was 
sprake van een internationale bankencrisis. Over-
heden hebben de afgelopen twee jaar een deel van 
de schulden van banken overgenomen. Dat moet je 
doen, omdat het essentiële instituten zijn in een 
economie. Als één belangrijke bank er tussenuit 
valt, stort alles in elkaar. Maar toen zaten de over-
heden wel met die schuld. En sommige landen kun-
nen die minder goed dragen dan andere. Bij Grie-
kenland kwam daarbij nog boven water dat er in 
het verleden een heleboel niet juist was gerappor-
teerd. Het tekort bleek veel groter te zijn dan men 
dacht. Toen liepen alle beleggers weg.”

Het lijkt soms of de Europese problemen, ook die 
met Griekenland, losstaan van die in de VS. Maar 
dat is dus gewoon dezelfde kredietcrisis? “Wij 
hebben samen één wereldeconomie. De huidige 
schuldencrisis is een logisch gevolg van het te rui-
me monetaire beleid van de FED en het instorten 
van de Amerikaanse huizenmarkt. Ook Europese 
banken hebben op grote schaal de handig verpakte 
rommelhypotheken gekocht.”

Hebben de EU-lidstaten adequaat gereageerd op 
het ontstane probleem? “Als het stormt worden er 
fouten gemaakt, dat zal elke schipper kunnen be-
amen. Maar grosso modo hebben de overheden ge-
daan wat ze moesten doen: krediet verstrekken. In 
de jaren dertig deden ze precies het tegenoverge-
stelde, met desastreuze gevolgen. Toen hebben ver-
keerde reacties van overheden een zware beurs-
krach doen uitgroeien tot een depressie. Dat heb-
ben we nu in eerste instantie voorkomen. Feit is wel 
dat het probleem onnodig groot is geworden omdat 
de ministers van Financiën niet eerder ingegrepen 
hebben.”

Griekenland kreeg van de Eurolanden en het In-
ternationaal Monetair Fonds een voorwaardelij-
ke lening van 110 miljard euro. Critici zeggen: er is 
alleen maar tijd gekocht.“Er is zeker tijd gekocht. 
Maar als banken niet meer aan elkaar en aan het 

publiek hadden willen lenen, was de economische 
schade veel groter geweest. Er is een vertrouwens-
crisis voorkomen. Het hele bankwezen is gebaseerd 
op vertrouwen. Als iedereen tegelijk zijn geld wil 
opnemen, kan dat niet; zoveel geld is er nooit bij 
geen enkele bank. Ze werken allemaal met een hef-
boomconstructie, maar je vertrouwt erop dat ze het 
geld goed investeren. Op het moment dat dat ver-
trouwen verdwijnt, gaat het fout.”

Snappen overheden hoe financiële markten wer-
ken? Angela Merkel, die in haar eentje een ver-
bod op ‘naked short-selling’ – het speculeren op 
koersverliezen op de effectenbeurs – oplegde, 

kreeg veel kritiek te verduren. “Dat verbod zet to-
taal geen zoden aan de dijk. Ik neem aan dat zij 
zich door deskundigen laat informeren, maar het 
lijkt erop dat ze weinig begrip heeft van financiële 
markten. Bovendien denk ik dat we heel veel te 
danken hebben aan dit soort speculanten. Die heb-
ben nu tenminste duidelijk gemaakt dat het ver-
kwisten in Griekenland moet stoppen.”

Moeten we ons zorgen maken om de euro? Ten 
opzichte van de dollar wordt hij steeds minder 
waard. “Er is een hoop heisa om niets. Bij de intro-
ductie van de euro was hij 1,18 dollar waard. Hij is 
gezakt naar 0,80 en later opgelopen naar 1,60. 
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Nustaat hij weer rond de 1,20. Als je berekeningen 
doet op basis van koopkrachtpariteit, is dit onge-
veer de goede koers. Sarkozy heeft jaren geroepen 
dat de Euro te hoog stond. Nu staat hij lager, alleen  
is het weer niet goed. Politici kraaien maar wat. 
Voor onze export is het goed. En hij kruipt vanzelf 
wel weer omhoog.”

Er zijn economen die stellen dat de euro een 
slecht idee is geweest. Zitten die ernaast? “André 
Szász, oud-onderdirecteur van De Nederlandsche 
Bank, heeft altijd gezegd dat de invoering van de 
euro in eerste instantie een politiek proces was. 
Vooral om Duitsland echt als onderdeel van Europa 

te hebben en te houden. Dat hebben Nederlanders 
te weinig willen zien. Er is heel veel bereikt met de 
Europese Unie. De problemen die we hebben, wor-
den veroorzaakt door landen die nu pas ontdekken 
wat de regels van het spel zijn. Alle zuidelijke lan-
den hebben geprofiteerd van de te lage rente, en dat 
geld hebben ze voor een groot deel geconsumeerd in 
plaats van geïnvesteerd. Natuurlijk bestaat de kans 
dat de euro uit elkaar klapt. In de geschiedenis is er 
geen enkele monetaire unie geweest die uiteindelijk 
stand heeft gehouden. Maar het is veel te vroeg om 
daarover te praten. We kunnen beter nadenken over 
de manieren om een sterkere en stabielere politieke 
unie te creëren, op het gebied van financiën, land-
bouw en defensie. En ik zou pleiten voor een echte 
Europese bankensector.”

Hebben we het ergste gehad? “Er zou best, op 
eenzelfde manier als bij Griekenland, nog eens een 
groot bedrijf om kunnen vallen. We zijn hier niet zo-
maar uit, want we moeten een grote schuld afbeta-
len met elkaar. Dat geldt voor Amerika, dat geldt 
voor Engeland en dat geldt voor Europa.”

In de VS klinken voorzichtig de eerste optimisti-
sche geluiden. Is dat niet gek, met zo’n gigantisch 
begrotingstekort? “Het Amerikaanse tekort is gro-
ter dan het gemiddelde van Europa. Ook daar kan 
de schuld op een gegeven moment zo hoog zijn, dat 
andere partijen, waaronder China, niet meer bereid 
zijn om die over te nemen. Er moet afbetaald wor-
den. En dat gaat altijd ten koste van de consumptie 
en van de stimulering van de economie.”

Volgens financieel journalist Willem Middelkoop 
heerst in de westerse wereld het idee dat we 
recht hebben op onze welvaart. De Grieken gin-
gen en masse de straat op toen ze te horen kre-
gen dat ze iets in moesten leveren. Zijn we ver-
slaafd geraakt aan groei? “Sinds de industriële re-
volutie realiseren we reële groeicijfers van twee, drie 
procent per jaar. Dat betekent een verdubbeling van 
de welvaart in dertig jaar. Natuurlijk ontstaat er 
dan onrust bij bezuinigingen. Maar de schuld die 
de overheid heeft, is een schuld die we met zijn allen 
hebben. De lonen moeten iets omlaag, de kapitaal-
kosten zullen aangepast moeten worden. Dat zijn 
de spelregels in een monetaire unie. Maar we zijn 
veerkrachtig genoeg om een paar stoten te kunnen 
opvangen. De innovatie is nog lang niet ten einde, 
dus op termijn zal de groei wel terugkeren.”

Geldt dat voor de VS ook? Er zijn mensen die stel-
lig zeggen: de bom gaat daar nog een keer bar-
sten. “Toen Clinton begon als president, trof hij 
ook een enorme overheidsschuld aan, uit de tijd van 
Reagan en Bush senior. En die heeft hij in acht jaar 
weten weg te werken. Mensen overreageren een 
beetje. Ook over landen als Spanje, Portugal en Ita-
lië worden heftige dingen geroepen. Er zijn daar 
vast wel problemen, maar die zijn van een heel an-
dere orde dan die in Griekenland.”

U lijkt optimistisch. Acht u de kans groot dat de 
juiste maatregelen getroffen worden? “Frankrijk 
is hard aan het werk, de Engelsen zijn aan het her-
structureren. Als er goed gesneden wordt in de be-
grotingen, denk ik dat het best goed komt. Een 
slimme overheid bezuinigt op consumptie, niet op 
investeringen. Dus: korten op lonen en uitkeringen, 
niet op onderwijs en infrastructuur. Helaas ont-
breekt nog bij veel mensen, ook in de Nederlandse 
politiek, het besef dat we er straks veel beter voor 
zullen staan, als we nu een beetje inleveren en inko-
mensverschillen toestaan. Afschaven en herverdelen 
lijkt misschien eerlijker, maar uiteindelijk kom je 
daarmee minder ver.”

Ziet u deze crisis als een ‘wake up call’ voor over-
heden? “Gedeeltelijk. Er zijn fouten gemaakt. Maar 
de huidige problemen komen toch vooral door het 
socialiseren van de bankenschulden. En de schuld 
daarvan ligt duidelijk in de private sector.”

En wij, de belastingbetalers, mogen de kosten 
dragen. “Helaas pindakaas. Je kunt wel de hemel 
op aarde wensen, maar dat is niet reëel. Het enige 
wat we kunnen doen, is hiervan leren en de financi-
ele sector zo hervormen dat het moeilijk opnieuw 
gebeurt. Maar een volgende financiële crisis komt 
er toch wel weer. Het is niet te voorzien hoe dingen 
lopen. Daar zullen we een beetje mee moeten leren 
leven. Het perfecte systeem bestaat niet.”

De Europese vlag  wappert boven de tempel van het 
Parthenon op de Acropolis in Athene. 

Prof. dr. Casper de Vries
(Den Haag, 1955) is hoogleraar 
Monetaire economie aan de 
Erasmus School of Economics en 
hoogleraar Risk management 
aan de Amsterdamse Duisenberg 
School of Finance. Hij promoveer-
de in 1983 in de VS aan de Purdue 
University, en is specialist op het 
gebied van monetaire economie, 
internationale financiën en spel-
theorie. Hij was onder meer ver-
bonden aan de Texas A&M Uni-
versity en de Katholieke Univer-
siteit Leuven.
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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 

“Nederland wordt eindelijk Wereldkampioen Voetbal, 
omdat twee dagen voor de eerste aftrap in Zuid-Afrika 
Geert Wilders de Tweede Kamerverkiezingen wint, zijn 
‘mozartkugel’ in plaats van blond oranje verft, Henk en 
Ingrid hem daarin volgen, en iedereen als één natie - 
met oranje pruik en Jan Smit onderbroek - achter ‘onze 
jongens’ gaat staan; elke wedstrijd van het Nederlands 
elftal wordt hierdoor een makkelijk te winnen thuis-
wedstrijd. Nee, alle oranjegekte op een stokje, ik geloof 
eerlijk gezegd niet dat Nederland wereldkampioen 
wordt. De eerste ronde zullen ‘we’ wel doorkomen. 
Maar wie het speelschema erbij pakt en een beetje 
durft te voorspellen, die ziet dat in de achtste finale 
Italië als mogelijke tegenstander wacht en in de kwart-
finale Argentinië. Als Maradona nogmaals de hand van 
God kust en vonken hiervan overslaan op Lionel Messi, 
dan wordt niet Nederland maar Argentinië wereld-
kampioen. Als ook Máxima haar haar oranje verft, is 
die overwinning echter een beetje van ‘ons’.”

Waar	kan	het	hier	anders	over	gaan,	dan	over	het	Wereldkampioenschap	Voetbal	dat	op	11	
juni	begint	in	Zuid-Afrika.	Wat	denken	de	panelleden,	worden	‘we’	kampioen?

Niels van Poecke 
programmamaker 
Studium Generale

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)

“Het zal wel mijn ‘twisted mind’ als wetenschapper zijn, 
maar deze stelling roept bij mij de associatie op met 
een mooie Nederlandse traditie: de elfde stelling bij het 
proefschrift (zie artikel 4.2 lid 1 van het promotieregle-
ment van onze universiteit). Voor deze laatste stelling 
geldt, anders dan voor de overige tien stellingen, niet de 
eis van wetenschappelijke verdedigbaarheid. Net zo 
goed kan ik geen enkel valide argument bedenken ter 
verdediging van bovenstaande stelling. Waarmee ik 
overigens niet wil beweren dat het hier gaat om een ‘lu-
dieke’ stelling of ‘onzinstelling’, zoals de elfde stelling in 
de volksmond wel wordt genoemd. We zullen het ge-
woon wel gaan zien en ik wens de Nederlandse voetbal-
lers natuurlijk heel veel succes!”

Elaine Mak
universitair hoofddocent Erasmus 
School of Law

	VAN	DER	SCHOT	

‘We worden 
kampioen!’ 
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Lekker efficiënt
Heerlijk. Fantastisch. Nu het de Erasmus Universiteit 
betreft, word ik helemaal warm van het Europese aan-
bestedingsbeleid. Wat een ontzettend goed idee om 
van alles en nog wat eens per zoveel jaar aan te beste-
den. Computers, memorysticks, eten, drinken – zeg 
maar de noodzakelijke randvoorwaarden voor elke 
medewerker van deze onvolprezen prachtuniversiteit 
om haar/zijn werk te doen– alles moet worden aanbe-
steed. Want: gemeenschapsgeld kan maar éénmaal 
worden uitgegeven, en dan is het extra fijn als dat lek-
ker efficiënt gebeurt.  Je kunt dus maar beter via de 
Erasmus Universiteit een laptop aanschaffen, want dat 
is veel efficiënter en goedkoper. De I&A-afdeling speelt 
het spelletje rustig mee, en helpt je alleen met je com-
puterproblemen als de (Europees aanbestede) compu-
ter via hen is aangeschaft. En zelf een computer aan-
schaffen van je eigen budget is er sinds een paar 
maandjes ook al niet meer bij. Als het gaat over eten 
en drinken is het net zo geregeld. Het hele pakket 
wordt aanbesteed. Vergaderen met koffie, thee en 
slappe cake? Borrel bij je oratie, promotie, of andere 
feestelijke gelegenheid? Al het eten in de mensa? Alles 
wordt uitbesteed aan één organisatie – schaalvoordeel 
zal dat heten – die dat lekker efficiënt en goedkoop 
voor ons regelt. 
Jammer, maar je kunt op je klompen aanvoelen dat 
het niet zo werkt. Een computer kopen in de Aldi, 
Mediamarkt of via Bol.com is altijd vele malen goed-
koper en deze is ook van prima kwaliteit (goed genoeg 
in ieder geval om worddocumentjes te typen, te e-
mailen en hier en daar wat te analyseren). Europees 
aanbestede computers zijn wat mij betreft niet evi-
dent beter, maar zeker een stuk duurder. Van de 
Europese aanbesteding van de catering word ik ook al 
niet vrolijk. Een borrel na je promotie kost 2,20 per 
biertje, maar dan moet je wel nog zes obers inhuren 
(kosten: € 29.50 per stuk per uur). In gewone kroegen, 
op de vrije markt zeg maar, betaal je ook rond de 2 eu-
ro voor een biertje, maar nooit een apart uurloon voor 
de barman omdat ie in zijn eigen kroeg aanwezig wil 
zijn. Ga je naar In de Smitse, dan ben je voor 1,20 per 
biertje klaar. En dan hoef je niets te betalen voor be-
dienend personeel of andere fratsen. Pas geleden nog 
werd in dit blad bericht over de opbrengst van de laat-
ste aanbestedingsronde waarbij Avenance het onder-
spit delfde tegen Albron. Het voordeel: ‘van elk product 
zal duidelijk worden aangegeven wat het kost’. Het 
staat er echt. Het voordeel van Europees aanbesteden 
is dat we binnenkort weten hoeveel ons bordje bami 
kost. Ja ja. Dat is innovatie. Dat is lekker efficiënt. 
Grappig is hier niet het juiste woord. Tragikomisch, dat 
is het.

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW, is pen-
ningmeester van de afdeling sociologie en tegen 
Europese aanbestedingen

Op donderdag 20 mei heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam de Mandeville-penning 
uitgereikt aan Jeroen van der Veer. De EUR eert Jeroen van der Veer, sinds 1971 in dienst van 
Shell, vanwege zijn: ‘voorbeeldig leiderschap en zijn grote maatschappelijke betrokkenheid 
als topondernemer.’ Bezorgd vraag ik mij af wat de EUR verstaat onder ‘voorbeeldig leider-
schap’ en ‘maatschappelijke betrokkenheid’.
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling een 
aantal zeer maatschappelijk betrokken topwetenschappers rondlopen. Ook is in 2006 van-
uit de Rotterdam School of Management het ‘greening the campus’ initiatief opgestart. 
Juist omdat dit initiatief vanuit de bedrijfskundefaculteit werd opgestart, maakte dat het 
binnen de universiteit als iets serieus werd gezien en in 2008 voor de hele Woudestein 
campus werd opgepakt; duurzaamheid is tegenwoordig ook gewoon ‘good business’. Mij 
waren Jeroen van der Veers bijzondere leiderschapskwaliteiten niet bekend, dus ging ik 
navraag doen. En inderdaad, een aantal mensen die hem persoonlijk kennen of met hem 
hebben gewerkt, inclusief mensen uit de milieuhoek, vertelden mij dat Jeroen van der Veer 
een vriendelijke man is en goed kan luisteren. Toch blijft bij mij de vraag branden of het er 
bij leiders ook niet om gaat waar deze leiders ons naartoe leiden. 
Bernard Mandeville (1670-1733) stelt dat alle gedragingen van de mens zijn te herleiden 
tot twee basisdriften: honger (voor ons eigen voortbestaan) en seks (voor het voortbe-
staan van onze soort). Zelfs altruïstisch gedrag is hierop terug te voeren, want als wij iets 
doen voor de ander dan zullen anderen ons beschouwen als een ‘honourable man’. 
Mandeville stelt dat deze basisdriften niet erg zijn, want volgens hem leiden deze ons uit-
eindelijk toch naar een optimale samenleving.  Of onze zucht naar olie voor onszelf opti-
maal is, is te betwijfelen. De meeste mensen zijn ervan overtuigd dat het gebruik van fos-
siele brandstoffen bijdraagt aan de opwarming van onze aarde en de klimaatsceptici on-
derkennen in ieder geval dat fossiele brandstoffen ons milieu vervuilen en onze gezond-
heid schaden.
Bovendien leidt onze zucht naar olie tot uitbuiting van andere samenlevingen. Of het nu 
de Chinezen zijn in Afrika of een Westers bedrijf is als Shell in Nigeria, dat het misschien 
daar nog wel netter probeert te doen dan de Chinezen. Onze zucht naar olie zal blijven, 
totdat wij westerlingen waarlijk leiderschap tonen. Ondanks zijn leiderschapskwaliteiten 
heeft Jeroen van der Veer niet kunnen voorkomen dat Shell haar belangen in zon- en 
windenergie verkocht. Shell vond deze investeringen onvoldoende renderend. Ze doet nog 
wel wat op het gebied van waterstof en biomassa – al is de manier waarop ze zich bezig-
houdt met biomassa niet milieuvriendelijk te noemen.  Het beleid van Shell staat haaks op 
dat van innovatieve spelers, zoals de Rotterdam Pioneers en de leden van Stichting 
Urgenda. Zij beschouwen duurzame investeringen, waaronder investeringen in schone 
energie, namelijk als een goede investering. Ook de uitstekende prestaties van de 
Cleantech-fondsen getuigen ervan dat schone energie rendeert.
Terug naar de EUR. Greening the Campus is nog actief binnen de RSM (Greening RSM), 
maar op centraal niveau is zij ondergebracht in het ‘maatschappelijk verantwoord onder-
nemen’ programma (mvo) van de EUR. Vanuit centraal niveau wordt verduurzaming van 
de gehele campus nog amper gestimuleerd, want de beperkte tijd en capaciteit die de 
mvo-programmamakers hebben gekregen, wordt momenteel besteed aan het in kaart 
brengen van wat de EUR op maatschappelijk gebied al goed doet en aan WorkMate (orga-
nisatie voor vrijwilligerswerk, red.). 
Successen vieren en communiceren, is inderdaad belangrijk, maar de broodnodige stappen 
voorwaarts naar daadwerkelijke verduurzaming van de universiteit liggen nu slechts in 
handen van het Erasmus Facilitair Bedrijf en de studenten van GreenEUR. Zij missen echter 
de expertise en inbreng van onze ‘maatschappelijk betrokken’ academici, evenals die van 
de andere stafafdelingen. Met dit beleid zullen we onze doelstelling om de meest duurza-
me universiteit van Nederland te worden dan ook niet halen. Tevens wordt geen funda-
mentele discussie gevoerd over wat ‘maatschappelijk betrokken’ of ‘verantwoord’ nu wer-
kelijk inhoudt en worden academici nog onvoldoende beloond voor hun inzet voor de stad 
of de regio, noch voor hun onderwijsprestaties. Een kaartje leggen in een bejaardentehuis 
geeft ons nog geen duurzame universiteit.

Ik hoop dat Jeroen van der Veer in zijn nieuwe functie bij de NAVO zijn leiderschapskwali-
teiten ten goede benut. En ook dat de EUR leiderschap toont en haar mvo-programma 
moge uitmonden in een werkelijk duurzaam beleid.

Ingrid de Vries is initiator van Greening the Campus en werkt momenteel bij Drift aan het 
ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s op het gebied van duurzame transities
De uitgebreide versie van dit opiniestuk staat op www.erasmusmagazine.nl/opinie
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Gaat het bij goede leiders ook niet over 
de vraag waar zij ons naartoe leiden?

PETER ACHTERBERG
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Ready for kick off!

Italy 
“I am very much a sports loving person. I have play-
ed tennis, volleyball, basketball, and done gymnas-
tics since I was four years old, and I have liked 
swimming. I even played a little soccer for fun. Since 
I started studying in Rotterdam have I played sports 
a bit less frequently, I am afraid. I only go to the 
gym on campus now and then. 
My older brother is the real soccer freak in our fami-
ly. We are from Naples so we support Napoli. In the 
year I was born, Napoli became Italian champion 
for the last time. 
Normally I don’t watch soccer on TV, but a few 
weeks ago I watched the Champion’s League final 
between Bayern München and Inter Milan with a 
lot of other international students. I was the only 
Italian amidst a lot of Germans. Luckily for me there 
were also a couple of Brazilians. 
I am writing exams during the World Cup, so some-
times it will be hard to manage to both watch Italy 
play and study. After the first rounds I will return to 
Naples and watch the quarter finals and the rest 
from there. Although the current Italian team isn’t 
as good as the team that won the World Cup four 
years ago, I expect them at least to survive the group 
matches. I mean, it’s an easy group, so we will finish 
first. But in the end I think Holland will win the cup 
this time, followed by Brazil and Argentina.” 

The Netherlands 
“When I was a boy, I once dreamt I played in the na-
tional soccer team. Like famous Kick Wilstra, I was 
a substitute who would score the conclusive goal in 
the last minutes from a favourable situation – unlike 
Rob Rensenbrink later in 1978, who hit the post. 
But seriously, in my youth I was a fast right-winger 
in the school team and the local soccer team of Me-
zenbroek, called KEV. Unfortunately that didn’t last 
for very long, because as a smoker I lost my speed, 
and was soon promoted to become a rather labori-
ously moving defender – though with a killing shot. 
Later on I became a goalkeeper. 
Nowadays I barely do any sports, or I should count 
in a little bit of walking and cycling. One has to be 
careful with doing sports, because it can be a dange-
rous thing to do, ha ha. I don’t watch soccer games 
on TV, only the summaries. I find soccer rather bo-
ring; it’s tedious to watch all games. I prefer wat-
ching cycling, although I have to admit that since I 
moved to Rotterdam – ten years ago – I have had a 
season ticket for Feyenoord, so I watch the games in 
De Kuip every second week together with the Dean 
of the department of Social Sciences Henk van der 
Molen. More a social thing.
During the World Cup I will be in Singapore, so I 
don’t expect I will watch the Dutch team play. I pre-
dict that Brazil will win, with Italy second and 
Spain third.” (foto: GE)

 

Cameroon
“The importance of soccer in Cameroon? It is a reli-
gion. Cameroon is the only bi-lingual country in Af-
rica with both English and French being official lan-
guages. In addition, in Cameroon there are both 
Christian and Muslim communities, but when there 
is a soccer match, the nation becomes one. I travel a 
lot for work, so I don’t know where I will be during 
the matches, but I will watch anyway. Preferably 
with friends, because it’d be a shame if I had to 
watch from a hotel room how Holland would be de-
feated by Cameroon. We are in an exciting group. 
Denmark doesn’t play bad; Japan could be a surpri-
se and Holland plays well – although unfortunately, 
your van der Sar is no longer playing. Our players 
are called ‘the Indomitable Lions’. Pride plays a very 
big role, and: to us it will not feel like playing in 
South Africa. It will feel like playing a home game.”  

Roberta	de	Luca	(20)
year 2 International Business Administration 

paraguai

Henk	Schmidt	(62)
Rector Magnificus 

paraguai

Aloysius	Bongwa	(54)
senior expert Urban Finance at the IHS
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Ready for kick off! The 2010 World Cup is to become a very special tournament, also 
at the EUR, where every participating country is represented. From 
11 June all eyes will be on South Africa. Erasmus Magazine intervie-
wed its own squad of eleven EUR students from participating 
countries. As their coach of course: the rector from Rotterdam.    
                                            tekst Gert van der Ende and Geert Maarse photography Levien Willemse

  

Paraguay
 “When Paraguay plays, the whole country sits in 
front of the TV, mostly with their families, all dres-
sed up and with flags. It’s a good reason to meet 
each other and have a few drinks. Paraguayan peop-
le are very expressive, and sometimes the whole soc-
cer thing gets a bit crazy. I will be in Holland this 
summer, so I am going to watch the games of our 
team with some relatives who are also living in Hol-
land. However, I have exams in the same period so 
that is going to be a bit problematic. But so far I 
have always got good grades by studying the last 
minute.
This time we have a very good team although a sad 
thing happened: One of our star players, Salvador 
Cabanas, got shot in the head some time ago. He is 
recovering but the bullet is still in his head and it’s 
unlikely that he will play. He was chosen the best 
player of South America in 2007. Still I think, or 
maybe hope, we will at least reach the last eight. 
We’re in Group F with Italy, Slovakia and New Zea-
land, so it can’t be too hard to finish at least second. 
I would be very sad, not exactly crying, when we 
would do less. 
I am not much into sports myself, but I do love bi-
king. I have a Dutch boyfriend who never watches 
the Dutch team when they play. I did watch the 
friendly match between Paraguay and Holland, 0-0. 
No goals, that does say something about us, right?” 

 

Nigeria
“It is like playing a home game. Never before has an 
African country organised the World Cup. That has 
to play out well for us and also for Cameroon, Gha-
na and Ivory Coast. I will be here in Holland during 
the World Cup so I will visit Nigerian friends when 
my country is playing. The rest of the games I will 
watch from home. I am quite a fanatic. I don’t cheer 
and scream, but I am moving along while sitting in 
front of the TV. And I find it really hard to watch my 
guys playing badly. One goal for the other team I 
can deal with, but if they are two or three goals be-
hind, I can no longer watch. Whether we win? Oi, 
we are in a strong group with Argentina, South Ko-
rea and Greece. I am optimistic though. I hope we 
will make it to the quarter finals but I think the title 
will go to Brazil, Spain, Germany or Argentina.”

South Africa 
“I haven’t lived in South Africa for a few years now, 
but I actually wish I could be attending the opening 
ceremony. This is going to be a World Cup like we 
have never seen before, a unique happening. Why? 
Because for one, it is not going to be a perfect tour-
nament. And secondly, because the soccer craze has 
grabbed all in the country. Of course, Europeans 
and Latin Americans are also crazy about soccer, 
but with Africans, it is in their blood. And they are 
extremely proud having been given the honour to 
organise this event. 
As far as integration is concerned the country will 
really receive a boost.
It remains to be seen however what the World cup 
will mean for the economy. What will happen with 
the stadiums that were built? Events of this scale are 
never organised in South Africa, so they will proba-
bly end up sitting empty. Everybody is expecting for 
the costs to be equalled out by ticket sales revenues. 
But will that happen? Except for popular tourist des-
tinations like Cape Town, ticket sales are disappoin-
ting.”                 >>

  

Gabi	Penner	(22)
year 2 International Business Administration

Lameez	Alexander	(28) 
PhD student RSM 

paraguai

Joel	Idaye	(35)		master student 
Urban Management and Development
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Argentina
 “I grew up being a swimmer, so I am not too much 
into soccer. I think that in my entire life, I have been 
to a soccer stadium five times at the most, to watch 
‘my team’ Indepediente. The last time I was in a soc-
cer stadium must have been at least four years ago. 
When I was in Italy, I joined a friend to AS Roma. I 
did play soccer though when I was a small kid, I 
played in the ‘baby league’ for two years, but I 
wasn’t very good and I turned to swimming. 
The last time Argentina won the World Cup was in 
1986, I was six years old. I do remember that we 
won, but not into much detail. My heart rate doesn’t 
really increase when Argentina plays. I will only will 
watch the game if I happen to be at home. I will defi-
nitely not adjust my schedule, and since I am very 
busy finishing my PhD, I guess I will not see a lot of 
the soccer this summer. 
In my view the people back in Argentina go comple-
tely crazy when it comes to soccer. My family isn’t 
as fanatical; my sister and brother are also more into 
swimming. Of course, when Argentina plays in the 
weekend, it’s a good reason for us to watch the game 
and have another family barbeque. This time I think 
Spain will win, Germany will end up second, and 
Brazil will be third.”

New Zealand
“I have never witnessed someone cheer for a soccer 
match. We play rugby and cricket and the entire 
sports landscape is made to accommodate these two 
sports. The only time we played in a World Cup was 
in 1982, in Spain. We lost every single match. We 
have one professional soccer team in New Zealand: 
Wellington Phoenix. It is owned by a Greek real 
estate developer and it plays in the Australian soccer 
league. I will be in New Zealand myself during the 
World Cup, to do research. I suppose people will go 
and watch the matches. But most of our players are 
always in Europe, so we never see them play. It 
doesn’t really matter to me who will win. It won’t be 
New Zealand anyway.”   

Ghana 
“Ghanaians can be very emotionally involved with 
soccer; they can have tears in their eyes. Whenever 
an important match is played, politics makes way 
for soccer on the radio. People will visit one another 
and the streets are empty. Until a goal is scored. 
Then everybody comes flying out the doors waving 
flags and blowing horns. If the match is going well I 
will be stuck in front of the TV. But if the team plays 
badly, I become extremely nervous. I will always 
support African countries, except for when they 
play against us. If Cameroon beats us, we don’t 
want to see them win. And Nigeria has always been 
a big rival. I think most Ghanaians would like us to 
beat Brazil because they beat us during the group 
stage in the 2006 World Cup. But that will be a diffi-
cult thing. Many of our star players have become in-
jured while playing for teams such as Chelsea and 
Inter Milan. So we’ll have to play with new guys.” 

Biddy	Livesey	(26), master student 
Urban Management and Development

paraguai

Judith	Ayifli	(29)		master student 
Urban Management and Development

  

Ignacio	Vaccaro	(30)		PhD student 
Management Innovation at RSM, 

paraguai



Sophie	Choi	(21)
Year 3 International Business Administration
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Mexico
“I have lived here for three years now. My father is 
Dutch and my mother is Mexican. The last time 
Mexico played in the World Cup I was still living in 
Mexico, so I did not have to think much about which 
team to support. This time around it is more diffi-
cult. I have one big fear: Mexico and Holland en-
ding playing each other in the final while I am in the 
‘Oude Haven’ enjoying a beer with some fellow stu-
dents and watching the soccer on the big screen. 
The Mexican team isn’t particularly good, which is 
weird if you think about it. Mexico has a population 
of 110 million and everybody loves soccer. But as a 
result of corruption and poor infrastructure, the 
country does not get the team it deserves to have. It 
would be cool for a Latin American country to win. 
Rather Argentina or Brazil than France or Germany. 
But the odds are mostly in favour of Spain, because 
they won the European Cup two years ago and I 
don’t think they have changed much about their 
team.” 

Brazil
“I am definitely a great supporter of our national 
team. I also used to support my own team – the Co-
rinthians in Sao Paolo – but since I live in Holland I 
lost touch with them somehow. But not with the na-
tional team: Every time they play, I make watching 
the game a special event. I invite friends, make spe-
cial food, anything. During the championships four 
years ago, I was in Brazil and we dedicated entire 
days to soccer when Brazil played. Unfortunately 
this year I will have exams, so I have to keep my en-
thusiasm down a little bit, although I am sure I will 
take long breaks during studying when a game with 
Holland or Brazil is on.
I am afraid I am not a very sportive girl lately. I used 
to practice volleyball, even during my first year in 
Rotterdam, but nowadays I prefer sleeping above 
sports. I still go to the gym on a regular basis, most-
ly because it’s healthy, not because it’s fun.
What really makes it special for me, is the social fee-
ling around soccer. It’s a great atmosphere. I am 
sure I will go totally crazy when Brazil becomes 
World Champion. I am sure all Brazilians in Rotter-
dam will know where to find me, because I will be 
screaming loud for hours. It will definitely be a re-
markable day when they win – and they will for ob-
vious reasons – and not just only for me!” (foto: GE)

South Korea 
“Guus Hiddink has stirred up the soccer fever in 
our country. American influences have made base-
ball the biggest sport in South Korea. But thanks to 
the 2002 World Cup, when we made it to the semi fi-
nals with Hiddink, soccer has gained in popularity. 
Before then we had never even qualified I think, but 
then the whole city of Seoul was suddenly wearing 
red shirts. I have no clue who will win this World 
Cup. I don’t think South Korea stands a chance. 
Brazil will make it far, possibly Germany, the coun-
try that beat us at the last moment eight years ago. 
Of course I will go and watch. I have a lot of friends 
from Eastern Europe, but none of their countries 
have qualified, so I think they will join me in sup-
porting the Red Devils, as our team is called.” 

Alejandro	Lolkema	(22) 
Year 3 International Business Administration

paraguai

Giovanna	Sanches	(21)
Year 4 International Business Administration 

paraguai
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I
n zijn grove werkershanden draagt hij enorme bossen sleu-
tels, terwijl hij met grote passen op zijn oude bestelbus af-
stapt. Ondertussen voert hij luid een telefoongesprek, via 
het telefoonoortje dat hij geen moment van de dag uit doet. 
Zijn voornaam weet niemand, maar ‘meneer Vliegenthart’ is 

een begrip in Rotterdam. Hij verhuurt kamers en woningen met 
zijn bedrijf Lometi BV. Met een ruk rolt hij de schuifdeur van zijn 
bus open, schuift een berg van tientallen sleutels aan de kant en 
zegt: “Spring er maar in”. De drie uur durende rit door Rotterdam 
voert langs woningen van wisselende kwaliteit. Van leegstaande 
bouwval tot net opgeleverd gerenoveerd pand. Hoeveel woningen 
hij eigenlijk bezit? “Ik ben geen grote, hoor. Metterwoon Vastgoed 
heeft wel zevenduizend panden. Ik? Een stuk of vierhonderd ap-
partementen, denk ik”, zegt hij.
De reden om een ochtend op pad te gaan met de eigenaar van Lo-
meti is, dat hij is uitgeroepen tot Rotterdamse huisjesmelker van 
het jaar 2010 door ROOD, de jongerenafdeling van de Socialisti-

sche Partij. Huurders konden hun beklag doen over wanpraktij-
ken van Rotterdamse verhuurders. Over elf verhuurders kwamen 
klachten binnen, waarvan drie stuks over Lometi. Enkele mensen 
van ROOD spraken daarop met meneer Vliegenthart af, zoge-
naamd om een kamer te gaan bezichtigen, en gaven hem toen de 
twijfelachtige titel ‘huisjesmelker van het jaar’.
“Ja, die jongelui riepen maar wat, ik weet niet eens waarover het 
ging”, zegt Vliegenthart. “Maar ik heb het vermoeden dat het 
gaat om een Kaapverdiaans wijffie in de Wolphaertsstraat, op 
Zuid. Ze woonde met haar vriend en hond en ze hadden altijd ru-
zie. Die hond heeft alle hardhouten posten weggevroten en die 
vriend heeft de televisie nog eens door de voorruit de straat op ge-
donderd.”
De grootste klacht komt inderdaad van een jonge Kaapverdiaanse 
vrouw die met haar peuter op een oppervlak van 40 m2 woont 
voor een bedrag van 550 euro exclusief gas, water en elektriciteit. 
Een bezoekje leert dat haar woning in slechte staat verkeert: het 
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Studenten die een kamer zoeken in Rotterdam komen onherroepelijk in aanraking 
met ‘meneer Vliegenthart’. De eigenaar van kamerverhuurder Lometi BV is een be-
grip. Onlangs kreeg hij de titel ‘Huisjesmelker van 2010’ opgespeld. Maar is dat 
terecht?                 tekst Marjolein Marchal fotografie Ronald van den Heerik

“Ik heb een hoop 
dankbare klanten hoor”
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ruitje van de voordeur is al tijden kapot, in de voorruit zit een gat 
en het balkon is onbruikbaar omdat de reling is weggerot en los-
zit. “Het vervelendst is dat de thermostaat van de cv het niet doet, 
waardoor de verwarming telkens uit of vol aan is. Ik kreeg een 
jaarnota van 2000 euro”, vertelt huurster Denise. “En ik heb ook 
kakkerlakken gehad. En ook al bel ik Vliegenthart telkens, dan 
komt hij pas na een maand ineens binnenstormen.”
In november 2009 schakelde Denise het Huurteam van de ge-
meente in, waarna in maart een hoorzitting volgde. De huur werd 
verlaagd naar 390 euro. “De verhuurder zegt dat ik ergens anders 
moet gaan wonen, want hij wil hier renoveren. Maar ik wil niet zo-
maar ergens anders worden neergezet”, zegt ze. Haar wantrouwen 
lijkt te groot om Vliegenthart op zijn woord te geloven.

Opera		 “Ik heb een hoop dankbare klanten hoor, maak je niet 
ongerust”, werpt Vliegenthart tegen wanneer ik hem confronteer 
met dit verhaal. “Als mensen problemen hebben, kom ik altijd bin-
nen 24 uur langs om ze op te lossen. Ze kunnen me altijd bellen op 
mijn mobiel. Ik werk van ’s ochtends vroeg tot tien uur ’s avonds, 
zelfs op zaterdag.” Hij haast zich om diverse renovatieprojecten te 
laten zien. Plankgas door oranje. Of rood. Kriskras door het cen-
trum, via West naar Noord. In de auto luistert hij naar opera, en 
wijdt hij uit over deze grote liefde. “Als ik vakantie neem, dan is 
dat om naar de opera te gaan. In Wenen bijvoorbeeld. Prachtig is 
dat.” Terwijl hij weer een bocht door scheurt, rolt hij een nieuw 
shaggie. Als die brandt, graait hij met zijn rechterhand alweer in 
een bak vol sleutels die op de vloer van de auto staat. Hebbes.
Eenmaal geparkeerd op de Berkelselaan snelt hij vooruit. Zijn 
tempo is opmerkelijk hoog voor een 73-jarige. “Ik heb geen zin in 
gelazer en zwartwerken, dus ik heb drie man in vaste dienst. Elke 
maand proberen we een pand helemaal te renoveren”, zegt hij. De 
heropbouw van dit pand is in volle gang. Het wordt opgedeeld in 
drie kamers die elk voor 325 euro moeten worden verhuurd. 
“Huurders vinden is nooit een probleem, want ik wordt gebeld uit 

Tokyo tot Madrid. Bijvoorbeeld door stagiairs van Rem Koolhaas 
en andere architecten in de buurt.” Meerdere avonden per week zit 
Vliegenthart rond achten in café Engels, naast het Centraal Stati-
on. Daar kunnen geïnteresseerde huurders bij hem terecht voor 
woonruimte. Hij regelt naar eigen zeggen altijd een leuke plek 
voor de mensen die langskomen of hem bellen.

Zoete	inval		Wie het zeker goed hebben getroffen zijn vier 
studenten van de EUR die in een splinternieuw pand aan de Beu-
kelsdijk wonen. Vliegenthart parkeert de bestelbus op de stoep, 
opent de voordeur met de zoveelste sleutel en wandelt de enorme 
woonkamer in. “Kijk, lekker ruim. Maar ze moeten het nog wel 
inrichten. Ja, voor die tafeltennistafel is alle ruimte”, wijst hij, ter-
wijl hij de trap naar de eerste verdieping op loopt. “Hallo!”, roept 
hij als hij een kamer binnenwandelt. Een student met slaperig 
hoofd in boxer komt de kamer uit, laat zijn vriendin daar en trekt 
snel de deur achter zich dicht. “Is er iets aan de hand?”, vraagt hij. 
De verhuurder geeft hem een amicale klap op zijn schouder en 
zegt dat we alleen even komen kijken vanwege een artikel. De jon-
gen blijft verbaasd achter, wanneer wij binnen een minuut het 
pand weer uit wandelen. Of hij vaker zoete invallen doet?           >>  
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‘Soms moet ik de huur misschien 
verlagen, want ik zit wel aan de 
hoge kant met de huurprijzen’
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“Ach joh, de mensen kennen me. Dat vin-
den ze niet erg.”
De rondgang leidt nog langs enkele leeg-
staande panden die al half gestript zijn en 
aan de binnenkant volledig opnieuw opge-
bouwd moeten worden. “Ja, dit is gewoon 
een hoop rommel. We hebben alles eruit 
gesloopt, zodat er geen krakers in gaan 
zitten. Dan ben je helemaal ver van huis 
namelijk. Snap je?” En de snelwandeltocht 
door de Zaagmolenstraat leert me dat hij 
daar bijna een heel blok huizen bezit. We 
gaan enkele gerenoveerde panden binnen. De kamers zien er net-
jes uit, en volgens hem ligt de huur voor alle kamers rond de 325 
euro. Dat lijkt een tamelijk bescheiden prijs. Wederom laten we 
enkele studenten verschrikt achter na onze spontane invallen.

Rotkamers		De vraag is: hoe komt de eigenaar van Lometi 
aan al die panden? “De meeste panden heb ik dertig, veertig jaar 
geleden gekocht. Toen ik in de dertig was, heb ik me laten om-
scholen tot loodgieter, en ben ik getrouwd met een slagersdochter 
met wat centen. Dus we hebben toen wat geïnvesteerd”, vertelt 
Vliegenthart. “Tegenwoordig koop ik niet veel meer. Ik heb ge-
noeg panden. Als je meer bezit, dan heb je geen overzicht meer. 
Dan verlies je aan de ene kant, wat je aan de andere kant ver-
dient.”
Hoe goed Lometi verdient, is enkel giswerk. Het opvragen van ge-
gevens uit het Rotterdams kadaster geeft inzicht in het bezit van 
de onderneming. In totaal staan er ongeveer 120 appartementen 
in vermeld. De aankoopbedragen van de panden waarin de ap-
partementen zich bevinden, variëren van 58.000 tot 1,3 miljoen 
euro. Zelf woont Vliegenthart in ‘een leuk pandje in Hillegers-
berg’, een gegoede wijk van Rotterdam. Een van de meest gehoor-
de klachten van de ruim tien huurders die ik spreek, zijn de huur-
prijzen – vooral in verhouding tot de kwaliteit van de panden die 
nog niet zijn gerenoveerd. “Hij probeert je zoveel mogelijk te laten 
betalen en laat je als nieuwe huurder eerst de slechtste kamers 
zien”, vertelt een Engelse student. “Pas als je vaak genoeg nee 
zegt, beland je in een redelijke kamer. Voor dezelfde prijs als die 
eerste paar rotkamers.”
Op de vraag hoe Lometi BV de huurprijzen berekent, geeft Vlie-
genthart geen concreet antwoord. “Bij de puntentelling voor 
huurprijzen van de gemeente wordt geen rekening gehouden met 
de buurt”, zegt Vliegenthart, wanneer ik stel dat dergelijke pun-
tentellingen toch een eerlijk instrument zijn. “En huurders hebben 
altijd het recht om naar de huuradviescommissie te gaan. Dan 

moet ik de huur misschien verlagen, want ik zit wel aan de hoge 
kant met de huurprijzen soms, ja. Maar vergeet niet: panden op-
knappen kost veel geld. Bijna evenveel als afbreken en opnieuw 
bouwen. Je moet de kosten er wel uithalen.”
Lang niet alle panden die aan renovatie toe zijn, worden tijdig on-
der handen genomen. Niet functionerende cv’s zijn aan de orde 
van de dag, aldus huurders. Dat Vliegenthart zoveel werkt en al-
tijd bereikbaar is, bevestigen de meeste huurders die ik spreek. Of 
hij altijd binnen een dag de problemen oplost? “Je moet niet vra-
gen hoe hij dingen oplost, want vaak is het gerommel, maar hij 
komt altijd wel snel langs”, vertelt Natalie. De studente bedrijfs-
economie woont samen met drie andere huurders in een gereno-
veerd pand aan de Zaagmolenstraat in Noord. “Ook regelt hij 
matrassen en meubels voor studenten. Die levert hij gratis af. 
Geen idee waar hij ze vandaan haalt, maar hij helpt wel.” Haar 
Duitse medebewoonster schrok onlangs flink toen ze bijna haar 
kamer in het souterrain moest verlaten, omdat Lometi zonder 
bouwvergunning dat deel van het pand bewoonbaar had ge-
maakt. Natalie: “Hij is lukraak gaan verbouwen, en de twee men-
sen die er nu wonen zitten nog in onzekerheid.” Enigszins lachend 
wijst ze op de Facebook-groep ‘We live(d) in a Vliegenthart 
house’. Volop grappen over meneer Vliegenthart, plus wat foto’s 
van kamers van wisselende kwaliteit.

Geen	commentaar		Om de losse verhalen van alle 
verschillende huurders in een breder plaatje te kunnen plaatsen, 
vraag ik bij de gemeente Rotterdam na wat de reputatie is van 
Lometi. Het Huurteam van de gemeente krijgt geregeld klachten 
over deze verhuurder; een deel daarvan wordt door de Huurcom-
missie beoordeeld. “Als overheid kunnen we geen commentaar ge-
ven op het opereren van ondernemers. We kunnen dus geen in-
houdelijk commentaar geven”, meldt een communicatieadviseur. 
Zelf vindt Vliegenthart zijn reputatie een duidelijke zaak. “Negen 
van de tien vinden me hartstikke aardig.” 
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W
ie wel eens een kijkje neemt op 
Economieopinie.nl, de website 
van de Erasmus School of Eco-
nomics (ESE), valt het misschien 
ook op: grofweg zijn de Rot-

terdamse economen bezig met twee dingen.  Of 
ze doen iets met de vermaledijde kredietcrisis, of 
ze doen iets totaal anders: de voetbalcompetitie, 
pokerspelletjes, het tv-programma Miljoenenjacht,  
de motivatie van werknemers in de publieke sec-
tor  en het geven aan goede doelen.  Je kunt het 
zo gek niet bedenken of de economie heeft er wel 
iets over te zeggen. En de kans is groot dat juist 
bij al ‘die andere onderwerpen’ een vorm van het  ‘ 
natuurlijke experiment’ een grote rol speelt. Het 
natuurlijke experiment is hot. “Het lijkt wel of 
iedereen er mee bezig is” , zegt Dinand Webbink, 
hoofddocent econometrie en verbonden aan het pas 
opgerichte Erasmus Centre for Strategic Philan-
thropy.  Waarom? Het is vaak gewoon ‘ leuk’ om 
te doen en het spreekt het creatieve vermogen aan 
van de wetenschapper. Het is relatief goedkoop, 
het zegt veel over de werkelijkheid en er is weinig 
econometrische abracadabra voor nodig. 
“Het natuurlijke experiment is te zien als een 
ontwikkeling van de laatste jaren”, zegt profes-
sor micro-economie Robert Dur, “als reactie op 
de economische en econometrische modellen die 
steeds groter en onoverzichtelijker werden.”  En die 
ontwikkeling heeft de economie geen windeieren 
gelegd. Dur: “Ik denk dat het experiment de eco-
nomie aantrekkelijker heeft gemaakt voor andere 
vakgebieden.  Steeds vaker zie je economen in een 
blad als Nature & Science. Die economen hebben 
dan vaak een natuurlijk experiment of een veldex-
periment uitgevoerd.”
Het natuurlijke experiment maakt de economie 
relevant en levendig voor buitenstaanders. Dinand 

Webbink: “Om een analyse echt overtuigend te 
krijgen, heb je tegenwoordig  een experimentele op-
zet nodig. Vaak is dan maar een enkele statistische 
vergelijking nodig en niet een uitgebreid statistisch 
model .”

Schoonheid	van	de	eenvoud		
De tijd van de megalomane modellen lijkt voorbij 
in de economie. Webbink: “Men wilde bijvoor-
beeld het effect van ‘training van werknemers’ op 
’inkomen’ weten. Met de traditionele methodes 
probeerde men dan voor zoveel mogelijk verschil-
len ‘te controleren’ op variabelen zoals leeftijd, 
ervaring, IQ, en sociaaleconomische achtergrond. 
Of men probeerde controlegroepen te maken die 
precies gelijk waren op de talloze kenmerken. Maar 
nog niet zo lang geleden ging men de resultaten 
van deze traditionele methoden vergelijken met 
de uitkomsten van een gecontroleerd experiment. 
En dat was schokkend: de traditionele methoden 
bleken er vaak behoorlijk naast te zitten. Dit heeft 
vervolgens de aanzet gegeven tot het zoeken naar 
methoden die gebruikmaken van experimentele 
onderzoekdesigns.“
Robert Dur: “Vaak weet je in een uitgebreid model 
ook niet meer welke kant het verband nou precies 
opwijst. Veroorzaakt A nu B of is het andersom? Of 
is er een derde C in het spel? En welke actoren ver-
oorzaken dat? Ik ken mensen die zodanig ingewik-
kelde modellen hanteren, dat ze een half jaar lang 
bezig zijn met het uitzoeken van hoe het nu komt 
dat de computer zo’n onvoorziene rare uitkomst 
berekent. Het model is zo groot dat je eigenlijk niet 
meer weet wat er gebeurt. Laat staan dat je dan een 
advies kan geven om het beleid te veranderen bij 
een overheidsinstelling of een bedrijf!”
Terug naar de basis was het devies. En plots in-
troduceerden economen een aantal jaar geleden 

het meer ‘klassieke laboratoriumexperiment’ in de 
economische wetenschappen,  geïnspireerd door 
de natuurwetenschappen en de psychologie. Met 
behulp van de computer kon ook de econoom een 
experimentele setting organiseren, waarin je een 
paar variabelen en actoren (proefpersonen) kunt 
afzonderen. Je kon – om maar iets te noemen – 
studenten, bankdirecteuren of boeren (et cetera) 
uitnodigen om deel te nemen aan een spelsituatie 
op de computer, waarvan de uitkomst iets zegt over 
in hoeverre mensen hun winst met elkaar willen de-
len. Dat soort onderzoek is nog steeds vruchtbaar 
en wordt ook nog veel gedaan. Maar er kleven ook 
de nodige bezwaren aan.  Robert Dur: “Proefper-
sonen proberen het experiment te doorzien en gaan 
daarnaar handelen. De reikwijdte van het resultaat 
is beperkt. Het is een onnatuurlijke setting, mensen  
gedragen zich alsof ze een puzzeltje op moeten los-
sen. In het echt spelen er natuurlijk wel allerlei ver-
schillende factoren mee, die het handelen van men-
sen beïnvloeden. Daar kan het dus allemaal weer 
anders liggen. En zeker wanneer je beleidsadviezen 
wilt geven, moet je waarheidsgetrouwe uitkomsten 
hebben.  De vraag is dan: hoe kan je de natuurlijke 
omgeving intact laten en toch een bepaalde ‘varia-
bele’ afzonderen en meten?”

Toeval	of	niet		Een Tilburgse collega waar 
Robert Dur en Dinand Webbink nauw mee samen-
werken, Ben Vollaard, beschreef recent in de Aca-
demische Boekengids (mei 2010) precies de methode 
waarmee slimme hedendaagse econometristen een 
antwoord proberen te vinden op de bovenstaande 
vraag. Antwoord: het natuurlijke experiment. Je 
zou kunnen zeggen dat er twee varianten van zo’n 
experiment bestaan.  De eerste is het gebruikmaken 
van bestaande, historische gegevens. Dur: “Die ge-
gevens zijn bij toeval beschikbaar, maar je        >> 

Economie gebruikt buitenwereld 
als laboratorium Voortschrijdend inzicht is de rubriek die gaat over 

veranderingen, discussies en trends in de Rotterdam-
se wetenschapsgebieden. Dit is aflevering 3: over de 
economie in Rotterdam.  De economie ontpopt zich 
vandaag als voorloper op het gebied van het  ‘na-
tuurlijke experiment’.  Hoe werkt zoiets? En kan deze 
methode ook iets zeggen over de kredietcrisis?                                                    

tekst Daan Rutten
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moet er als onderzoeker net even met andere ogen 
naar kijken. Het vergt dus enige creativiteit, een 
briljant idee eigenlijk. Je gaat op zoek naar ‘toeval-
lige variatie’ in de gegevens, waaruit je een effect 
kunt afleiden.” 
‘Toevallige variatie’ betekent dat er een verandering 
plaatsvindt in de wereld (bijvoorbeeld plotse hogere 
beloningen voor medewerkers, plaatselijk meer of 
minder politiesterkte, een verandering van de wind-
richting, of wat dan ook), waarbij je vooraf en erna 
kunt meten op welke manier dat effect werkt. Het is 
dan goed zoeken naar hoe je dat kunt bewijzen. De 
slimme econoom kijkt dan bijvoorbeeld naar uitge-
reikte diploma’s in dat jaar, of naar meldingen van 
criminaliteit bij de politie te kijken, of naar bonnen 
voor fout parkeren. 
Vollaard geeft veel mooie voorbeelden, waarbij eco-
nometristen zelfs allerlei ideeën over de werkelijk-
heid, die bestaan binnen andere vakgebieden, em-
pirisch konden ontkrachten. Gingen criminologen  
er niet geregeld vanuit dat meer politie op straat 
juist de criminaliteit in de hand werkt? Volgens 
de econometrist – die door de bank genomen wat 
handiger is met de cijfers en het onderzoeksontwerp 
van het natuurlijke experiment – blijkt het omge-
keerde waar wanneer hij kijkt naar de bestaande 
cijfers van de politiesterkte in Londen, vlak voor de 

aanslag op de Londense metro in 2005 en vlak erna. 
Wat blijkt? Agenten werden door het stadsbestuur 
van de buitenwijken naar het centrum gedirigeerd 
om de metro’s te beveiligen.  Waarna criminelen 
hun kans schoon zagen in de buitenwijken om meer 
geweld te gebruiken en meer te stelen. Afnemende 
politiesterkte veroorzaakt dus een verhoging van de 
criminaliteit, en geen verlaging. Dus: politie inzet-
ten werkt.
De tweede variant van het natuurlijke experiment 
is die waarbij de onderzoeker niet alleen gebruik 
maakt van historische data, maar als het ware de 
‘ toevallige variatie’ zelf tot stand laat komen in 
de realiteit. Dat is waar Robert Dur mee bezig is: 
’gerandomiseerd interveniëren in de werkelijkheid’ 
noemt hij dat.  Dur: “Ik las een jaar of tien geleden 
van een veldexperiment over een keten van ruiten-
zetters in de VS. Bij die keten gingen ze gefaseerd en 
op willekeurige plekken de prestatiebeloning invoe-
ren.  Bij dat bedrijf kon je zien dat de prestaties met 
40 procent omhoog gingen. De onderzoeker zat er 
meteen bovenop en kon het monitoren.  Ik was on-
der de indruk van het onderzoek en wilde dat ook. 
Kijk, je kan bestaande datasets van vijfhonderd be-
staande bedrijven aan elkaar relateren, en dan vind 
je ook wel een positief verband tussen prestatiebe-
loning en productiviteit. Maar dat beslecht de felle 

discussie niet of het nu echt werkt. Want verhoogt 
prestatiebeloning de productiviteit nu echt? Of is 
het zo dat er in bedrijven waar de productiviteit 
toch al hoog is, er ook wel wat extra geld over is 
voor prestatiebeloning? Om dat vast te stellen moet 
je een onafhankelijke waarneming hebben en een 
punt vooraf en erna dat je kunt meten.”
Dur werkt met grote winkelketens die zelf ook geïn-
teresseerd zijn in hoe ze medewerkers meer kunnen 
motiveren. Hij meet bijvoorbeeld op 130 plekken en 
in de willekeurige helft gaat hij ‘ iets nieuws’ probe-
ren. Hij brengt bijvoorbeeld een competitie-element 
in, een wedstrijdje. 
Nu waren verscheidene vormen van competities al 
onderzocht in de klassieke laboratoriumexperimen-
ten en dan bleek bijvoorbeeld dat mannen compe-
titie veel meer aansprekend vinden dan vrouwen.  
Dur onderzocht dat in het veld door toernooien op 
te zetten tussen winkels. “Wij vonden niet die ver-
schillen in het veld. Mannen en vrouwen reageren 
allebei positief op competitieve prikkels en de om-
zetgroei nam dan ook nog eens met 5 procentpunt 
toe. “  Ook werkt Dur aan een natuurlijk experi-
ment bij een sportschool. De sportschool wil graag 
weten hoe je ervoor kunt zorgen dat consumenten 
blijven langskomen als ze eenmaal een abonnement 
hebben. Willekeurig krijgen sommige mensen kor-
ting wanneer ze vaker komen. “Daar vinden we ook 
een behoorlijk positief effect en we kunnen dus goed 
zien hoe dat komt.”
Het kost meer tijd en moeite dan je onderzoek op 
historische data baseren, geeft Dur toe, maar de 
samenwerking met een bedrijf kan inspirerend zijn. 
Bovendien heb je het natuurlijke experiment beter 
in de hand. De wetenschapper kan zelf kiezen op 
welke momenten informatie wordt ingewonnen, met 
enquêtes of anderszins. Een belangrijk nadeel is wel 
dat natuurlijke experimenten eigenlijk veel herha-
ling vergen om zeker te zijn van de uitkomst. Dur: 
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'Dan is zo’n experiment een 
goede oplossing om het ’kip of het ei’-
verhaal op te lossen' 

Door econometristen E. Miguel en S.M. Saiegh onomstotelijk bewezen via het ‘natuur-
lijke experiment’: voetballers uit conflictgebieden vangen vaker rode of gelekaarten. 
Zie artikel Ben Vollaard in het kader.

De economie kan spel- en keuzetheorieën experimenteel toet-
sen aan de werkelijkheid, of dat nu op een school, een markt, 
de geschiedenis of een gevangenis is.
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“En de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek, ik merk het zelf bij aanvragen, 
wil liever steeds een nieuwe theorie of een nieuw 
onderwerp bekostigen.

Schokje	in	de	realiteit		Marketing-
wetenschapper Bas Donkers  en de econometrist 
Dinand Webbink zijn ook voorbeelden van weten-
schappers van de ESE die vruchtbaar bezig zijn 
met ‘ natuurlijke experimenten’.  Ook zij proberen 
vooral in te grijpen in de bestaande werkelijkheid 
en vervolgens te meten.  Zo deed Donkers een on-
derzoek naar het effect van wervingsbrieven voor 
goede doelen.  Vinden mensen het vervelend om de 
zoveelste bedelbrief te ontvangen?  Dat zou je den-
ken, maar het omgekeerde bleek waar. Bedelbrieven 
werken. Maar geven mensen nu meer geld omdat 
ze meer brieven krijgen, of krijgen ze meer brieven 
omdat ze meer geld geven?
Donkers:  “Dan is zo’n experiment een goede op-
lossing om het ’kip of het ei’-verhaal op te lossen. 
We konden met behulp van vijf goede doelen een 
experimentele opzet maken.  Het liet zien dat meer 
brieven versturen een positief effect blijkt te hebben. 
Men geeft meer geld. Ook een opvallend resultaat 
is dat een brief van het ene goede doel een positief 
effect heeft op het succes van de brieven van een 
volgend goed doel. Er lijkt een soort schuldcreatie 
aan de hand te zijn. Bij de volgende brief geven 
mensen meer.”
Dinand Webbink gebruikte een natuurlijk experi-
ment om iets te zeggen over  het nut van subsidies 
voor extra scholing van leraren.  Een paar jaar 
geleden zijn beurzen beschikbaar gesteld voor 
leraren voor het volgen van een opleiding.  Er deed 
zich toen de situatie voor dat er 7500 aanmeldin-
gen waren terwijl er geld beschikbaar was voor 
maximaal 5000 beurzen. De mensen die zich voor 
een bepaalde datum inschreven – dat was 15 juni 

– kregen de beurs, de leraren daarna kregen geen 
beurs. Maar wie gingen nu daadwerkelijk nog een 
opleiding volgen? Alleen de mensen die een beurs 
kregen? Dat was via deze natuurlijke situatie te be-
palen.  Webbink: “ De verbazingwekkende uitkomst 
was dat mensen die de beurs niet kregen,bijna  even 
vaak een opleiding gingen volgen als de mensen 
die de beurs wel kregen. Dus dat geld voor die 
beurs kwam in de plaats van het geld dat ze er zelf 
in hadden gestoken of het geld dat hun werkgever 
er in had willen steken. Conclusie: die beurs had 
nauwelijks tot extra opleiding geleid.  Als overheid 
moet je dus goed nadenken over de opzet van subsi-
dieregelingen.”
Het op een slimme manier analyseren van be-
staande data over fenomenen in de werkelijkheid – 
denk aan de politieagenten in Londen – daar denkt 
Webbink ook wel eens over na. “Je moet er dan oog 
voor hebben dat er opeens iets raars aan de hand 
is, een interventie die je kan meten. Ik had een keer 
een lunch met een Belgische collega. Zij vertelde 
over een half jaar durende staking in het onderwijs 
in Wallonië in de jaren 90, die ze zelf meemaakte als 
leerling. In zo’n schokje in de realiteit zit vaak een 
natuurlijk experiment! Ze had gelukkig ook con-
tacten bij, zeg maar, het Belgische Centraal Bureau 
voor Statistiek, waar ze data vond over dat cohort 
scholieren en de scholieren die de staking ontliepen. 
Welnu, mensen met een studieonderbreking van een 
half jaar  als gevolg van de staking bleken minder 
vaak door te studeren. Dit soort resultaten zijn 
belangrijk voor het idee dat onderwijs je economie 
daadwerkelijk sterker maakt. Je ziet ook dat onder-
wijs momenteel in de verkiezingen terecht een sta-
tus aparte heeft in een tijd van grote bezuinigingen.”

Kritiek	en	crisis		Maar heeft het natuur-
lijke experiment ook de kracht om de echt ‘Grote 
Vragen’ in de economie te tackelen? Leert het ons 

om crisissen te voorspellen? Sceptisch als de drie 
geïnterviewden zijn over het accuraatheid van de 
macro-economische methodiek, moeten ook zij een 
slag om de arm houden. 
Dinand Webbink: “De kritiek op het natuurlijke 
experiment is vaak dat het onderzoek niet gestuurd 
wordt door de grote vragen, maar door de aanwe-
zigheid van toevalligheden in de werkelijkheid die 
gebruikt kunnen worden voor een experimentele 
opzet. Veel hangt af van creativiteit en de ogen van 
de onderzoeker. Het gaat ook vaak om de kleine 
vragen, de relatief kleine interventies.”
Bas Donkers: “Stel je wilt bijvoorbeeld iets zeggen 
over het grote internationale geval dat nu actueel 
is: naked shortselling. Dat is dat iemand aandelen 
als het ware al verkoopt nog voordat iemand ze 
zelf heeft ingekocht. De Duitse overheid verbiedt 
het. Nou, als je het ziet als een experiment zou je 
nu dus gaan meten,  en zie je dat de koersen dalen, 
terwijl shortselling verwijderen nu juist het effect 
zou geven dat koersen stabiel blijven.  Er zijn te veel 
andere factoren die niet gelijk blijven. In dit geval 
werd de eenzijdige actie van Duitsland gezien als 
bewijs dat Europa niet goed samenwerkt. Je zal dus 
toch meer macro-economisch moeten kijken om hier 
iets over te zeggen.”
Toch zegt Webbink: “Misschien vinden we manie-
ren om deze crisis als een natuurlijk experiment te 
zien.” En Donkers zelf gaat er ook zeker mee door. 
“Ik zie mogelijkheden met de grote opkomst van 
de sociale media, Hyves, Facebook en de sites die 
online spullen aanbieden.”
Het fenomeen van het natuurlijke experiment is re-
latief jong en zal volgens de wetenschappers verder 
evolueren. En wie zal het zeggen, misschien kan een 
heel groot digitaal netwerk van mensen op Face-
book ons later wel leren over ontwikkelingen in de 
markten op wereldniveau. Via een empirisch stevig 
onderbouwd ‘natuurlijk experiment’. 

VERDER LEZEN
Een vermakelijk artikel over het ‘natuurlijke ex-
periment’ met behulp van historische gegevens, 
geschreven door Ben Vollaard, is te vinden in het 
meinummer van de Academische Boekengids, 
getiteld ‘Waarom Egyptenaren vaker fout parke-
ren dan Denen. Econometrie nieuwe stijl.” Voor-
beelden van leuke econometrische studies op dit 
gebied zijn:  Econonomic Gangsters, corruption, vi-
olence, and the poverty of nations, door Raymond 
Fisman en Edward Miguel. Het is vertaald in het 
Nederlands bij Uitgeverij Elmar. Daarnaast heb 
je Mostly Harmless Econometrics, an empiricist’s 
companion, door J. Angrist en J. Pischke. Een lek-
ker leesbare klassieker op dit gebied is Freakono-
mics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side 
of Everything door de econoom Steven Levitt en 
de wetenschapsjournalist Stephen J. Dubner. De 
gekste onderwerpen worden hier met behulp van 
de economie geanalyseerd, van Sumoworstelen 
tot de Ku Klux Klan.
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Door naar wielklemmen of parkeerbonnen te kijken, kan een econome-
trist dingen zeggen over corruptie van diplomaten uit verschillende lan-
den, en ander keuzegedrag.



Dit jaar bestaat de Parttime Opleiding MScBA/drs. 

Bedrijfskunde 15 jaar en bestaat de Rotterdam School of 

Management, Erasmus Universiteit 40 jaar. 

Ter gelegenheid daarvan organiseert de PTO een symposium met als onderwerp

‘Einde aan de olie?’ 
Hoe lang kunnen we nog vooruit met de actuele oliereserves, wanneer overtreft 

de olieconsumptie de productie, wat zullen daar de gevolgen van zijn en wat is er 

nodig om de tekorten, die wereldwijd zullen ontstaan, op te vangen.

Rembrandt Koppelaar (Peakoil Nederland), Jan-Hein Jesse (Shell/Internationaal Energie 

Agentschap) en Coby van der Linde (Clingendael/Universiteit Groningen)  geven hun visie op 

het mogelijke olietekort en de maatregelen die nodig zijn om dit tekort wereldwijd op te vangen 

en de gevolgen als dit niet lukt.

Dit symposium vindt op 30 september 2010 plaats in de aula van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam.  Ontvangst 19.00 uur, opening 19.30 uur.

Wenst u meer informatie of wilt u aanwezig zijn bij dit symposium  dan 

kunt u contact opnemen met Paola van Wijk, 010-4082357



V
orige maand was antibioticaresistentie 
weer even voorpaginanieuws. De lezer 
kreeg horrorscenario’s voorgeschoteld 
van overijverige boeren en veeartsen die 
de veestapel onnodig platspoten met an-

tibiotica, en op die manier onbedoeld massa’s resi-
stente bacteriën kweekten. Die bacteriën zouden, via 
consumptie van kippen- en varkensvlees, een bedrei-
ging vormen voor de volksgezondheid. Toch denkt 
Wil Goessens, microbioloog aan het Erasmus MC, 
dat de werkelijkheid genuanceerder in elkaar zit. “De 
bacteriën in het kippenvlees zijn vergeleken met bac-
teriën geïsoleerd uit patiëntenmaterialen, en tussen 
beide bleek slechts beperkte genetische verwant-
schap te bestaan”, vertelt hij desgevraagd. Toch wil 
dat niet zeggen dat we ons geen zorgen hoeven te ma-
ken over voor antibiotica ongevoelig geworden bacte-
riën. We lijken namelijk nog altijd niet precies te we-
ten waar de besmettingen vandaan komen. 
In zijn onderzoek kijkt Goessens vooral naar de zoge-
naamde Escherichia coli-bacterie, waarvan de niet-
resistente vorm in ieders darmflora voorkomt. De 
bacterie kan onder andere blaasontsteking veroorza-
ken. Zorgwekkend is dat de hoeveelheid besmettin-
gen met de meest resistente vorm, volgens Goessens 
‘schikbarend toeneemt’, ook buiten het ziekenhuis. 
Waar die besmettingen vandaan komen, is echter nog 
een raadsel. Mocht een eventuele besmettingsbron 
zich in de voedselketen bevinden (zoals bij het eten 
van kippen- of varkensvlees), dan moeten de bacteri-
en eerst nog door de maag; iets dat de meeste niet zul-

len overleven. Bovendien moeten ze daarna ook nog 
de darm koloniseren (geen gemakkelijke opgave). 
Desondanks is een bron in onze voedselketen zeker 
niet uitgesloten. 

Dodelijke	afloop		De meest resistente 
vorm van Escherichia coli is inmiddels multiresistent, 
dat wil zeggen: ongevoelig voor een scala aan antibi-
otica. Dat komt omdat de bacterie het enzym ‘ESBL’ 
(Extended Spectrum ß-Lactamase) aanmaakt, dat 
sommige antibioticatypen kan afbreken. Resultaat is 
dat een infectie met die versie van de bacterie nog 
slechts te behandelen is met één resterende klasse 
van antibiotica waarvoor de bacterie nog wél gevoe-
lig is: de zogenaamde carbapenems. Om verdere resi-
stentie te voorkomen wordt die alleen nog in uitzon-
derlijke gevallen in de Nederlandse ziekenhuizen 
voorgeschreven. 
Pasgeleden had Goessens nog twee patiënten die lan-
gere tijd met dat type antibiotica behandeld moesten 
worden. De bacterie was er nog even gevoelig voor, 
maar werd al tijdens de behandeling resistent. “Dat 
kan dodelijk aflopen. Als zo’n infectie met compleet 
ongevoelig geworden bacteriën eenmaal in de bloed-
baan zit, is er vrijwel niets meer aan te doen.”
Hóe bacteriën resistent – of multiresistent – worden, 
weet niemand precies. Wel is bekend dat sommige 
mechanismen van resistentie worden veroorzaakt 
door het veelvuldig voorschrijven van antibiotica. 
Van nature al ongevoelige bacteriën overleven de be-
handeling en worden zo uitgeselecteerd. Nieuw ge-

vormde bacteriën – uit de overlevenden – zijn vervol-
gens ook resistent. In het geval van de ESBL-vormen-
de bacteriën, is die verklaring echter niet sluitend. De 
ziekmakers komen namelijk óók voor bij mensen die 
al langere tijd niet zijn blootgesteld aan antibiotica. 
Hoe die bacteriën dan toch resistent zijn geworden, is 
nog altijd onbekend. En dat is zorgwekkend.

Niet	meer	te	stoppen		Wie de opmars 
van de (multi)resistente bacterie nog wil stoppen, is 
volgens Goessens eigenlijk al te laat. “Het enige dat 
je kunt doen is zo snel mogelijk de besmettingsbron 
opsporen, maar we weten eigenlijk niet eens waar we 
met zoeken moeten begínnen.” 
Goessens inventariseert en karakteriseert daarom in 
het Erasmus MC de ESBL-vormende Escherichia co-
li’s. Hij onderzoekt bij welk percentage van de be-
smettingsgevallen er sprake is van multiresistente 
bacteriën en om welke soort besmettingen het gaat. 
Verder onderzoekt hij de genetische verwantschap en 
de verantwoordelijke enzymen. “De helft van deze 
Escherichia coli’s blijkt een sterke verwantschap te 
hebben. Dat duidt erop dat ze vermoedelijk een ge-
meenschappelijke verspreidingsbron hebben”, legt 
hij uit. 
Beangstigend is vooral de enorme diversiteit aan resi-
stentiemechanismen. Steeds doemen over de hele we-
reld weer andere typen bacteriën met andere vormen 
van resistentie op. Het nachtmerriescenario is dat de 
carbapenems-afbrekende bacteriën zich ook in Ne-
derland zullen verspreiden. “In de VS en Israël zijn al 
uitbraken met dit soort ziekenhuisbacteriën beschre-
ven”, vertelt Goessens. “Als dat hier gebeurt, hebben 
we helemaal niks meer.”
Zolang er goed wordt omgegaan met de hygiëne in 
het ziekenhuis, is overdracht en verspreiding overi-
gens heel onwaarschijnlijk, maar het is zeker niet uit-
gesloten dat ook het allerlaatste redmiddel binnen-
kort geen effect meer heeft. En als dát gebeurt, zijn 
we eigenlijk weer terug bij af. Zelfs de onschuldige 
blaasontsteking is dan ineens weer een risicovolle in-
fectie. Net als ruim tachtig jaar geleden. 

Aan de tijd dat je je – afgezien van wat ongemak – geen zorgen 
hoefde te maken over een blaasontsteking, zou binnenkort wel-
eens een einde kunnen komen. Resistentie tegen antibiotica 
maakt van onschuldige infecties potentieel dodelijke aandoenin-
gen. De opmars van de multiresistente bacterie valt niet langer te 
stuiten.                                                tekst George van Hal fotografie Ronald van den Heerik

Ongevoelig 
voor antibiotica

Het varken: wel of geen 
bron van besmetting?
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VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN

Op jacht naar kwaliteit
Wegens groei van onze praktijk, 
uitbreiding van onze dienstverlenende 
producten en activiteiten zijn wij op 
zoek naar kwaliteit.

Op ons kantoor aan de Straatweg 124 
hebben wij de volgende vacature 
beschikbaar:

Advocaat-stagiaire (m/v)
met interesse voor het arbeids- 

en ondernemingsrecht

Sollicitaties met uitgebreide CV kunnen 
gericht worden aan:
Van Sikkelerus en Ray advocaten
t.a.v. dhr. D.W.J. van Sikkelerus
Postbus 4353
3006 AJ Rotterdam

Of per e-mail: info@vsradvocaten.nl 
website: www.vsradvocaten.nl  

 

Villa te koop
 In een oase van rust 10 km van 

Coolsingel Rotterdam...

aan jachthaven op 1780m2 
eigen grond. 

Prijs: € 1.600.000. 

Verdere informatie en foto’s:
Telefoon: 06 511 88 937

www.oaseaandelek.nl 

Studentenpak-
ketten: -30 rijlessen 

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

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

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

www.RijscholenConcurrent.nl

-Studiefi nancieringsgeschil?

-Huurgeschil?

-Arbeidsrechtelijk geschil?

010-4133931
Voor een gratis en 

vrijblijvend consult.

 

IDEAAL VOOR DE STUDENT!

Te koop (voormalig huur) studio-
appartementen ca. 35 m2 op slechts 
2 metrostations afstand van de universiteit.
Nu extra aantrekkelijk door 25 % koopga-
rantkorting. Netto maandlast hypotheek ca. 
€ 200,--.

Voor meer informatie:
Ruseler Capelle 010-451 51 00

CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Valeriusrondeel

Van Sikkelerus & Ray 
Advocaten

Een jong, dynamisch advocaten-
kantoor te Hillegersberg zoekt 
voor spoedige indiensttreding een

 (part-time) juridisch
 secretaresse (m/v)

computervaardigheden vereist.

Uw sollicitatie svp richten aan mr. 
D.W.J. van Sikkelerus
Postbus 4353 
3006 AJ Rotterdam

Voor informatie:010-4522767of 
info@vsradvocaten.nl

begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

Sollicitaties : solliciteren@dimu.nl t.a.v. drs. 
Mw J. van Gelder.

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent
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De bekendste theorie die de weerstand tegen mi-
granten verklaart, stelt dat concurrentie op de ar-
beidsmarkt zorgt voor gevoelens van misnoegen en 
onverdraagzaamheid. Maar volgens Jeroen van der 
Waal doorstaat die claim de statistische toetsing 
niet. Want hoewel die concurrentie er wel degelijk 
is, geven culturele verschillen juist de doorslag. 
In zijn proefschrift Unraveling the Global City De-
bate stelt hij dat het vermogen van laagopgeleiden 
om cultuurverschillen te gronden en begrijpen lager 
is dan bij hoogopgeleiden. Dat zorgt ervoor dat zij 

migranten eerder als bedreigend zullen ervaren. De 
mate waarin dat gebeurt, verschilt wel per stad. In 
steden met een ‘weinig tolerant cultureel klimaat’ is 
de weerstand – zowel onder hoger als lager opgelei-
den – het sterkst. Hoe je het cultureel klimaat van 
een stad bepaalt? Aan de hand van de zogenaamde 
bohemian index, dat het aantal kunstenaars telt. Zij 
blijken zich namelijk vooral te vestigen in steden 
waar het klimaat toleranter is. 
Overigens zorgt de komst van migranten wel voor 
een toenemend verschil in werkloosheid tussen ste-

den. Migranten vestigen zich onder andere in voor-
malige industriesteden als Heerlen en Enschede, 
terwijl daar de vraag naar lager opgeleiden klein is. 
Van der Waal vond een verschil in de kans op werk 
voor die groep toen hij dergelijke steden vergeleek 
met plaatsen als Utrecht en Amersfoort, die meer 
op diensten zijn gericht. Industrieel werk vloeit – 
mede dankzij outsourcing – weg, terwijl er voldoen-
de te doen blijft voor schoonmakers of gebouwbe-
heerders. “In de Rotterdamse haven worden duizen-
den containers behandeld door slechts twee men-
sen, maar er zijn honderden krachten nodig om de 
gebouwen van de Erasmus Universiteit schoon te 
maken”, schetst Van der Waal de situatie. Daarom 
is de werkloosheid – ook onder migranten – in ste-
den met veel banen in de dienstensector lager. GH

De overtuiging dat mensen voor zichzelf de 
meest handige keuzes maken zolang ze maar 
voldoende informatie hebben – door economen 
de ‘rationele keuzetheorie’ genoemd – is één van 
de hoekstenen van de klassieke economie. Toch 
kan die opvatting nu de deur uit. “Dat idee heeft 
ons naar de huidige economische crisis geleid”, 
stelt promovenda Hanneke Luth. 
Gelukkig bieden inzichten uit de psychologie en 
sociologie soelaas. Mensen blijken namelijk 
vaak met een bepaalde vooringenomenheid naar 
beslissingen en situaties te kijken en hangen bo-
vendien vaak vastgeroeste beslisstrategieën 
aan. Toch worden dergelijke inzichten in de eco-
nomie nog maar weinig toegepast. “Het zou 
misschien wel nauwkeuriger zijn, maar de keu-
zes van mensen worden dan véél lastiger te 
voorspellen en dus doet men het liever niet”, 
denkt Luth.
Eén van de onderwerpen waar dat gebrek aan 
rationele keuzes ertoe leidt dat het ‘misgaat’, 

zijn de algemene voorwaarden van consumen-
tencontracten. “De consument gaat écht niet al-
le algemene voorwaarden lezen, ze helemaal 
proberen te begrijpen en ze dan óók nog eens 
vergelijken met die van de concurrent.” En daar 
gaat de wetgeving juist wél van uit. Het gevolg? 
Consumenten blijken niet in staat de markt ‘te 
disciplineren’. Zij zijn, met andere woorden, niet 
in staat de voorwaarden ‘af te dwingen’ die voor 
hen gunstig zijn. 
Gelukkig zijn er alternatieven. Zo stelt Luth een 
onafhankelijk kwaliteitsstempel voor algemene 
voorwaarden voor. De overheid kan dan dienen 
als objectieve partij. Bovendien kan diezelfde 
overheid onderhandelingen tussen consumen-
tenorganisaties en bedrijven stimuleren. Nade-
lig is daarbij wel dat consumentenorganisaties 
volgens Luth qua vaardigheden en financiën 
achterlopen. “Je moet ze daarom vanuit de over-
heid onderhandelingstraining aanbieden of een 
financiële bijdrage leveren.” . GH

Consumenten blijken niet in staat de markt te disciplineren

Consument handelt niet altijd ‘logisch’
Inzichten	uit	de	psychologie	en	sociologie	lijken	onontbeerlijk	om	keuzes	van	consu-
menten	te	kunnen	voorspellen.	Toch	worden	die	inzichten	nog	nauwelijks	in	de	econo-
mische	praktijk	toegepast.	

Laagopgeleiden zien migranten als culturele bedreiging
Het	onvermogen	om	culturele	verschillen	te	begrijpen	en	te	plaatsen	zorgt	voor	weerstand	te-
gen	migranten	onder	laagopgeleide	autochtonen.	Dat	blijkt	uit	onderzoek	naar	de	culturele	en	
economische	verhoudingen	tussen	laagopgeleiden	en	migranten	in	verschillende	steden.	

ONDERZOEK

De	geschiedenis	van	de	ontwikkeling	van	com-
merciële	ziekenhuizen	in	Duitsland,	Engeland,	
Amerika	en	Nederland	in	kaart	brengen;	dat	is	
het	monnikenwerk	waaraan	Patrick	Jeurissen	
zich	voor	zijn	promotie	enkele	jaren	waagde.	
Is	het	resultaat	alleen	wetenschappelijke	ge-
schiedschrijving	of	‘hebben	we	er	ook	nog	wat	
aan’?	

Patrick Jeurissen: “Er zijn al wel vijfhonderd studies 
verschenen die de prestaties van commerciële en pu-
blieke instellingen vergeleken. Ik wilde daarom de 
invloed van de wet- en regelgeving op de ontwikke-
ling van die instellingen eens beter bekijken. Mijn 
beschouwing helpt dan vanzelf bij het vinden van 
het antwoord op vragen als ‘moeten we commerciële 
ziekenhuizen nu wel of niet willen in Nederland?’”
En wat is daarop het antwoord? “Qua kwaliteit zit 
er niet veel verschil tussen een commercieel of pu-
bliek ziekenhuis. Wel belangrijk is dat de beloning 
van lager opgeleiden, zoals verplegers, daalt in 
commerciële ziekenhuizen, terwijl artsen en aan-
deelhouders vaak juist méér geld gaan verdienen. 
Of je dat wilt of niet is vooral een politieke keuze.
De vraag is verder hoeveel vertrouwen je hebt in het 
markttoezicht van de overheid en instellingen als de 
NMA en de Nederlandse Zorgautoriteit. Als die 
hun werk goed doen, kunnen zij de voordelen boven 
tafel krijgen. Commerciële instellingen zijn name-
lijk innovatiever en flexibeler. Maar is die controle 
onvoldoende, dan moet je er niet aan beginnen.
Wel moet er één kanttekening geplaatst worden. In 
tegenstelling tot andere bedrijfstakken nemen zie-
kenhuisinvesteerders vaak slechtdraaiende zieken-
huizen over. Dat was in Nederland bij de twee hui-
dige commerciële ziekenhuizen – het 
Slotervaartziekenhuis en het IJsselmeerziekenhuis – 
in feite ook het geval. Zij blijken dan vrij goed in 
staat de boel om te draaien. Dat verhoogt het alge-
mene niveau van de zorg in het land.” GH
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FESTIVAL

Poëzie	is	geliefd	in	Rotterdam.	In	de	stad	wor-
den	jaarlijks	tal	van	evenementen	georgani-
seerd	waarin	deze	kunstvorm	centraal	staat,	
met	als	hoogtepunt	het	jaarlijkse	Poetry 
International Festival	in	de	Rotterdamse	
Schouwburg.

Van Afghanistan tot de Verenigde Staten, van Bra-
zilië tot Zuid-Korea en van Soedan tot Rusland. 
Dichters uit alle hoeken van de wereld dragen van 
11 juni tot en met 18 juni hun poëzie voor tijdens 
de vele internationale programma’s van het Poetry 
International Festival. Tijdens deze – alweer de 
41e – editie gaat het festival op zoek naar de grens 
tussen poëzie en proza. Poëzie wordt vaak gecom-
bineerd met andere kunstvormen, zoals beeldende 
kunst, muziek, dans of theater. Maar de combina-
tie met fictioneel proza zien we minder vaak. Dit 
terwijl dit toch de kunstvorm is waarmee poëzie 
het meest vergelijkbaar is. Tijdens het festival gaan 
dichters en prozaschrijvers op zoek naar de over-
eenkomsten en verschillen tussen deze twee kunst-
uitingen. Ook zal er dit jaar veel aandacht uitgaan 
naar poëzie uit de Verenigde Staten. In de VS is 
vandaag de dag een buitengewoon groot aantal 
Amerikaanse dichters actief in een zeer levendige 
scene, maar tot voor kort was deze Amerikaanse 
poëzie zelden te zien in een internationale context. 
Om die reden worden de trans-Atlantische dichters 
dit jaar extra belicht. Ook de relatie tussen de VS 
en Rotterdam wordt belicht tijdens het programma 
‘Amerika! Amerika!’, een avond met Rotterdamse 
dichters.
Voor de derde achtereenvolgende keer hanteert 
Poetry International het principe van ‘entreegeld 
naar eigen waardering’. Iedereen mag dus achteraf 
zelf bepalen wat hij wil betalen. Op deze manier 
worden financiële drempels opgeheven en hoopt 
het festival toegankelijker te zijn voor een nieuw 
publiek dat kennis wil maken met de wereld van de 
poëzie. IW

Voor meer informatie: www.poetry.nl

Poëzie in Rotterdam

Dour, bij de liefhebbers al jaren fameus om zijn 
alternatieve, interessante en kwalitatief hoog-
staande line-up, zal dit jaar worden gehouden 
van 15 tot en met 18 juli in het Waalse dorp 
Dour. Dit vierdaagse muziekfestival, dat zich-
zelf met de naam ‘European Alternative Music 
Event’ tooit, staat bekend om de gemoedelijke 
en relaxte sfeer, het ontmoeten van interessante 
mensen en de kans om nieuwe bands uit binnen- 
en buitenland te ontdekken. Dour pakt uit met 
een indrukwekkend programma en zes podia 
waarop uiteenlopende muziekstijlen, zoals Pop, 
Rock, Math-rock, Experimental, Folk en Indie 
worden vertegenwoordigd. 
Volgens de organisatie is het een evenement dat 
in Nederland zijn gelijke niet kent aangezien de 
festivals in ons land óf net iets minder alterna-
tief zijn, óf zich in één bepaalde richting hebben 
gespecialiseerd. Onze zuiderburen hebben dit 
beter begrepen en Dour is verkozen tot ‘Best 
Medium Sized Festival 2010’. Daarnaast is er 
een groot aanbod aan culturele festiviteiten en 
kun je lekker een paar nachtjes blijven kampe-
ren. Want er is natuurlijk niets gezelliger dan 
aan het eind van de avond met je medefeestgan-
gers in een tentje te kruipen. Voor de luxepaard-
jes, die tijdens de festivalnachten verlangen naar 
een comfortabel en gespreid bed, heeft Dour 
een unieke kampeerervaring: de ‘festihut’. Een 
gezellig houten huisje, voorzien van bedden en 
matrassen. IW

Enthousiast geworden? Als EUR-student kun jij 
kaarten winnen! Stuur een mail naar 
redactie@em.eur.nl en vermeld daarin je naam, 
e-mailadres, telefoonnummer en wat je studeert. 
De eerste twee reacties ontvangen een passe-
partout voor het festival. 
Voor meer informatie: www.dourfestival.be

Win kaarten voor Dour!
In	het	normaal	zo	rustige,	pittoreske,	Belgische	dorpje	Dour	vindt	dit	jaar	de	22e	editie	
van	het	Dour Festival	plaats.	Het	festival	is	voor	duizenden	jonge	Europeanen	hét	zo-
merse	hoogtepunt.	

FESTIVAL

‘Pleidooi voor de wetenschap’
WAARHEEN,WAAROM

EM vraagt elk 
nummer een EUR-
medewerker om 
een uitgaanstip. 
Econometrist Jan 
Brinkhuis tipt 
Agora, een avon-

tuurlijk historisch drama 
over liefde en godsdienst-
strijd.

U stuurt ons naar een historische film? “Het 
is een film over religieuze verdraagzaam-
heid. Het verhaal speelt zich af in Romeins 
Egypte, Alexandrië. Daar leven twee groepen 
naast elkaar: mensen die aanhangers zijn van 
de traditionele goden, en de christenen. Die 
laatste groep wordt steeds groter, wat zorgt 
voor spanningen. Hoofdpersoon is Hypatia, 
een filosofe en wiskundige, gespeeld door 
Rachel Weisz. Zij is atheïst en bestiert de 
bibliotheek, die ten onder dreigt te gaan aan 

het godsdienstgeweld. Een prachtige film 
voor mensen van de universiteit dus.”

Waarom? “Er zijn veel parallellen met deze 
tijd. Ook wij hebben het vaak over funda-
mentalisme. Maar in de film gaat het over 
het christendom, niet over de Islam. Het is 
een pleidooi voor de wetenschap, voor het 
verdedigen van kennis.”

Is het essentieel voor een film, dat u er iets 
van leert? “Een film moet iets te bieden heb-
ben, zowel voor het hart als voor de geest. 
Dat klinkt misschien overdreven, maar 
beter kan ik het niet zeggen. Als ik naar de 
bioscoop ga, denk ik achteraf: was dit het 
geld waard? Dat betekent niet dat ik er iets 
van hoef te leren. Films kunnen ook gewoon 
leuk zijn. Neem Robin Hood. Ook daar kan 
ik iedereen naartoe sturen.” GM

‘Agora’ draait dagelijks in Cinerama.
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Waarom is het toch zo lastig om goed 
horecapersoneel te vinden? De ober is 
een gezette man met een rood gezicht 
en een hoekige Armanibril. Hij heeft 
het postuur van een pad en enorme 
voeten, wat opvalt omdat hij werkt in 
een korte broek. Hij is van het joviale 
soort. Het type dat, terwijl je hem 
voor het eerst ziet, kauwgomkauwend 
op je tafeltje afkomt, steunt op een 
stoelleuning en vraagt: “Twee bier-
tjes? Of willen we iets anders drin-
ken?”  De bedienende brigade van ’t 
Fust bestaat vooral uit mannen. Ze 
dragen felblauwe poloshirts met een 
gele print op de rug en serveren sloot-
water als espresso. Het lijkt of ze eni-
ge status ontlenen aan het feit dat ze 
op het Stadhuisplein werken. Echt on-
vriendelijk zijn ze niet. Maar sfeerver-
hogend is anders. Het publiek is di-
vers. Een groot deel van de neergestre-
ken borrelaars bestaat uit hbo-studen-
ten, maar er zitten ook ouders met 
kinderen en een bejaarde vrouw met 
een biertje en een builtje shag. Voor-
deel van de locatie is, dat je er bijna de 
hele dag zon hebt. En er is nauwelijks 
wind. De beslotenheid en de glazen 
terrasschuttingen maken het al vroeg 
in het jaar lekker om buiten te zitten. 
Zelfs op dagen dat je op de Nieuwe 
Binnenweg of aan de Oostzeedijk uit 

je stoel geblazen wordt. 
Het plein, voor zover het zo genoemd 
mag worden, verdient niet de schoon-
heidsprijs. Het bestlopende uitgaans-
gebied van Rotterdam is omringd 
door het grauw uitgeslagen beton van 
kantoorgebouwen die er in de jaren 
vijftig neergezet zijn. De Lijnbaan, 
ooit het bejubelde voorbeeld van voor-
uitstrevendheid en ambitieuze weder-
opbouw, is nog altijd een rijksmonu-
ment, maar heeft een groot deel van 
haar charme verloren. Het enige ge-
bouw dat de omgeving iets van allure 
verleent is het in de oorlog gespaarde 
stadhuis.  Het is druk, drukker dan bij 
de buren. Het terras is breed en ligt in-
geklemd tussen Café Plein en Café 
Coconuts. Onlangs werd het nog ont-
ruimd, toen de ME tijdens de tweede 
wedstrijd van de omstreden finale tus-
sen Feyenoord en Ajax meende dat de 
spanning te hoog opliep. Of er tijdens 
het WK voetbal iets speciaals georga-
niseerd wordt, is nog onzeker. Het is 
te hopen. Maar dat ligt zeker gevoelig 
bij de gemeente? Nee hoor, zegt een 
van de obers verveeld. Het is alleen af-
wachten of de baas er zin in heeft. GM

Veel zon, weinig sfeer
’t Fust	is	het	oudste	bruine	café	op	het	Schouwburgplein.	Het	terras	
heeft	veel	zonuren,	maar	bij	de	buren	is	het	leuker.	Dat	komt	vooral	
door	het	onverschillige	personeel.

Bier:	€	2,50	(Heineken)
Sfeer:	6

Studentikoosheid:	6
Sjanskansen:	6

‘T Fust Stadhuisplein 21

UIT/GAAN

Kleurrijke Parade in het
Museumpark
Theater,	muziek,	literatuur,	dans,	film	en	beeldende	kunst.	Dat	
zijn	de	ingrediënten	van	De Parade.	Het	rondreizende	festival	
strijkt	van	17	tot	en	met	27	juni	neer	in	het	Rotterdamse	Muse-
umpark.

Na een jaar hard studeren is het tijd voor ontspanning. En voor degenen 
die dan het liefst ook nog wat cultuur opsnuiven is er De Parade. Voor de 
twintigste keer zal het rondtrekkende festival dit jaar door Nederland rei-
zen en op 17 juni zet de Parade haar tenten op in het Rotterdamse Muse-
umpark, om vanaf daar door te reizen naar het Haagse Westbroekpark en 
het Utrechtse Moreelsepark en vervolgens te eindigen in het Amsterdam-
se Martin Luther Kingpark.  De vier parken vormen het decor voor een 
tijdelijke, culturele straat. Een straat vol kleur, theater, muziek en parodie. 
Omgetoverd tot een heuse kermis is het Rotterdamse Museumpark als 
eerste aan de beurt om de fleurige theatertenten, fonteinen, nostalgische 
zweefmolen, terrasjes en wereldse eettentjes onder te brengen. Twintig 
jaar Parade is tevens een goede reden om nog eens terug te kijken op 
voorgaande edities. Daarom zullen er dit jaar veel artiesten terugkeren 

met zowel nieuwe voorstellingen, als met successen uit het verleden. 
Naast de artiesten uit het verleden heeft de Parade ook altijd ruimte voor 
nieuwkomers. Het festival biedt een podium aan zowel gevestigd als aan-
stormend talent. 
Als bezoeker kun je kiezen uit de verschillende voorstellingen, die vaak 
speciaal voor het festival gemaakt zijn. IW

Voor meer informatie: www.deparade.nl

FESTIVAL

Scène uit de 
film Agora



EM SERVICE
EM Service is de informatie-
rubriek van Erasmus Maga-
zine, waarin faculteiten, 
studentenverenigingen, af-
delingen en andere interne 
organisaties van de Erasmus 
Universiteit gratis niet-com-
merciële mededelingen 
kunnen plaatsen. MAIL 
NAAR: SERVICE@EM.EUR.NL
Nadere informatie bij 
Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Volgende verschijningsdata 
EM 20 - do 24 jun (deadline 
di 15 jun)
In juli komt er geen EM uit!

EUR-BERICHTEN
1) Bachelor Open Dag 
Zomer op 24 juni
Gaan je vrienden ook 
studeren?
Laat jouw universiteit zien 
en bezoek samen de Open 
Dag Zomer op donderdag 
24 juni tussen 10:00 en 
14.00 uur! Kijk op www.eur.
nl/scholieren/opendag wel-
ke bacheloropleidingen 
deelnemen en meld je aan.

2) Inschrijving college-
jaar 2010-2011
Niet vergeten! Tijdig (her)in-
schrijving in Studielink. 
Print de machtiging, onder-
tekenen + opsturen!

3) Erasmus Universiteit 
Rotterdam 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

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. Websi-
te: www.eur.nl/essc

HOPE Entrepreneurship
1) Heb je de ambitie om te 
gaan ondernemen? Meld je 
nu aan voor Entrepreneurial 
Summerschool van HOPE en 
ABN AMRO van 5-9 juli. De 
deadline voor de aanmel-
ding (alleen of met een 
team) is 12 juni. Aanmelden 
via secretariat@hope-entre-
preneurship.nl. Meer info: 
abnamro.nl/summerschool

2) Start je eigen bedrijf en 
win een jaar lang een gratis 
kantoor in de Creative Fac-
tory met coaching van on-
der meer HOPE Entrepre-
neurship. Ben je onder de 27, 
en wil je graag starten als 
creatieve ondernemer?  
Meld je dan aan voor 20 juni 
via www.creativefactory.nl

3) De afgelopen 100 dagen 
hebben een aantal Rotter-
damse studenten en alumni 
van de Erasmus Universiteit 
deelgenomen aan het pre-
incubatietraject van HOPE, 
Dnamo en Yes! Delft. Op 17 
juni van 16.00 - 19.30 u. ge-
ven zij een eindpresentatie 
op de TU Delft. Ben je geïn-
teresseerd in ondernemer-
schap en wil je bij de eind-
presentatie aanwezig zijn, 
meld je dan aan via 

secretariat@hope-entrepre-
neurship.nl

Eurekaweekcommissie
Eureka 2010 zoekt 
Crewmembers! 
Wil jij deze Eurekaweek 
meemaken als Crewmem-
ber? Schrijf je dan in vóór 16 
juni!
Deel uitmaken van de Eure-
ka crew is:
- crew-uitjes, etentjes & 
borrels
- meekijken achter de scher-
men
- het opstapje naar de 
Eurekaweekcommissie 2011
- een beloning o.a. in de 
vorm van een bon
- vooral veel lol!
Schrijf je snel in via 
www.eur.nl/eureka

VERENIGINGEN
De Erasmus Dance 
Society (EDS)
De Erasmus Dance Society 
(EDS) is de grootste dans-
vereniging van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en 
bestaat dit jaar twintig jaar. 
Lijkt het je leuk om te ko-
men stijldansen bij EDS? 
Meld je dan aan. Vanaf sep-
tember beginnen de nieuwe 
cursussen weer, maar je 
kunt je nu alvast inschrijven 
als verenigingslid en mee-
doen aan alle gezelligheids-
activiteiten. Er zijn nu zo’n 
160 leden. Ook voor het op-
doen van bestuurservaring 
zijn er genoeg mogelijkhe-
den! Meer informatie: www.
erasmusdancesociety.nl.

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

Tennis zomerlessen
16 juni t/m 18 augustus voor 
sportkaarthouders. 3 lessen 
naar keuze in deze periode 
voor maar € 5. Lessen vin-
den plaats op woensdag 
vanaf 17.00 uur. Inschrijving 
aan de informatiebalie in 
het Erasmus Sport Centrum.

Openingstijden zomer-
periode
T/m 25 juni is het Erasmus 
Sport Centrum in de week-
enden geopend van 11.00 – 
18.00 uur. Doordeweeks gel-
den de reguliere openings-
tijden. Van 26 juni t/m 22 
augustus zijn wij open op 
maandag t/m vrijdag 12.00 
– 21.00 uur en in het week-
end gesloten.

Vitaal op maat-
programma
Een actief afdelingsuitje of 
cursus (bijvoorbeeld tennis) 
op maat voor medewerkers 
van de Erasmus Universiteit, 
sportkaart niet noodzake-
lijk. Voor informatie, neem 
contact op met Ton de Raad, 
coördinator Erasmus Sport 
Vitaal: ton.de.raad@eras-
mussport.nl

WK Voetbal
Volg je natuurlijk in het 
Erasmus Sport Centrum in 
sportcafé de Etappe op 
groot scherm! Meer infor-
matie in dit Erasmus Maga-
zine en op www.erasmus-
sport.nl.

OVERIG
Gratis kennismakings-
cursus Carillon Campus 
Woudestein
Het carillon van de Erasmus 
Universiteit wordt dagelijks 
van 12.30 – 13.00 uur door 

de beiaardier en zijn leerlin-
gen bespeeld. Wil je ook een 
keer op het carillon spelen? 
Grijp dan nu je kans! Van 
maandag 28 tot en met 
woensdag 30 juni is er een 
gratis kennismakingscursus 
beiaard (3 lessen, van 11.00 
tot 12.30 uur). De groepscur-
sus is ook geschikt voor 
mensen die geen ervaring 
hebben met het bespelen 
van instrumenten. Wel 
moet je noten in de G-sleu-
tel kunnen lezen. Aan het 
eind van de cursus is er de 
mogelijkheid de geleerde 
vaardigheden op het caril-
lon tijdens een recital ten 
gehore te brengen. Meer in-
formatie en aanmelden bij 
EUR-beiaardier Mathieu Po-
lak, tel. 06-24981763 of mail 
naar: mathieudpolak@hot-
mail.com of: mathieudaniel-
polak@yahoo.com

PERSONALIA 
Prof. dr. Maria Grever 
hoogleraar Theorie en me-
thoden van de maatschap-
pijgeschiedenis en directeur 
van het Center for Historical 
Culture in de Faculteit der 
Historische en Kunstweten-
schappen van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam is 
gekozen tot lid van de Ko-
ninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW). De leden van 
de KNAW bewaken de kwa-
liteit en de belangen van de 
wetenschap en adviseren 
de regering.

Prof.dr. Justin Jansen 
is per 1 juni 2010 benoemd 
tot bijzonder hoogleraar 
Corporate Entrepeneurship 
in de Rotterdam School of 
Management, Erasmus Uni-

LEZING
Zondag 6 juni
Leeskabinet-lezing: ‘Aap, noot, 
mies’ en een Turks meisje
Deze keer een speciale muziekpubquiz rondom 
Een tentoonstelling over “aap, noot, mies” en 
een lezing/optreden door Nilgün Yerli. En dat in 
één programma! Als tienjarige kwam Nilgün 
Yerli -dertig jaar geleden- met haar ouders naar 
Nederland. En op haar eerste schooldag hier 
maakte zij kennis met “aap, noot, mies”. Zij be-
schreef dit in haar boek De garnalenpelster uit 
2001. Het leesplankje stond aan het begin van 
haar verovering van Nederland. Inmiddels is 
Yerli actief als columniste, schrijfster, presenta-
trice en cabaretière. Na haar optreden zal his-
toricus Jacques Dane een introductie geven op 
de tentoonstelling “aap, noot, mies”. 
Aansluitend kunt u de tentoonstelling bezoe-
ken. 
Tijd: 11.00–13.00 uur, inclusief tentoonstelling. 
Inloop met koffie/thee vanaf 10.30 uur. Plaats: 
Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1a, 
3011 HP Rotterdam. Toegang: gratis (zonder 
vooraanmelding). Informatie: www.leeskabinet.
nl of 010-4081214
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CONCERT
Woensdag 23 juni
Slotconcert Studentenkoor
Na een jaar hard repeteren is dit concert de grote finale van het 
seizoen. Tijdens het concert worden diverse stijlen ten gehore ge-
bracht op hun geheel eigen wijze: van klassiek tot pop, van wereld-
muziek tot internationale hitsongs. De 22 studentes staan onder 
leiding van dirigent Robert Verheul. Tijd: 20.00 – 22.00 u.Locatie: 
Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51, Rotterdam. Meer informatie over 
het studentenkoor: http://www.eur.nl/studentenkoor.
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IN MEMORIAM

Drs. J.W. Oosterwijk (1951–2010)

De voormalig voorzitter van het College van Bestuur van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), drs. Jan Willem 
Oosterwijk, is op 29 mei 2010 overleden. Hij werd 58 jaar. Jan 
Willem gaf als voorzitter van het College van Bestuur vorm 
aan het strategisch beleid, en vertegenwoordigde de EUR op 
nationaal en internationaal niveau.

De EUR verliest met Jan Willem Oosterwijk een maatschap-
pelijk betrokken en daadkrachtig bestuurder. De afgelopen 
jaren was hij de drijvende kracht achter de nieuwe strategie 
‘Erasmus 2013’ met als doel om van de EUR een sterke inter-
nationale stadsuniversiteit te maken. Hij zette zich in voor 
de versterking van de relatie met het openbaar bestuur en 
bedrijfsleven in Rotterdam. In 2009 ondertekende hij namens 
de Rotterdamse kennisinstellingen het plan “Rotterdam biedt 
perspectief” van de gemeente om de economische crisis te 
bestrijden. Ook hechtte hij eraan om te investeren in de soci-
aal-culturele ontwikkeling van de stad. Binnen de universiteit 
maakte hij zich sterk voor het opzetten van maatschappelijke 
activiteiten, zoals het in 2009 gestarte vrijwilligersprogram-
ma voor medewerkers en studenten, samen met de Stichting 
Workmate. Hij gaf hier zelf het goede voorbeeld door een dag 
in een zorgcentrum te musiceren met oudere mensen.

Binnen de universitaire wereld oogstte hij als relatieve nieuw-
komer veel waardering en leverde hij een grote bijdrage aan 
de samenwerking binnen en buiten de EUR. Zo sloot hij in 

2008 met de faculteiten convenanten 
- een unicum in Nederland - waarin de 
strategische doelstellingen voor 2013 per 
faculteit werden ingevuld. Verder trad hij op als vicevoorzitter 
en penningmeester van de VSNU, de landelijke vereniging van 
universiteiten.

Naast het collegevoorzitterschap was hij actief op diverse 
maatschappelijke terreinen. Hij was in 2008 lid van de zo-
genoemde commissie-Bakker welke de regering adviseerde 
over arbeidsparticipatie. Begin 2009 was hij op verzoek van 
de regering gestart met het in kaart brengen of en hoe het 
grootschalige ontwikkelingsproject Zuidas-Dok in Amsterdam 
levensvatbaar gemaakt kan worden. Oosterwijk had verder 
zitting in een aantal besturen en commissies, waaronder de 
Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Duisenberg 
School of Finance, Economic Development Board Rotterdam 
en Raad van Toezicht Randstad 2040. Hij was voorzitter van de 
Rijkscommissie Im/Export en van de Raad van Advies Netspar 
(Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement).

Het College van Bestuur uit haar oprechte deelneming aan 
zijn vrouw, kinderen en verdere familie. We zullen Jan Willem 
erg missen.

College van Bestuur
Erasmus Universiteit Rotterdam

versity, vanwege de Vereni-
ging Trustfonds EUR. Jansen 
richt zich voornamelijk op 
ondernemerschap binnen 
bedrijven. Jansen behaalde 
zijn PhD cum laude aan de 
Erasmus Universiteit Rotter-
dam in 2005. Hij is de ma-
naging director van INSCO-
PE – Research for Innovati-
on. INSCOPE is het onder-
zoeksconsortium van de 
Erasmus Universiteit Rotter-
dam, TNO en de universitei-
ten van Maastricht, Amster-
dam en Twente

Jeroen van Wijngaarden 
is dit jaar door studenten 
van het instituut Beleid & 
Management Gezondheids-
zorg verkozen tot Docent 
van het jaar. De verkiezing 
wordt jaarlijks georgani-
seerd door faculteitsvereni-
ging FBMG. Plaats twee en 
drie zijn voor respectievelijk 
Kim Putters en Erik Schut.

IN MEMORIAM

Jo van Nunen
Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden van prof.dr.ir. Jo van Nunen op 
12 mei 2010 in Vancouver, Canada. 

Jo van Nunen was een van de meest invloedrijke en geliefde hoogleraren van RSM. Trekker van tallo-
ze initiatieven met het bedrijfsleven, veelgevraagd spreker, adviseur, gangmaker; Jo van Nunen was 
de belichaming van de ondernemende universiteit. Hij was het logistieke boegbeeld van Rotterdam 
en haar Erasmus Universiteit en een van de “founding fathers” van RSM.

Jo was een bevlogen inspirator die studenten, onderzoekers, docenten en managers verleidde om 
logistieke innovaties zowel wetenschappelijk als praktisch te ontwikkelen en te gebruiken. Hij heeft 
op onnavolgbare wijze de afgelopen 27 jaar leiding gegeven aan onze vakgroep. Zijn tomeloze ener-
gie heeft ertoe geleid dat het onderzoek en het onderwijs van de vakgroep op het gebied van logis-
tiek en informatiesystemen zowel nationaal als internationaal toonaangevend zijn geworden.

Wij zijn Jo veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor RSM en voor onze vakgroep heeft gedaan. 
Zijn visie, doortastendheid en humor zijn een inspiratiebron voor ons allen. Wij zullen hem enorm 
missen.

Wij wensen Marleen en de familie alle kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Namens RSM,

Peter van Baalen,
voorzitter vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen
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INTERNATIONAL

As the 2009-2010 
term ends, there 
still seems much 
to do. At least 
that’s how Gail 
Whiteman feels.

>> more on page 34 >> more on page 34 >> more on page 35

Gabriela Gonzalez 
Marin comes 
from Chile and is 
a PhD candidate 
at the Institute of 
Psyhology at the 
EUR.

The weather final-
ly allows us to get 
out and enjoy the-
se early summer 
days. Rotterdam 
has a lot to offer 
during this time. 

no. 19 May 2010

Ready for kick off! 
The 2010 World Cup is to become a 
very special tournament, also at the 
EUR, where every participating 
country is represented. From 11 Ju-
ne all eyes will be on South Africa. 
Erasmus Magazine interviewed its 
own squad of eleven EUR students 
and employees from participating 
countries, coached by the rector 
from Rotterdam. 
Read more about who they are and 
who they think stand a chance to 
win the World Cup on page: 14-17 
GE

Advisory board 
not ready
Neither of the two international stu-
dents who were running for a place in 
the university advisory board have 
been elected. A relief for the board, 
whose meetings can now continue in 
Dutch instead of English. The board 
recently said to be ‘not ready’ for a 
language transition. International 
student Mikus Krams says he 
“wasn’t exactly surprised” and belie-
ves he should have campaigned har-
der. GH

Holland draws 
internationals
Good reputations of Dutch universi-
ties and original ideas make the Net-
herlands an interesting option for in-
ternational students and researchers, 
a study by ‘SEO Economisch Onder-
zoek’ reveals. Switzerland and the US 
are even more popular choices. Stu-
dents often take part in exchange pro-
grammes at Dutch universities. Also, 
many original ideas derive from Hol-
land, as is demonstrated by the large 
number of patents and citations. HOP

No extra money for 
higher education
In the run up to the elections, it ap-
pears higher education is not a big is-
sue for the different political parties, 
nor will they invest much extra mo-
ney in research after the elections. 
Most parties appear to prefer stimula-
ting businesses by giving them tax 
advantages for applied research. The 
existing so-called ‘theme-specific sub-
sidies’ for research into solar panels 
for instance should be cancelled alto-
gether. HOP     
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CAMPUS

After almost a year Samantha Frade from Mo-
zambique is still pretty happy with her on-cam-
pus accommodation, despite the strike by the 
cleaning staff which lasted for nearly two 
months. With more than thirty students on one 
floor, she discovered that even students in higher 
education seem to lack a general understanding 
of hygiene. Nevertheless, Samantha wouldn’t 
want to have missed a day in the F-building: “It 
is a great place for students who have come to 
the Netherlands for the first time. In the begin-
ning everybody was alone, so everybody wanted 
to get to know each other”, she explains.  

Lack of a common room 
Sebastian Pfanner from Bregenz, Austria, 
agrees. But he adds that this trend of making 
friends mostly happens in the beginning of the 
year. “I just walked into three friends who are 
living on the same floor, whom I hadn’t talked 
to in three months”, he says. It highlights a 
problem all residents of the F-building seem to 
share: the lack of a common room, or a common 
kitchen. Sam Durand from France remarks that 
“they tried to make the Sports Cafe our common 
room, but even though we get discounts on the 
menu, the concept doesn’t really work out. A few 
chairs and a table in one of the many free corners 
in the hallway would help a lot.”  

Ten-month contract Another 
thing bothering some of the residents is the 
duration of their contracts with housing 

corporation Stadswonen. When coming 
here residents commit to a ten-month rental 
agreement, but some students would like to 
move out during the first semester. After making 
friends they want to move in with them, but are 
obliged to stay where they live. The rent is not 
necessarily the problem. “For the service you 
get, the price is acceptable”, says Samantha. A 
reason for leaving is funnily the location itself. 
What is an advantage in the beginning becomes 
a bit of a drawback after some time. There is no 
real break between being in the lecture room and 
sitting in your own room; they are nearly door 
to door. “I wish I lived in the city”, Samantha 
says, pointing out what she and other residents 
miss most. It’s the interaction with the world 
outside the campus. “Sometimes I just go to the 
city to see other people” she adds. But with its 
relatively spacious rooms and perhaps a few 
more improvements, the F-building will be a 
pleasant on-campus home again to the next 
batch of internationals next year. 

One year on – the F-building 
The F-building has accommodated international students for almost the entire academic 
year now. The availability of the 109 living units has prevented the infamous caravan 
scenes from recurring. But do the students like the F-building?  
 text Christian Mathis photography Ronald van den Heerik 

Roel Klein Wolterink

Tour de Paris
 
In 2007 Paris introduced its public bicycle rental 
programme called Vélib. With over 20,000 bikes 
throughout Paris, the bike stations are found as 
frequently as metro stops.  For just one euro a 
day one can make use of the brown hooligan-
proof bikes. Although Paris’ metro system is 
sometimes beautifully decorated and brings you 
everywhere, you never get to see much of your 
surroundings. Cycling (by night!) along the Seine 
river, across the Pont Neuf and through the 
Louvre museum is an unforgettable experience.
With the two-wheelers came the bicycle paths. 
Most bus lanes were transformed into strips of 
asphalt where buses, taxis and now also bikes 
meet and compete. The sudden introduction of 
thousands of bikes into a city that wasn’t used 
these slow-moving objects did not go flawlessly. 
Cyclists had to conquer their place in the always 
chaotic traffic. Slowly they found out where 
they best lined up at traffic lights in order not 
be immediately run over or honked away. For me 
as a Dutchman, I had to adjust to the French dri-
vers that seem a little afraid of cyclists and have 
no clue of how these new traffic participants be-
have. Paris tries to build bicycle paths, but these 
are designed by people that never rode a bike 
themselves. Biking around, I found incredibly 
sharp corners around trees, unintended speed 
ramps and obscure junctions. Maybe the French 
road constructors can consult with their Dutch 
colleagues for some tips and tricks. I also would 
suggest that all Dutch bicycle thieves move to 
Paris, where the anti-vols, literally “anti-thefts”, 
break if one only looks at them. 
However, the most stunning experience for 
many drivers must have been me riding around 
with someone on the back of my bike. Many 
cars slowed down and drove along just to have 
a look. A bus full of tourists sparked many fla-
shes on the side where I rode instead of on the 
other side where they had a beautiful view of 
the Louvre palaces. Given the dangers involved, 
is cycling in Paris still advisable? Obviously, it co-
mes with a risk. Traffic can be incredibly fast, but 
as long as Parisiens are a little afraid of cyclists, 
they will keep an eye on you. Nothing can beat 
the experience of circling the Etoile rounda-
bout at the Arc de Triomphe, cruising down the 
Champs Elysées and peddling your bike along 
the Seine. Cycling in Paris is a fabulous new way 
to explore this stunning city.

Roel Klein Wolterink is a MSc Molecular Medicine 
student at the EUR and is currently doin research at 
The Pasteur Institute in Paris
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Two IBA students evicted from F-building after assault
Two IBA students were evicted from their 
living units in the F-building at the end of 
May by housing corporation Stadswonen 
after assaulting a fellow student. Stadswonen 
describes their behaviour as ‘unacceptable’.
The incident happened inside the F-building 
on the campus Woudestein where dozens of 
international students live. The victim is one of 
the two ‘residential assistents’ (RAs), who have 
been assigned by Stadswonen to help enforce 
the house rules of the building, and lives there 
as well.
The student received a number of blows 
and injuries to the face and suffered a minor 
concussion as result, which required hospital 
treatment. The student has reported the attack 
to the police who are investigating the case. In 
addition, the two attackers destroyed the RA’s 
door with a fire extinguisher. A third person 
was at the scene as well but is not a resident of 
the F-building. It is as yet unclear whether this 
person is an EUR student. Alcohol is believed 
to have been involved. The morning after the 
incident the two students signed a declaration 

from Stadswonen confirming their eviction 
from the building. They had to abandon their 
rooms at that point. It is unknown where 
they have moved to. The incident is the most 
serious to date since the F-building opened 
in September 2009. Both RAs had warned 
the two attackers earlier that their behaviour 
annoyed and disturbed others in the building, 
the victim explained.  “But at no time was the 
situation bad enough for anyone to expect 
this to happen”, Annemarieke van Ettinger-van 
Herk, manager at Stadswonen says.
Van Ettinger finds it ‘disturbing’ and ‘dispropor-
tionate’ that students go so far as to attack a 
fellow student. “Our first concern was our RA, 
who felt intimidated by what had happened. 
Together with the EUR’s security and the 
faculty we acted fast. These guys are no longer 
allowed in or near the F-building. I do not 
believe we need to review our policies. I take 
it this was and will remain an incident”, van 
Ettinger says.  The EUR takes the incident very 
seriously and considers removing the students 
from their studies. WG/CM      

Samantha Frade
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Gail Whiteman

Breathe 
 
As the 2009-2010 term ends, there still seems 
much to do. Finish making (and marking) the resit 
exam, organize September teaching, finish the EM 
column, submit that paper, buy flipflops (recycled 
Ipanemas), book flights home, arrange a birthday 
party, attend a PhD defence, give input on the 
Master plan for the new campus (how sustainable 
can we be? do we have to cut down the trees?), 
find a parka for a trip to the Arctic sea, get recy-
cled business cards, respond to a request from 
the US embassy, fix the kitchen sink (literally), 
attend parent-teacher night at my kids’ school, 
finish marking papers, buy new sunscreen before 
the sun leaves again, decide on whether to buy a 
Blackberry or an iPhone (I am Canadian after all), 
and finish that EM column (did I mention it’s now 
overdue)?  
I also need time to call the guy from Dutch Spirit 
about the eco-business suit, download the new 
Laura Marling CD, and meet that student about 
biofuels. These are things that I really want to 
do, but… where does the time go? Besides the 
realization that I said pretty much the same thing 
last year, in the same period, and in the same ma-
gazine, I will admit that while not much seems to 
have changed, one thing has: I have a plan. A plan 
to identify when to breathe (and do nothing else).  
When life speeds up, a common piece of advice is 
to stop and breathe for a moment. We all know 
this. But I, for one, don’t actually put ‘Taking Time 
to Breathe’ into my Outlook agenda. Maybe I 
should. To paraphrase Gertrude Stein paraphra-
sing William Shakespeare, a breathe is [not] a 
breathe is [not] a breathe. It really matters how 
we breathe. If you breathe right (e.g., using full 
capacity), experts say that you will be more suc-
cessful, become healthier and have more friends 
(Actually, I don’t know if they really say this be-
cause I don’t have time to check; but it sounds 
plausible). Plausible or not, just imagine saying, “I 
can’t meet you at that time, I’m busy breathing.” 
Or “I can’t come to the phone right now because 
I’m breathing.” 
We take breathing for granted – but should we? I 
remember in grade school my French teacher tel-
ling the class to breathe deeply, to completely fill 
our lungs – she found it essential for the learning 
environment. Maybe she was right. So next time 
I’m late, or you can’t reach me on the phone, ima-
gine it’s all just part of the plan. 

Professor Gail Whiteman
ECORYS Chair in Sustainability & Climate Change
www.erim.eur.nl/scr 

Gabriela also works at the department 
of Methodology and Statistics of Tilburg 
University. Her supervisors are of her 
promoters Jeroen Vermunt from Tilburg 
University and Samantha Bouwmeester from 
the EUR. But what is Gabriela’s research 
all about? In order to explain, we will take 
a quick look at her research field first: 
developmental cognitive psychology.

The old strategy  In the past, 
extensive research has been performed on 
children’s memory systems. One of the 
memory models researched extensively, 
claims that everybody has a verbal and a 
visual memory system. Some would have a 
better visual system; others would have a 
better verbal system. “My critique on the 
application of this model in most research 
studies is that often the test is designed 
in such a way that it instructs people to 
use a certain verbal or visual strategy. For 
example, you can force somebody to use 
his or her visual memory system if you ask 
that person to repeat ‘the, the, the’ or ‘bla, 
bla, bla’ while displaying a picture that they 
have to recall later on. I am studying the 
same theoretical model, however I design 
a different test so that this manipulation 
is removed. I want to let children choose 
whether they use a verbal or visual strategy. 
The question that we have is what are the 
characteristics of choosing strategy? In 
other words, does the choice of strategy 
depend on the child or the task, or both or 
something else? While doing that our aim 
is to investigate the underlying cognitive 
processes based on the theoretical model, 
i.e. the use of the verbal and visual memory 
systems.”

Visual and verbal 
children  “My research consists 
of three tasks related to verbal and visual 
mental systems. Firstly, there is a control 
task in which participants for example could 
be shown pictures of a monkey, glasses 
and wine. Here, all words and all pictures 
sound and look different. Secondly, there is 
a task in which participants could be shown 
pictures of verbally similar words, being a 

‘hand’, ‘krant’ and ‘mand’ (Dutch for hand, 
newspaper and bin). Thirdly and finally, 
participants could be shown visually similar 
pictures of a ‘hark’, ‘pen’ and ‘fluit’ (Dutch 
for rake, pen and flute). The expected pattern 
is that ‘visual’ children will perform roughly 
the same on task 1 and task 2, while worse 
on task 3. ‘Verbal’ children on the other hand 
are expected to perform roughly the same 
on task 1 and task 3, while worse on task 2. 
Now, this approach is not something new, 
it has been done before. What is new is that 
I use a so-called latent variable approach. 
Most psychological studies classify children 
in age, gender or other criteria. I believe that 
this way the researcher decides beforehand 
what characteristics of the groups are. I 
wanted to make one big group and not 
put children in groups beforehand, and so 
be able to see the characteristics coming 
from the analysis afterwards. This is called 
latent class analysis. It is a relatively new 
technique within psychology research, so a 
lot of unanswered questions, but nevertheless 
exciting!”

Everything is verbally 
taught However what would be the 
practical and public health implications of 
these results? “My aim is to provide ways of 
differentiating between ‘verbal’ and ‘visual’ 
children based on natural tendency towards 
a certain strategy of the child. If I am able 
to do that, it could possibly result in the 
design of more efficient (special) education 
programs. Our education system relies on the 
verbal system, almost everything is verbally 
taught. However, teachers could also explain 
things by using pictures instead of words, if 
they know that a certain child has a better 
performing visual system. This way we could 
enhance the use of the cognitive capacity of 
our children, and of course everybody would 
benefit from that. Also, what we saw in most 
research is that children are instructed to 
use verbal or visual strategies in solving 
problems. But if you let people choose which 
strategies they want to use they might choose 
with natural tendency, which could increase 
the effectiveness and efficiency of the tasks 
they have to perform.”  

Visual and verbal memory in children 
Gabriela Gonzalez Marin comes from Chile and is a PhD candidate at the Institute of 
Psyhology at the EUR. She works on her first PhD project, ‘detecting verbal and visual 
memory strategies in children using a latent variable approach’.                             
 text Zvezde Klingenberg  photography Ronald van den Heerik

Gabriela Gonzalez Marin
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Summertime
Even though temperatures have stayed 
a little low, the weather is mostly dry 
and allows us to get out and enjoy these 
early summer days. Rotterdam has a 
lot to offer during this time of the year!  

Europe’s largest 
harbour
Rotterdam is famous for having the 
largest harbour in Europe. However 
most of us seem to take this for 
granted. The Spido harbour tours are a 
great way to learn more about the port 
and especially see more of it. Tours 
take you from the city centre all the 
way to the coast. Starting at the 
Erasmus Bridge you are taken back 
into time and told a lot about the 

harbour’s past until you reach the high 
rising container walls where you are 
told more about the current situation 
and some of the expansion plans. Cool 
highlights are definitely the massive 
vessels you get to see from real close. 
While being unloaded by huge, rapid, 
but precisely moving cranes that 
operate all year round, you get a 
feeling of how much is going on. Like 
many busy ants, trucks bring 
containers in from all over Europe to be 
shipped out to the world and load the 
ones that were sailed in from overseas. 
Learn more about the port that makes 
Rotterdam and Holland an economic 
power.
www.spido.nl 

Splashtour
The most fun and exciting way to see 
Rotterdam is definitely the 
‘Splashtour’. As weird as it may 
sound, this bus tour takes you all the 
way through the city, including the 
Maas river itself. The bus will just 

drive into the water with you on it, and 
you will be seeing Rotterdam from a 
totally new perspective. The bus is an 
amphibious vehicle. It enters the river 
via a ramp, underwater propellers kick 
in and it rides through the water like a 
boat. Next time you pass the Erasmus 
Bridge check out the Maas and maybe 
you can spot the yellow bus riding the 
waves. The website shows all special 
offers and tours. Have fun!
www.splashtours.nl 

Tour Experience – 
Dutch Glory
Surely you have heard that the start of 
the Tour de France, the most 
prestigious cycling race in the world 
will take place here in Rotterdam. The 

history of the Tour de France and the 
role of the Netherlands in it are shown 
at the Kunsthal Rotterdam. Visitors 
are brought into the world of the Tour, 
by virtual tracks where they can ride 
mountain passages or act as sports 
commentators during a sprint. 
Furthermore the exhibition shows the 
changes in bike technology and 
popularity the Tour de France has 
undergone in the past decades. 
Highlights are also the stories of 
people behind the scenes, ranging from 
the masseur to the team leader. Use 
one of the less sunny days and broaden 
your cycling horizon.
www.kunsthal.nl

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

With deepest regret, we must announce that 

Jan Willem Oosterwijk MSc  (1951–2010) 

 former President of the Executive Board of Erasmus University Rotterdam 
(EUR), passed away on 29 May 2010 at the age of 58. 
 

Erasmus University Rotterdam (EUR) will remember Jan Willem 
Oosterwijk as an inspiring, expert and vigorous manager. His incisive 
intelligence, broad knowledge and extensive (inter)national networks 
made him a valued member of the Board.  We shall treasure his memory 
with gratitude. 
 

Our thoughts are with his wife Elise, his children and relatives.  
We wish them strength and courage in adjusting this great loss. 
 

Pauline van der Meer Mohr 
President of the Executive Board 

(Please find the letter of the Executive Board on www.eur.nl/english)

Employees and students can also sign the digital Condolence Register 
on this website 

AdvertisementIn Memoriam



 Walewein

Stufi
We gaan er allemaal aan, en het ergste is, je 
doet er niks aan. De student van tegenwoordig 
reageert gelaten op het waarschijnlijke verdwij-
nen van de stufi. Te vaak hoor ik van studenten 
dat ook wíj niet aan de bezuinigingen ontko-
men. Onzin! Leuk allemaal die bezuinigingen, 
maar dat doen ze maar ergens anders op. Op het  
hbo, mbo, basisonderwijs, middelbaar onderwijs, 
het maakt mij allemaal niet uit. Maar niet op 
ons:  de wo-studenten;  de hoop van onze natie.  
Het ware studentenleven is een bedreigde cul-
tuur aan het worden. Stapje voor stapje perkt 
de burgerij de vrijheid van de studenten in. Eerst 
mag je niet meer tien jaar lang studeren, vervol-
gens krijg je een BSa, dan wordt je OV beperkt 
geldig en nu nemen ze zelfs onze stufi af. Het 
lijkt een kleine verandering, maar met het ver-
dwijnen van de  stufi gaat het studentenleven 
voorgoed veranderen. Met name de verenigin-
gen zullen het gemis van de stufi gaan voelen. 
Commissies en besturen zullen steeds moeilijker 
gevuld kunnen worden. Ook minder feestjes, 
want de gemiddelde student zal het zich niet 
meer kunnen veroorloven om van maandag tot 
en met vrijdag elke avond uit te gaan. Om maar 
te zwijgen over het jaarlijkse hoogtepunt: het 
gala. Een gala zal straks tot het verleden beho-
ren, want wie gaat er zonder stufi nog 150 euro 
neertellen voor zo’n verkleedfeestje? 
Het zal me dan ook niks verbazen als we over 
vijftig jaar met onze kleinkinderen in een mu-
seum over het vroegere studentleven staan. Wij 
zullen dan vertellen over de koningen die vroe-
ger in studentenland heersten. Over feestjes die 
niet om twee uur ’s nachts stopten, maar pas 
begonnen. Over helden die nooit voor twee uur 
’s middags wakker werden. Over mooie bazen 
die geld van de overheid kregen om negen we-
ken lang te feesten, vervolgens één week een 
boek lazen, dan veertig abc-tjes invulden om 
daarna weer negen weken lang te feesten. Onze 
kleinkinderen zullen dan vragen: ‘Maar opa, 
waarom kregen jullie dat geld dan?’ Dan zouden 
wij glimlachen en zeggen: ‘Gewoon, omdat het 
kon.’ Omdat we het nooit echt gehad hebben 
op de rest van de maatschappij, houden we – nu 
het einde in zicht is – dan ook graag de eer aan 
onszelf. Hierbij wil ik de samenleving bedanken 
voor de afgelopen veertig jaar, waarin zij ons 
steunde en meebetaalde aan al die heerlijke 
biertjes. Ik weet dat we , als we u ’s ochtends 
vroeg tegenkwamen, vaak voor ambtenaar of 
burger hebben uitgemaakt. Dat was niet zo 
bedoeld. U begrijpt, alcohol heeft zelfs op de 
besten zijn effect. Jan, Piet, Johnny bedankt! Het 
was ons een waar genoegen.

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

Wie door Rotterdam loopt, kan zomaar aan de 
muur van geneeskundestudent Linda Joosse 
terechtkomen. Met haar digitale reflexcamera 
struint ze door de Maasstad op zoek naar 
interessante mensen. Ze wandelt bijvoorbeeld 
met haar camera in de aanslag vaak langs 
de sierlijke Heemraadssingel. “Laatst ben 
ik op bezoek geweest bij de Voedselbank om 
portretfoto’s te maken van mensen die daar 
gebruik van maken. Dat vonden ze geweldig. 
Ze hielden een tros bananen vast en zeiden 
dan trots: ‘Toe, maak nog eens een foto!’ 
Linda! staat er met koeienletters op de deur 
van Linda Joosse. Binnen in haar kamer zit 
dus geen timide meisje, maar een studente 
die zich vol overgave op het leven en de studie 
stort. In haar kamer staan een aantal grote 
kasten vol met boeken over geneeskunde en 
immunologie. In 2009 hoorde ze bij de 25 
beste studenten die het Erasmus Honours 
Programme volgden. “Ik vind het erg inte-
ressant om geneeskunde te studeren, maar 
houd er ook van om interdisciplinair bezig te 
zijn. Tijdens dat jaar kreeg ik allerlei vakken, 
van economie en recht tot geschiedenis.” Ze 
wil graag een half jaar naar Amerika om im-
munologieonderzoek te doen. Aan de wanden 
hangen indringende portretfoto’s van mensen 
uit ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de 
Himalaya. “Die mensen zijn zo inspirerend, 
die wil ik graag fotograferen”, vertelt ze. 
Verder vallen de posters van stichting Stola 

op, waar Joosse een jaar bestuurswerk voor 
deed. De stichting stimuleert studenten om 
vrijwilligerswerk – voornamelijk in ontwik-
kelingslanden – te doen. “Ik ben namelijk erg 
nieuwsgierig naar andere landen en culturen.” 
Dat blijkt: naast de portretfoto’s van mensen 
uit ontwikkelingslanden zijn op haar kamer 
vele souvenirs te bewonderen, zoals een kom-
pas uit Valencia, of een sierlijk waterflesje uit 
Lourdes. “Ik ben helemaal niet zo gelovig, 
maar ik vind het wel boeiend waarom andere 
mensen geloven. Daarom ben ik naar Lourdes 
gegaan. Ik wil ook nog graag de Koran lezen.” 
Haar co-schappen wil ze graag in Malawi 
lopen. “Niet om de mensen daar ons medische 
systeem op te leggen, maar vooral om het 
verschil te leren zien tussen de medische zorg 
hier en de medische zorg daar.” Ze vindt het 
ook leerzaam om met verschillende culturen 
in aanraking te komen. “Daar heb ik ook nog 
veel aan als ik terugkeer naar Rotterdam. 
Hier heb je ook veel culturele verschillen en 
het is goed voor een arts om daar eerder al 
meer van te weten te komen. En mensen van 
andere culturen hebben andere ziekten. Turkse 
mensen en Aziaten krijgen vaker de ziekte 
van Behçet dan Nederlanders. En suikerziekte 
komt vaker bij Hindoestanen voor. Met mijn 
medische vaardigheden kan ik patiënten 
in ontwikkelingslanden goed helpen, maar 
daarna komt die ervaring ook in Rotterdam 
goed van pas.” MZ (foto: RvdH)

Indringend portret

Linda Joosse
derdejaars geneeskunde

Leeftijd: 21 jaar
Geboorteplaats: Goes
Woonplaats: Rotterdam

KAMERVRAGEN




