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Druk 
De laatste dagen voor de deadline van EM is het al-
tijd druk. Niks bijzonders, hoort erbij, daar leven we 
op. Van 9 tot 5 was toch al niet onze stiel, maar je 
kan ook overdrijven, want wat is er veel te doen. Het 
zal de tijd van het jaar zijn.
Vogels op Woudestein vliegen af en aan naar de 
door de universiteit zo vriendelijk geplaatste vogel-
huisjes aan bomen en manden in de vijver voor de 
bibliotheek.
Geen idee of er op Hoboken ook al wordt gebroed, 
maar druk was het er wel met het bezoek van de-
missionair-minister Rouvoet die langskwam met een 
cheque van 4,5 miljoen euro voor het onderzoeks-
project Generation R. Prachtig in beeld gebracht in 
deze EM.
Ook op Woudestein vliegen de bobo’s af en aan de 
laatste weken en het einde lijkt nog niet in zicht. 
Waren het de afgelopen tijd vooral ministers en 
staatssecretarissen – al dan niet in demissionaire 
staat – de komende maand zal met de Business Week 
van de EFR ook tout het internationale bedrijfsleven 
een bezoek brengen aan de EUR. 
Kortom: druk. 
En ergens in die drukte worstelen studenten met de 
angst om uit te komen voor wat ze zijn en hoe ze 
zich voelen. Homo’s en lesbo’s verhalen in deze edi-
tie over hun coming out op de campus. Sommigen 
zijn laconiek en bezwijken niet onder de druk van 
vooroordelen of scheve ogen. Anderen blijven liever 
in de kast. Zonde, de zon schijnt, dus kom naar bui-
ten. Anders wordt het in die kast ook veel te druk. 

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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ROUVOET DEELT UIT 
Demissionair minister An-
dré Rouvoet investeert 4,5 
miljoen euro in Genera-
tion R. Dit is een groot-
schalig bevolkingsonder-
zoek van het Erasmus MC 
onder 10.000 kinderen in 
de regio Rotterdam. Op 15 
maart kwam Rouvoet het 
goede nieuws zelf vertel-
len. Daarvoor was de bios-
coopzaal van het Erasmus 
MC-Sophia Kinderzieken-
huis versierd met slingers 
en ballonnen. Zes meisjes 
van een jaar of vijf, die al-
lemaal meedoen aan Ge-
neration R, waren ook 
aanwezig, samen met hun 
ouders en onderzoekers 
van het project.
“Wauw!”, riep één van de 
meisjes toen Rouvoet de 
hoogte van de onder-
zoekssubsidie noemde. 
“Ja, dat is zeker een hoog 
bedrag”, reageerde de CU-
voorman opgetogen. “En 
dat voor een demissionair 
kabinet.” LJ (foto: LW)
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Hertelling stemmen
Meer koffie maar minder sportdrank ging op 
donderdag 11 maart over de toog van kantine 
De Etappe in het sportgebouw op Wou-
destein. Reden: het hertellen van de stem-
men van de gemeenteraadsverkiezingen in 
Rotterdam. “De dag was niet veel anders dan 
tijdens een groot sporttoernooi, alleen wat 
serieuzer”, zegt Menso de Maar, directeur 
van het sportcentrum een week later. Met 
de sporters die niet konden trainen vanwege 
de hertelling, belooft De Maar het goed te 
maken. De sporthal was door de gemeente 
geselecteerd vanwege de ruimte én het 
feit dat er een aparte tribune aanwezig is. 
Op die manier konden belangstellenden en 
journalisten wel de zaal in kijken maar niet in 
komen.WG (foto’s: RvdH)

VERKIEZINGEN

DE QUOTE

‘De klokkenluiders in alle financiële schandalen 
de afgelopen jaren waren allemaal vrouwen.’
Aldus Heleen Mees, promovenda bij ESE, tijdens het debat ‘Vrouwen aan de Top’ 
dat op 8 maart (Internationale Vrouwendag) op de EUR werd gehouden.

TALENT OP DE EURTALENT OP DE EURTALENT OP DE EUR
Luc Coffeng

Luc Coffeng (27) is uitgeroepen tot 
promovendus van het jaar door EPAR, 
de Erasmus PhD-organisatie, en niet 
voor niks. Want behalve dat hij promo-
vendus is op de afdeling Maatschappe-
lijke gezondheidszorg van het Erasmus 
Medisch Centrum, combineert hij zijn 
onderzoek met een grote betrokkenheid 
bij de mensen achter zijn onderzoek. En 
daaraan heeft hij ook deze titel, waar-
aan een prijs van duizend euro kleeft, 
te danken. Hij doet promotieonderzoek 
naar de in Afrika voorkomende infectie-

ziekte rivierblindheid – een onderwerp 
dat direct aansluit bij het helpen van 
onbevoorrechte mensen. Minstens even 
belangrijk is het vrijwilligerswerk dat hij 
al jaren doet. Luc is actief voor Medical 
Checks for Children, een niet-gouver-
nementele organisatie (ngo) die reizen 
naar ontwikkelingslanden organiseert 
voor artsen. Vanaf 2006 gaat hij elk jaar 
een paar keer mee met een team van 
medici, om gratis medische check-ups 
te doen. Tijdens elke trip van een week 
ziet het team duizend kinderen. Waarom 

Lucs bijdrage zo bijzonder 
is? Omdat hij – net als de 
andere vrijwilligers – zijn 
reizen zelf bekostigt. Nu hij promotie-
onderzoek doet, ondersteunt hij de orga-
nisatie op afstand, door het verwerken 
van projectdata. Het prijzengeld van 
duizend euro wil hij steken in onderzoek 
voor deze ngo. Waar hij de tijd vandaan 
gaat halen, is nog even puzzelen. Want 
hij organiseert ook seminars en boeken-
clubs voor zijn afdeling, om te zorgen dat 
de kwaliteit van onderzoek verbetert. MM

Jan Noeverman, universitair docent ESE: 
302 voorkeursstemmen
Verkozen? Ja, wordt SGP-raadslid in 
deelgemeente Prins Alexander 

Dea de Coninck, gastdocent EMC: 
70 voorkeursstemmen
Verkozen? Ja, wordt raadslid Leefbaar 
Rotterdam in deelgemeente Hillegersberg 
– Schiebroek 

Han Entzinger, hoogleraar FSW: 
38 voorkeursstemmen
Verkozen? Nee 

Ruben Mink, student economie: 
bijna 500 voorkeursstemmen
Verkozen? Nee

Vincent Vergeer, student bestuurskunde: 
82 voorkeursstemmen
Verkozen? Nee
 

Guus de Leeuw, bestuurskunde: 
34 voorkeursstemmen
Verkozen? Nee

Janneke Hazelaar, masterstudent rech-
ten: 
115 voorkeursstemmen
Verkozen? Nee

Oana Raluca Baicu, masterstudent be-
leid & politiek: 327 voorkeusstemmen
Verkozen? Ja, wordt VVD-raadslid in 
deelgemeente Kralingen - Crooswijk

 
Mustapha Akchich, student rechten: 
661 voorkeursstemmen
Verkozen? Ja, wordt PvdA-raadslid in 
deelgemeente Delfshaven

 
Emile Cammeraat, student economie & 
rechten: 874 voorkeursstemmen
Verkozen? Ja, wordt GroenLinks-raad-
lid in deelgemeente Centrum 

Uitslag gemeenteraad
Ook sommige EUR-medewerkers – en studenten stonden op de diverse lijsten van partijen 
voor de (deel)gemeenteraadsverkiezingen. Een overzicht van hun scores:

VERKIEZINGEN



CAMPUS 

Onttovering en geluk
Wanneer: dinsdag 16 maart 15.30 – 17.00 uur
Waar: Zaal CB-037 (B-2), Woudestein

Een volle zaal bij SG, dat gebeurt veel te weinig. Maar het zal 
vanmiddag dan ook gaan over geluk. En wie wil er nu niet geluk-
kig zijn? Juist. Dus zijn drommen gelukszoekers afgekomen op 
deel twee uit de SG-serie ‘Geluk, Hoop & Liefde’. Eerder werd in 
deze reeks het fenomeen liefde reeds wetenschappelijk gedemysti-
ficeerd tot wat rondrazende neurotransmitters en oprispende ze-
nuwcellen. Voor het onderdeel geluk zullen twee zwaargewichten 
uit de sociale EUR-hoek aantreden: allereerst Dick Houtman, bij-
zonder hoogleraar Cultuursociologie, die ons in kort bestek mee 
zal nemen op een historisch reisje langs de achtergronden van on-
ze hedendaagse obsessie met geluk. Vervolgens emeritus hoogle-
raar Ruut Veenhoven, opperhoofd van de World Database of 
Happiness, en langlopend onderzoeker naar geluk. Moderator is 
de niet geheel van ironie gevrijwaarde filosoof Awee Prins, onder 
meer gespecialiseerd in verveling. ‘Geluk wetenschappelijk bena-
deren is een heikele doch moedige onderneming’, leidt hij in.

Houtman is er de man niet naar om zich door zo’n opmerking af 
te laten schrikken. Hij loodst het publiek onderhoudend door zo’n 
tweeduizend jaar aanloop ter verklaring van de hedendaagse well-
being culture. Wij passeren de tijd dat het westers religieus dua-
lisme domineert, waarin God de wereld schept, maar er geen deel 
van uitmaakt; de protestanten die in de zeventiende eeuw de na-
tuurwetenschap voortstuwen; de opkomst van scheppingsdrang 
en zelfbewustzijn. Wij komen Thomas More en Francis Bacon te-
gen, voormannen van de utopie als seculiere heilsleer; om uitein-
delijk te belanden in de jaren zestig waarin de persoonlijke bin-
nenwereld wordt gesacraliseerd, en de maatschappelijke buiten-
wereld gedemoniseerd. En zo is geluk nu een morele opdracht ge-
worden. Ben je niet gelukkig, dan ben je een loser. Dit tot grote 
hilariteit van de geluksindustrie – waaronder het schier eindeloze 
bataljon therapeuten, zelfhulpboekenschrijvers en tv-goeroes als 
Dr. Phil en Oprah Winfrey – die er een dikbelegde boterham mee 
verdienen. De hedendaagse obsessie voor geluk is de uitkomst 
van de onttovering van de wereld, concludeert Houtman analoog 
aan Max Weber. ‘Want als men nergens meer in kan geloven, dan 
resteert slechts de binnenwereld.’ Oef.

Geroutineerd tovert Veenhoven op zijn beurt een stappenplan te-
voorschijn om aan te tonen dat geluk en wetenschap heel goed 
door één deur kunnen: Wat is geluk? (‘Levensvoldoening’) Kan 
geluk gemeten worden? (‘Ja, verpletterend eenvoudig’) Hoe geluk-
kig zijn wij? (‘Meer dan Zimbabwanen, minder dan Denen’) Wat 
bepaalt geluk? (‘Leefbaarheid en levensvaardigheid’) Is groter ge-
luk mogelijk? (‘Ja’) Hoe?  (‘Als we de leefbaarheid bevorderen van 
de samenleving als geheel, alsook van instellingen binnen die sa-
menleving, zoals scholen, werkplekken en bejaardentehuizen’). 
Hier spreekt duidelijk de geluksnestor, de man met decennialange 
gelukservaring.
Desalniettemin zijn er vragen te over. Zoals: is er een verband 
tussen geluk en intelligentie? Veenhoven: ‘Nee.’ Is geluk het 
hoogst haalbare? Houtman: ‘Ik vind van wel.’ Zijn gelukkige 
mensen banger om dood te gaan? Tja. Hoe zit het met geluk en 
technologie? Met geluk en zingeving? Bestaat er wel een zelf?

Ja, ja, geluk blijft wetenschappelijk gezien toch een heikel onder-
werp. Op naar de ‘hoop’. 

Gert van der Ende

Studenten innoveren er op los
Het wordt bijna voorspelbaar, maar net als vorig jaar wonnen 
twee EUR-teams begin maart de Microsoft Imagine Cup en de Hen-
kel Innovation Challenge. Kortom, ‘onze’ studenten zijn succes-
vol in innovatiewedstrijden.

De meest futuristische in-
novatie komt van het 
team bestaande uit Basti-
an Steinbach (Finance & 
Investment), Severin Mat-
ten en Donna Soedarso 
(beide International Ma-
nagement). Voor het jaar 
2050 bedachten zij een 
poedervormig schoon-
maakmiddel op basis van 
nanotechnologie, waar-
mee allerlei elektronica 
kan worden gereinigd in 
de wasmachine of vaat-
wasser. 
“We zijn er vanuit gegaan 
dat mensen in 2050 veel 
elektronica gebruiken, en 
dat er zelfs kleding be-
staat met elektronische 
componenten. Denk daar-
bij aan een meter voor de 
lichaamstemperatuur of 
de hartslag”, legt 

Soedarso uit. “Met ons 
schoonmaakmiddel kan 
deze kleding, samen met 
bijvoorbeeld een laptop, 
telefoon of e-book, de 
vaatwasser in en wordt 
alles veilig gewassen en 
gedroogd.”
De zussen Daniëlla en 
Malissa Bal, en Jasper 
Baljeu wonnen de Micro-
soft Imagine Cup met een 
groen productielabel voor 
de autobranche. De twee-
dejaars studenten Econo-
mie & informatica willen 
het label toekennen aan de 
30 procent milieuvriende-
lijkste auto’s. “Fabrikan-
ten zullen hun auto’s 
steeds duurzamer moeten 
maken om tot die 30 pro-
cent te (blijven) behoren”, 
verklaart Daniëlla Bal. 
Om goed beslagen ten ijs 

te komen in de wereldwij-
de finale in juli gaan de 
studenten E&I komende 
maanden het concept ver-
der uitwerken en pro-
grammeren. “Tijdens de 
mondiale finale in Polen 
moeten we een werkend 
product presenteren. We 
streven uiteindelijk naar 
een Microsoft ‘tag appli-
catie’ waarmee consu-
menten een product kun-
nen scannen en dan met-
een zien hoe duurzaam 
het is geproduceerd. Uit-
eindelijk willen we ons 
concept dus toepassen in 
verschillende branches.”
Het team dat de Henkel 
Innovation Challenge 
won, strijdt op 21 en 23 
april in Amsterdam voor 
internationale roem. LJ

WINNAARS

BELASTINGEN

Belastingaangifte doen schiet er bij studenten vaak bij in.. Dat is zonde, want gemid-
deld krijgen zij 250 euro terug. Volgens nrc.next van 16 maart deed in 2007 een kwart 
miljoen studenten geen aangifte, waardoor zij tussen de 52 en 78 miljoen euro lieten 
liggen. Sven Witteveen (22), vierdejaars economie en bedrijfseconomie, is een van de 
‘schuldigen’. “Ik weet dat ik geld laat liggen, maar toch vraag ik het nooit terug. 
Zelfs als ik met serieuze geldproblemen zit, klop ik nog eerder aan bij DUO (voor-
heen IB-Groep) voor een kortetermijnoplossing, dan dat ik geld terugvraag bij de be-
lastingdienst.”
Wie al wel bakken met geld bij de belasting hebben teruggehaald, zijn vier onderne-
mende EUR-studenten. Begin vorig jaar lanceerden zij de website ‘belastingterug.
com’, waar jongeren op eenvoudige wijze belastingaangifte kunnen doen. Anders 
dan het TJ-biljet, waarmee jongeren normaal gesproken aangifte doen, neemt de 
website ook ziekte- en studiekosten mee. 
Tot nu toe is er al 1,4 miljoen euro teruggevraagd via de website. “Een magisch 
bedrag”, glundert één van de initiatiefnemers, Jelle Stelpstra. Pas als iemand na het 
invullen van zijn gegevens op belastingterug.com meer dan dertien euro terugkrijgt, 
verdienen de ondernemers een bedrag van 9,50 euro (vorig jaar 7,50). Afgelopen jaar 
was dit ongeveer vijftienduizend keer het geval. LJ

Lees meer studentenreacties over belastingaangifte doen in de rubriek ‘Gesnapt’ 
op EM.Online

ACHTERAF
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Studenten laten 
miljoenen liggen



4vragen aan
Moslimstudenten op bezoek bij ouderen
Leden van de multiculturele studentenvereniging IQRA hebben de bewoners van zorgcen-
trum ‘De Leeuwenhoek’ op 17 maart letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.

Uit liefdadigheid organiseerde IQRA een middag 
voor de bewoners. Een groep van zo’n vijftien en-
thousiaste vrijwilligers – allen student én moslim 
– haalden alles uit de kast om er een geslaagde 
middag van te maken. Naast spelletjes spelen, een 
wandeling maken en een workshop kalligraferen 
boden de studenten bovenal een luisterend oor.
Als lid van de Liefdadigheidscommissie moet 
masterstudent sociologie Mohamed Bouziane 
vandaag overal tegelijk zijn. Zojuist heeft hij een 
vers uit de Koran aan de zaal voorgelezen en nu 
is hij druk in de weer met een stapel damborden. 
“Het is een mooie dag, het weer is prachtig en 
iedereen heeft er zin in”, straalt hij. “Ons geloof 
is de belangrijkste drijfveer om hier te zijn; en 
om iets voor deze mensen te betekenen. Het zijn 
helaas vaak de ouderen in de samenleving die 
vergeten worden, terwijl juist zij zoveel voor ons 
land hebben gedaan. Op deze manier kunnen wij 
wat voor hen terugdoen.”

Onder het genot van een heerlijk kopje echte 
Marokkaanse thee praten student Abdelouahab 
en meneer Fathi Idris met elkaar over ‘van alles 
en nog wat’. In het Arabisch. Hoewel de één 
oorspronkelijk uit Marokko komt en de ander 
sinds 1948 in Nederland woont maar geboren en 
getogen is in Egypte, verstaan ze elkaar prima. 
Fathi Idris, in een vorig leven zwemleraar, spreekt 
trouwens ook perfect Nederlands. Om het te be-
wijzen begint hij spontaan uit volle borst ‘Ik hou 
van Holland’ te zingen. “Volledig ingeburgerd”, 
zoals hij het zelf zegt. Verderop wordt aan een 
grote tafel driftig ganzenbord gespeeld. Ieder potje 
wordt gewonnen door de 82-jarige mevrouw De 
Vries. Terwijl ze door menig medespeler van vals 
spelen wordt beticht, blijft ze ondertussen vrolijk 
glimlachen en doordobbelen. Helemaal in haar 
nopjes door alle aandacht van de jeugdige aan-
wezigen. Straks gaat ze nog even op de Nintendo 
Wii: haar tennisrecord verbeteren. TG (foto: RvdH)

Tanja de Jonge, lid van het team 
dat vanaf 1 juni het zogenaamde 
Erkenningscertificaat uitreikt aan 
studenten die naast hun studie ac-
tiviteiten hebben met enige maat-
schappelijke betrokkenheid.

Waar komt dit initiatief vandaan?
“Op de TU Eindhoven bestaat zo’n certifi-
caat al een tijdje. Een studente uit de U-raad 
opperde om iets soortgelijks op de EUR in te 
voeren. Veel toekomstige werkgevers weten 
namelijk vaak niet wat al die verschillende 
nevenactiviteiten op iemands cv precies 
inhouden. Met een waarborg vanuit de uni-
versiteit wordt die onduidelijkheid hopelijk 
weggenomen.”

Wie komt er voor in aanmerking?
“Iedereen die voltijdstudent is aan de EUR 
en zich daarnaast actief inzet op het maat-
schappelijke vlak, kan aangeven waarom 
hij of zij een certificaat denkt te verdienen. 
Vervolgens toetsen wij dat aan een aantal 
criteria, zoals tijdinspanning en niveau. 
We kijken alleen naar iemands ontwikke-
lingen en intenties, en niet zo zeer naar het 
resultaat. Maar enkel koffie rondbrengen is 
niet genoeg.”

Is het niet merkwaardig om jezelf 
voor te dragen; voor jezelf een 
lintje aanvragen kan toch ook 
niet?
“We hebben hier voor gekozen omdat je an-
ders voor alles wat je gedaan hebt een nieuw 
papiertje zou krijgen. En elke organisatie 
waar een student actief is, zou dan voor 
iedereen afzonderlijk een aanvraag moeten 
indienen. Op deze manier is het een stuk 
overzichtelijker.”

Hoeveel gegadigden verwacht u?
“In eerste instantie gingen we uit van onge-
veer vijftig aanvragen, maar het lijkt er nu 
op dat het er wel eens een stuk meer kunnen 
worden. In dat geval wordt het tijdens de 
feestelijke uitreiking in september een dag 
lang envelopjes uitdelen.” TG

Hebben?! Meer informatie op www.eur.nl/
erkenningscertificaat
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De staking van het personeel 
van GOM Schoonmaken lijkt 
nog even te gaan duren. In 
hoeverre hebben studenten 
en medewerkers vande EUR 
hier last van? EM maakte 16 
maart een rondje op de cam-
pus. 

Bij een overvolle asbak bij de 
hoofdingang van het H-gebouw 
staan drie studenten met een si-
garet. Nee, het is hen niet opge-
vallen dat er meer peuken in de 
asbak liggen dan normaal. En 
nee, ze hebben niets gemerkt van 
volle prullenbakken of stoffige 
vloeren. Een medewerkster van 
het secretariaat van de UB heeft 
wel last van de staking. “Het be-
gint hier behoorlijk vies te wor-
den.” Gestofzuigd en gedweild 

wordt er in de bieb niet, maar de 
meeste prullenbakken worden 
vooralsnog wél geleegd. “Als het 
nog langer gaat duren, moet er 
wel wat geregeld worden met de 
servicedesk van het EFB, want ze 
kunnen niet van ons verwachten 
dat we zelf de kantoren gaan 
schoonmaken.” Daar zijn Karin 
Milovanovic en Lalita Rambha-
jan van het stafsecretariaat van 
bestuurskunde in het M-gebouw 
het mee eens. “Een prullenbak le-
gen willen we nog wel doen, 
maar zelf het bureau afnemen en 
stofzuigen; daar beginnen we 
niet aan.” Ook houden de dames 
de wc-rollen in de toiletten in de 
gaten. “Maar bij de mannen kij-
ken we niet hoor, dat doen ze zelf 
maar”, aldus Milovanovic. 
Ondanks de staking krijgen de 

schoonmakers gewoon doorbe-
taald. Daartegenover staat dat 
als de staking is afgelopen, de 
universiteit binnen een week te-
rug moet zijn op het contractueel 
‘vereiste reinheidsniveau’. Het 
overleg op 17 maart tussen FNV 
Bondgenoten en werkgeversorga-
nisatie OSB over een nieuwe cao 
is op niets uitgelopen. “De 
schoonmakers zijn vastberaden 
en blijven staken tot hun eisen 
worden ingewilligd”, weet Marco 
van Moort van de FNV. LJ/CL

Volle prullenbak? 
Zelf legen!

STAKING



EUR lipdubt ‘Why is my life so boring?’
“Take drie, zit iedereen er klaar voor”? Het is een 
drukte van belang in het A-gebouw, waar woens-
dag 17 maart opnames waren voor een ‘University 
Lipdub’: een clip vol studenten die playbackend op 
een bestaand nummer door de universiteitsgebou-
wen heen gefilmd worden, ter promotie van hun 
eigen universiteit. 
Initiatiefnemer, regisseur van de dag en alumnus 
Arie Verheij is er trots op dat de Erasmus Universi-
teit als eerste Nederlandse universiteit haar eigen 
lipdub-clip heeft. Veel onderwijsinstelling over de 
hele wereld gingen de Rotterdammers voor, zo is te 
zien op universitylipdub.com.
Het idee achter de filmpjes is om via internet bezoe-
kers een ander beeld te geven van een universiteit 
dan de geijkte promofilmpjes. Het filmpje moet in 
één take worden opgenomen, wat een meeslepend 
effect geeft aan de beelden en tevens de kans geeft 
om wat van de campus te laten zien. En doordat de 
deelnemende studenten het – hopelijk - doorsturen 
aan al hun vriendjes en vriendinnetjes hoopt elke 
instelling natuurlijk een hit te worden op YouTube.
De EUR gaat proberen wereldfaam te verwerven 
op de klanken van het hitje ‘Wonder woman’ van de 

Nederlandse band Leaf, wat als meest herkenbare 
frase heeft: ‘Why is my life so boring?’. Gewoon om-
dat het een vrolijk en geschikt nummer is om met 
120 studenten uit te beelden. Studenten van vrijwel 
alle studie- en studentenverenigingen doen mee.
In de aula van het A-gebouw heeft zich een der-
tigtal studenten verzameld voor het beginshot. Ze 
krijgen de instructie verveeld en duf in de camera te 
kijken, terwijl ze onderuitgezakt in de collegeban-
ken zitten. Zodra de camera loopt, zakt iedereen 
onmiddellijk onderuit, stiekem genietend van hun 
15 minutes of fame. Stefan Rops, de cameraman is 
tevreden na afloop.
Buiten de aula wordt er intussen hard geoefend 
voor het volgende onderdeel van het filmpje. 
Wendy Jansen, filosofiestudent en voorzitter van 
ERA, de faculteitsvereniging van Wijsgebeerte, 
zegt niet zenuwachtig te zijn voor haar rol. “Ik 
moet zo de trap af lopen, richting de C-hal. Het 
enige probleem is dat ik mijn tekst niet zo goed 
ken. En dat ik bang ben te struikelen als ik de trap 
af kom.”CL/WG (foto: RvdH)

Het resultaat is te zien op: universitylipdub.com

CAMPUS 
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Dure kamers
Afgelopen februari 
kostte een Rotter-
damse kamer ge-

middeld 381 euro. Dat is 25 
euro meer dan de landelijke 
gemiddelde huurprijs.

Geheelonthouders 
halen zware 
drinkers in
Voor het eerst zijn er 

meer geheelonthouders dan 
zware drinkers onder hoog-
opgeleiden.

Gratis friet als 
lokkertje
De EFR regelde 
een frietkraam 

op de campus om studenten 
‘warm’ te maken voor de 
EFR-Business Week later de-
ze maand.

Jouw onderzoek telt!
Ben je trots op je 
bacheloronderzoek? 
Meld je dan aan 

voor de Student Research 
Conference van VSNU.

Nieuw advies van Bud
Kunnen psychologi-
sche tests kandida-
ten met een niet-Ne-

derlandse achtergrond bena-
delen bij sollicitaties?

RECORDPOGING

Met z’n allen op 
de fiets
Op woensdag 31 maart organiseren 
het Nederlands Instituut voor Sport 
en Beweging (NISB) en de Fietsers-
bond een wereldrecordpoging fiet-
sen. Natuurlijk laat de universiteit 
zich niet onbetuigd, en kan men gra-
tis lunchfietsen in het Sportgebouw. 

Hoe meer Nederlanders zichzelf 
op woensdag 31 maart tijdens hun 
lunchpauze in het zadel hijsen om 
minimaal een half uur te pedaleren, 
des te groter is de kans van slagen 
van de wereldrecordpoging. Daar-
voor moeten minimaal één miljoen 
Nederlanders tussen 12.00 en 13.00 
uur op de fiets zitten, weten de orga-
nisatoren – al heeft schrijver dezes 
niet kunnen achterhalen op hoeveel 
mensen het oude record staat. 
Vanzelfsprekend juicht de directeur 
van de Stichting Studentenvoorzie-
ningen Rotterdam (SSVR), Menso de 
Maar, het initiatief toe en onder-
steunt hij de recordpoging door dat 
uur gratis zijn arsenaal aan spinning-
fietsen beschikbaar te stellen voor 
enthousiaste deelnemers. Sterker 
nog: die kunnen bovendien rekenen 
op een gratis lunchpakket. Kortom, 
lunchfietsen op z’n letterlijkst. 
Ook kan natuurlijk gewoon buiten 
worden gefietst; willen diegene die 
de echte fiets prefereren boven de 
spinning-variant, eveneens in aan-
merking komen voor gratis broodjes, 
dan dienen zij zich aan te melden bij 
de SSVR. GE

Deelname is voor iedereen gratis. Starttijd 
12.00 uur of 12.30 uur. Opgeven per e-mail 
info@erasmussport.nl of aan de balie. Voor 
meer info over de recordpoging:  www.
heelnederlandfietst.nl/recordpoging/ 

UNIVERSITEIT

De Open Dag Master op 11 maart is door 1329 stu-
denten bezocht. Dat is meer dan vorig jaar (1202) en 
duidelijk meer dan in 2008 (1038). Zo’n 60 procent 
van de bezoekers studeert al in Rotterdam. WG

CIJFER

Enkele lipdubvrijwilligers hebben er duidelijk plezier in
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Haïtianen lijken niet voor het geluk geboren, lijkt 
het. “De ramp in Haïti komt inderdaad niet echt out 
of the blue. Na zijn historische onafhankelijkheid 
van slavernij in 1804, heeft Haïti een zeer heftige ge-
schiedenis achter de rug; politiek, sociaal en econo-
misch. In de jaren zestig was er het dictatoriale regi-
mes van François en Jean-Claude Duvalier (ook wel 
Papa Doc en Baby Doc genoemd, red.) die werden 
ondersteund door de Verenigde Staten en Frankrijk. 
Zij brachten het land weer terug tot een bijna mid-
deleeuwse staat. Begin jaren negentig kwam Aristi-
de aan de macht, aanvankelijk populair, maar hij 
werd door militairen weggestuurd. Waarop Amerika 
een economische boycot en militaire actie ondernam 
om hem weer in het zadel te helpen. Dat was ook 
een ramp voor Haïti. Wij kunnen echt niet begrijpen 
wat de mensen in dat land hebben moeten door-
staan.”

Gelukkig kwam de wereld meteen met geld over 
de brug. “Er bestaat een speciale reservepot voor 
rampen, bij de dertig zogeheten OECD-landen, lan-
den – waaronder ook Nederland –  die zijn aange-
sloten bij de Organisation for Economic Cooperation 
and Development. Dus er is geld beschikbaar wan-
neer een ramp landen als Haïti of Bangladesh treft, 
en natuurlijk ook een aparte pot wanneer Nederland 
getroffen wordt door een ramp. Maar er is nooit ge-
noeg voor ontwikkelinglanden; er is altijd meer no-
dig. Daarom blijft ook zoiets als Giro 555 uitermate 
belangrijk.”

En met dat geld wordt nu eerste hulp verleend 
aan alle slachtoffers? “Dat is nog maar de vraag. 
Er was recent een symposium georganiseerd bij 
MIT in de VS, met onder anderen Haïti-experts Eri-
ca James en Michel de Graaf. Degenen die hulp 
krijgen, vormen doorgaans maar een heel kleine 
groep. Je moet bij het geven van hulp rekening hou-
den met het onbedoelde effect van wat James noemt 
creating unintended classes of victims tussen de ha-
ve’s and the havenot’s. In een noodsituatie zijn vrou-
wen en weeskinderen het kwetsbaarst. Die krijgen 
dus vaak de meeste noodhulp, terwijl de aardbeving 
bijna iedereen heeft getroffen. Bovendien komt men 
aan het verhelpen van de structurele problemen so-
wieso niet toe.”

Het was al een puinhoop voor de aardbeving, dan 
komt er noodhulp die de acute nood lenigt, maar 
vervolgens is het weer net zo’n puinhoop; kortom, 
everything back to normal. “Klopt, terwijl het toch 
een volstrekt abnormale situatie is. Van opbouw is 
bijna geen sprake. Er bestaat nog steeds hetzelfde 
enorme grote verschil tussen de mensen die ‘hebben’ 
en de mensen die ‘niet hebben’. Zo spreekt, volgens 
De Graaf slechts 5 tot 10 procent van de bevolking 
van Haïti de officiële Franse taal – 90 procent 
spreekt Creools. Met dit gegeven alleen al is het erg 
ingewikkeld om structurele problemen op te lossen 
en het land weer op te bouwen en te ontwikkelen.” 

Kan een ramp niet juist een positief effect hebben 
op de lange termijn? Haïti komt door de aardbe-
ving in de belangstelling waardoor er ook meer 
oog is voor de structurele problemen, en de inter-
nationale gemeenschap eindelijk het land echt 
probeert weer op te bouwen? “Dat is niet hele-
maal ondenkbaar, maar ik denk toch dat zo’n effect 
voor Haïti erg tijdelijk is. Dat heeft ook voor een 
groot deel te maken met opportunisme.”

Opportunisme van wie? “Enerzijds politiek oppor-
tunisme van de landen die noodhulp bieden. Ik geef 
je een voorbeeld: er was in Haïti een prominente 
noodhulpactie van Israëlische militairen, de zoge-
noemde IDF. In no time verrees er een state-of-the-
art-veldhospitaal op het platteland van Haïti. Dat 
kreeg veel aandacht en sympathie van de media. 
Daarna heeft president Benjamin Netanyahu de 
‘redders’ gefeliciteerd met het feit dat ze het interna-
tionale imago van Israël zoveel goed hadden gedaan. 
En ineens, binnen twee weken, waren ze weer weg. 
Dus terwijl Israël in de bezette Palestijnse gebieden 
zelf een rampsituatie heeft gecreëerd – mensen in 
Gaza sterven ten gevolge van het Israëlische beleid, 
en de blokkades van het leger – redt datzelfde leger 

mensenlevens in Haïti. Dat is puur politiek opportu-
nisme van de meest cynische soort.
Maar ook Amerika is niet gespeend van opportunis-
me wat betreft het geven van noodhulp. Duizenden 
Haïtianen proberen jaarlijks met kleine, zelfge-
maakte bootjes de VS binnen te komen, waar de 
kustwacht al klaar staat om ze te onderscheppen en 
terug te sturen. Vóór de aardbeving zaten de immi-
gratiedetentiecentra al vol met mensen uit Haïti, en 

men verwacht dat er nu nog veel meer migranten 
naar de VS zullen komen, zeker als de situatie niet 
snel wordt gestabiliseerd.
Anderzijds is er het economisch opportunisme bij 
hulporganisaties, die gescheiden opereren van de 
ontwikkelingsorganisaties. Ik zeg dit heel voorzich-
tig, want ik heb enorm veel respect voor organisaties 
als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. Maar 
er is sprake van economisch opportunisme, want het 
gaat om enorm veel geld dat beschikbaar komt na 
een ramp door acties als Giro 555 en geld van de VN 
dat exclusief bestemd is voor noodhulp. 
Voor langetermijnontwikkelingshulp is altijd veel 
minder geld beschikbaar. Organisaties als ICCO en 
Oxfam-Novib moeten om de paar jaar voor geld 

Ondertussen in Haïti…
Ruim twee maanden na de aardbeving in Haïti zijn hulporganisa-
ties nog volop in de weer om de slachtoffers van de ramp bij te 
staan. Zo heeft met het regenseizoen in aantocht het onderbren-
gen van de talloze daklozen prioriteit. Er is veel geld en energie 
gestoken in Haïti kort na de ramp, maar hoe moet het nu verder? 
Wij vroegen het dr. Jeff Handmaker, docent aan het Institute of 
Social Studies (ISS) in Den Haag.    tekst Daan Rutten fotografie Thony Belizaire/ANP
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 ‘Wij kunnen ons ook niet voorstellen hoe 
iemand in een ontwikkelingsland leeft.’

Een vrouw in Port-au-Prince schreeuwt het uit tijdens 
een demonstratie tegen honger op 10 maart van dit 
jaar.  Bij de aardbeving van 12 januari kwamen meer dan 
220.000 Haïtianen om het leven. De hoofdstad is ver-
woest en meer dan één miljoen mensen zijn dakloos. 
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vechten. Bij een ramp is er gewoon makkelijker geld 
te krijgen. En dus wordt er door de regering – wel-
licht onbewust – meer energie gestoken in een ramp 
dan in een doorsnee ontwikkelingssituatie.”

Klinkt niet echt fijn. Er zal toch ook wel hulp gege-
ven worden met oprechte bedoelingen? “Het is al 
lang beargumenteert dat het belangrijkste middel 
om hongersnood en andere crises – en daardoor ver-
oorzaakte grote migratiestromen – te voorkomen 
structurele ontwikkelingshulp is; om mensen het ge-
voel te geven dat ze een toekomst hebben in hun ei-
gen land. Dat idee is echter nooit opgepakt door de 
VS, maar ook niet door veel andere westerse landen. 
Je zou hopen dat de VS nu op het punt komen dat ze 
zich meer gaan focussen op de ontwikkeling van 
Haïti na deze ramp. Omdat ze nu zien hoe afhanke-
lijk Haïti van hen is. Maar ik vrees het ergste.” 

Kortom, de overlevenden worden opgelapt, ver-
volgens hebben ze ontwikkelingshulp nodig, 
maar die wordt maar mondjesmaat verstrekt, zo-
dat ze na de ramp weer een arm en uitzichtloos 
bestaan kunnen gaan leiden? “Klopt.” 

Geldt dat ook bijvoorbeelden voor de regio’s die 
in werden getroffen door de tsunami in 2004 of 
de delen van India die in 2001 te maken kregen 
met een zware aardbeving? “Ik hoorde toevallig 
het een en ander van iemand die recent in Bangla-
desh is geweest, in een van de zwaarst getroffen ge-
bieden tijdens de tsunami. Met de economie en de 

werkloosheid is het erger gesteld dan vóór de tsuna-
mi. Mensen proberen wel door te gaan met hun le-
ven, en helpen elkaar, maar helaas waren ze al snel 
na de tsunami door de wereld vergeten. Het bewust-
zijn dat mensen het gevoel geeft dat ze iets moeten 
doen, duurt meestal maar heel kort. 
Er zijn uitzonderingen. Zo vertelde mijn collega Ro-
bert Sparrow me dat de gemeenschappelijke solida-
riteit na de tsunami in Azië een katalysator was 
voor de recente successen bij het vredesproces op 
Sumatra.” 

Maar de kans op een structurele ontwikkeling van 
Haïti is minimaal? “Ik ben bang van wel. Dat heeft 
vooral ook te maken met het feit dat ontwikkelings-
hulp zo kwetsbaar is. De aandacht van de Neder-
landse bevolking – die toch vaak veel geld geeft in 
rampsituaties – wordt snel minder. Het is namelijk 
veel makkelijker om solidariteit te creëren in crisissi-
tuaties, terwijl het veel ingewikkelder en moeilijker 
is om als Nederlanders de juiste houding te bepalen 
ten opzichte van de meerderheid van de wereld die 
in armoede leeft. Maar die discussie moet wel ge-
voerd worden, waarbij organisaties als Hivos, 
ICCO, Cordaid en Oxfam Novib een belangrijke rol 
moeten spelen, en dat proberen ze ook.” 

Iedereen weet toch dat structurele hulp de beste 
remedie is om een land te helpen en de impact 
van rampen te verkleinen? “Ik denk het niet. Bij 
noodhulp is het allemaal wel duidelijk: je stuurt art-
sen en reddingsteams en je bent klaar. Maar bij ont-

wikkelingshulp gaat het om de solidariteit op de 
langere termijn. Er is pas wel een belangrijk rapport 
uitgebracht door de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid over ‘Minder pretentie, meer 
ambitie’ bij ontwikkelingshulp. In dit rapport is er 
meer aandacht voor de structurele aanpak van ont-
wikkeling op breder terrein. De Nederlandse rege-
ring moet dit echter nog wel oppakken. Claire 
Short, ex-minister van Ontwikkelingssamenwer-
king in Groot-Brittannië stelt dit duidelijk: ‘we kun-
nen met onze technologie de armoede de wereld uit 
helpen, maar wij hebben niet de politieke wil’. Die 
wil moet je dus van onderaf opbouwen, ook met het 
oog op welke structurele factoren duurzame ontwik-
keling tegenhouden. In Scandinavië is men wat dat 
betreft veel bewuster; Nederland vertoont het ge-
drag van een struisvogel. Wij willen niet inzien hoe 
verbonden wij zijn met arme landen, qua handel, 
grondstoffen, klimaat, migratieproblematiek, et ce-
tera. Wij kunnen ons ook niet voorstellen hoe ie-
mand in een ontwikkelingsland leeft. En dan wil ie-
mand als Wilders de hulp nog verder terugdraaien. 
Zo simplistisch, en zo cynisch.”  

DR.	JEFF	HANDMAKER 
(1970 te Oxford, UK) is uni-
versitair docent Recht, 
mensenrechten en ont-
wikkeling aan het Institu-
te of Social Studies (ISS) in 
Den Haag, onderdeel van 
de EUR. Ook is hij honora-
ry research fellow bij de 
rechtenfaculteit van de 
Universiteit van Witwa-
tersrand in Zuid-Afrika. Na 
zijn jeugd, die hij voorna-
melijk doorbracht in Cor-
rales, New Mexico (USA), 
studeerde hij rechten in 
Engeland. Vanaf midden 
jaren negentig werkte hij 
in Zuid- Afrika voor de or-
ganisatie Lawyers for Hu-
man Rights. Uiteindelijk 
belandde Handmaker in 
Nederland, eerst als con-
sultant voor diverse men-
senrechtenprojecten, later 
als docent. Hij promoveer-
de in Utrecht bij het 
Studie- en Informatiecen-
trum Mensenrechten.
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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 

Chris Aalberts
docent faculteit Historische en 
Kunstwetenschappen

“Dergelijke evenementen zijn zeker 
heel waardevol voor de universiteit. 
Studenten krijgen de kans om inspi-
rerende personen te horen spreken 
en om met hen in debat te gaan. De 
organisatoren, ook vaak studenten, 
steken er daarnaast qua CV-building 
iets van op. Tot slot kunnen bezoe-
kende bewindspersonen of topma-
nagers een positief beeld op krijgen 
van de universiteit en dragen zij dit 
in een andere setting verder uit.
Ik betwijfel echter of het bezoek van 
bekende politici of kopstukken uit 
het bedrijfsleven veel bijdraagt aan 
de status van de universiteit in de 
bredere publieke opinie. Hoeveel te-
levisiekijkers zullen er bijvoorbeeld 
bij stilstaan dat een lijsttrekkers-
debat plaatsvindt op de Erasmus 
Universiteit? De locatie voegt hier 
niets wezenlijks toe aan de inhoud 
van het debat.
Overigens zijn contacten tussen de 
universiteit en politiek of bedrijfs-
leven ook frequent wat betreft het 
wetenschappelijk onderzoek. Dit 
kan wel statusverhogend werken. 
Een voorbeeld uit mijn eigen facul-
teit is het onderzoek van Mijntje 
Lückerath en Auke de Bos naar een 
gedragscode voor commissarissen 
en toezichthouders. Dit onderzoek 
heeft weerklank gevonden in het 
bedrijfsleven. Het zorgt ook door 
media-aandacht voor veel positieve 
publiciteit voor de universiteit.”

“Ik vind niet dat ‘bobo’s’ uitgenodigd 
zouden moeten worden omdat dat 
goed zou zijn voor de status van de 
universiteit. Sprekers uit het bedrijfs-
leven en de overheid zouden moeten 
worden uitgenodigd op inhoudelijke 
gronden. Haakt hun kennis en erva-
ring in op onderwerpen die spelen 
op de verschillende faculteiten? Het 
zou moeten gaan om de vraag of ze 
kunnen bijdragen aan een belang-
rijke wetenschappelijke discussie. Als 
studenten en wetenschappers een 
boodschap hebben aan de ervaring 
van de betrokken personen, lijkt het 
me prima om die uit te nodigen. 
Een goed debat is altijd leerzaam en 
waardevol. Om mensen echter alleen 
maar uit te nodigen omdat het de 
status van de universiteit omhoog 
helpt, lijkt me het doel een beetje 
voorbij te streven.”

“Toen ik nog opleidingsmanager 
was, had ik tientallen gastsprekers 
per jaar nodig. Ik belde stad en land 
af om gastsprekers te krijgen, en 
alleen met veel moeite lukte het 
de planning rond te krijgen. Ik was 
altijd blij als ik een ‘grote naam’ 
te pakken kreeg, een naam die de 
studenten al eens gehoord hadden, 
iemand die wel eens in de media 
was geweest of een andere bobo. 
Als manager was ik er dan gerust 
op dat deze colleges interessant en 
nuttig zouden zijn. Al snel bleek: 
gastcolleges van onbekenden zijn 
systematisch beter, relevanter en in-
houdelijker dan die van bobo’s. 
Je ziet het ook met de Nova College 
Tour: bobo’s krijgen een podium om 
algemene verhaaltjes af te steken 
die door onbekende experts veel be-
ter verteld kunnen worden: zij zou-
den het verhaal leuker en boeiender 
kunnen vertellen en ook inhoudelijk 
een beter verhaal hebben. Ze zetten 
zich meer in dan bekende sprekers 
en zijn minder zelfgenoegzaam. De 
universiteit moet zich dus niet met 
al die bobo’s inlaten: ze moet inhou-
delijke afwegingen maken wie ze 
uitnodigt en wie niet. Als de univer-
siteit het niet kan, wie dan wel?”

Bos,	Rouvoet,	De	Jager,	Albayrak,	Verhagen;	allemaal	bewindslieden	die	de	afgelopen	tijd	de	
EUR	bezochten.	Ook	toppers	uit	het	bedrijfsleven	doen	de	universiteit	graag	aan.	Wat	zegt	
dat	over	de	EUR?	Wat	hebben	studenten	er	aan?	Daarom	de	stelling:

Elaine Mak
universitair hoofddocent Erasmus 
School of Law

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)

Regina Boot
student geschiedenis

‘Bezoek bobo’s is goed voor status universiteit’
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Sorry
Wat doet premier Balkenende amper drie kwartiertjes na 
het verschijnen van het Rapport Davids over de kwestie 
Irak? Hij ontkent alles glashard: ‘’t is gewoon niet waar!’ 
En wat is daar het gevolg van? PvdA op stang. Kabinet op 
ontploffen. De oppositie lacht zich rot. Nog nooit is er zo-
veel getwittert, en de pers wachtte en wachtte maar on-
der het torentje. 
En wat doet de Erasmus Universiteit Rotterdam als de re-
centelijk ontslagen hoogleraar / presentator van ‘Islam & 
Life’ Tariq Ramadan excuus eist? Zij weigert pertinent. 
Gevolg: Advocaten draaien overuren, bestuurders ook, in-
gezonden brieven bij de vleet. 
Hoe kan je dit soort situaties beter oplossen? Zeg ge-
woon ‘sorry’. Het is zo gedaan, en het bespaart je een 
hoop ellende. Gewoon doen alsof, je hoeft het niet te me-
nen. ‘Sorry Davids, je hebt gelijk, sorry’. Een premier die dit 
zegt, zorgt ervoor dat alles rustig blijft. Mariëtte Hamer 
zou geen airplay krijgen. De landelijke pers zou ergens 
anders relletjes zoeken. Men dronk een glas, deed een 
plas, en alles bleef zoals het was. ‘Sorry je hebt gelijk, 
Tariq, we zouden meer programmamakers van de Iraanse 
staatstelevisie als hoogleraar moeten benoemen’. Na de-
ze woorden zou alles rustig blijven: advocaten en bedrijfs-
juristen direct terug in hun hok. Bestuurders kunnen 
weer andere belangrijke dingetjes gaan doen.
Sorry zeggen: het klinkt eenvoudig. En dat is het ook. Mijn 
dochter van drie heeft het helemaal zelf ontwikkeld. En 
het werkt prima! Televisie kapotgemaakt? Zusje ge-
schopt? ‘Sorry’! ‘Geeft niks hoor!’ Kijk, dat is nou de theo-
rie van het pragmatisch sorry zeggen: Er is iets aan de 
hand, je zegt ‘sorry’ (ook al meen je d’r niets van) en alles 
komt weer goed! 
Let op, ik demonstreer: na de eerste twee columns van 
mijn hand in EM is de kritiek niet van de lucht geweest. 
Boze blikken, chagrijnige opmerkingen en boze emails al-
om. Ik zou een ‘platte empiricist’ zijn die ‘weinig oog voor 
de nuance’ heeft. Eentje die bovendien ‘geen flauw benul 
van Theorie met een grote T’ heeft. Een ‘naar mannetje’, 
dat met zijn ‘normal science-achtige ideeën het aanzien 
van de wetenschap alleen maar schaadt’. Ik zou boven-
dien een ‘sociaal-darwinist’ zijn die anderen ‘het licht in 
de ogen niet gunt’. ‘Een snotjong dat net komt kijken en 
niet snapt dat een leven lang werken aan de universiteit 
offers met zich meebrengt’. Wat dit laatste betekent, 
weet ik overigens niet, maar ik weet wel dat ik kennelijk 
te ver ben gegaan. 
Dus, mijne dames en heren: Sorry – ik heb het niet zo be-
doeld. Ik wist ook niet wat ik deed! Ik zal het niet meer 
doen. En mocht het nóg een keertje gebeuren, alvast mijn 
welgemeende excuus!

Peter H.J. Achterberg, cultuursocioloog bij de FSW, is 
opgegroeid in een rooms-katholiek nest

Topvrouwen in de binnenbocht
Op de honderdste internationale vrouwendag voltrok zich hier op de Alma Mater 
tussen de muren van het M-gebouw een Vancouver-achtige strijd, een epoque. Na 
een virulente aftrap van Karen Maas ontspon zich, onder leiding van de vlijmscherpe 
Clairy Polak, een vinnig debat over het glazen plafond. Marike Stellinga, Marieke van 
den Brink, Heleen Mees en de topvrouw des huizes Pauline van der Meer Mohr eta-
leerden inzake het onderwerp hun zienswijze en fileerden elkaars standpunten. Van 
der Meer Mohr en Brink probeerden op socratische wijze het publiek te prikkelen, 
terwijl de andere twee antagonisten dolgraag de sprint wilden inzetten. 
De race begon aanvankelijk rustig en oorbaar, totdat het gevreesde zich plots open-
baarde: onze tedere Sneeuwwitje, Heleen Mees, en de bijdehante Pippi Langkous, 
Marike Stellinga, namen vervaarlijk de Krameriaanse binnenbocht. Al hoofdschud-
dend fulmineerden en refuteerden de twee kemphanen elkaars standpunten naar 
het land der fabeltjes. Clairy Polak deed nog een poging om de animositeit weg te 
nemen en de dames in goede banen te leiden, maar tevergeefs, het mocht niet ba-
ten. 
Onze Sneeuwwitje deelde her en der frenetiek en genadeloos rake klappen uit en 
poneerde meningen als apodictische feiten. Cedo Nulli!, was er van haar frêle ge-
zichtje af te lezen. Op haar beurt ergerde de lankmoedige Pippi Langkous zich bont 
en blauw aan de opgeblazen, bijna hautaine opstelling van Mees en consorten. Pippi 
verwijt deze radicale feministen dat ze fabuleren en ergens in een fantasma rond-
zweven.
Mijns inziens laboreert Heleen Mees aan supraholisme, verslaving aan superioriteits-
denken. Terwijl zij juist tracht te ageren tegen de door haar zo verachte masculiene 
mores in de bedrijfstop, doet zij paradoxaal genoeg – wellicht onbewust – gretig mee 
aan die mores door bijvoorbeeld anderen te kleineren. Ons frêle Sneeuwwitje heeft 
zichzelf gepromoveerd tot een supraholist. Proficiat! Desondanks ben ik er toch van 
overtuigd dat het Sneeuwwitje, dat zich thans in haar onderbewustzijn schuilhoudt, 
ooit naar boven komt drijven.
Beste mannen, lotgenoten en geestverwanten. Resumerend en capitulerend, het ziet 
er naar uit dat onze vrouwen moeten ploeteren, wij ‘s woensdags pannenkoeken 
moeten bakken en onze kinderen minimaal vijfmaal weeks zonder eerlijk proces ach-
ter de tralies moeten. Supprimeert hier het geld de eeuwenoude liefde? Eh bah, geef 
mij maar liever een knuffel.

Elfahmi El Bouazati
Rechtenstudent     

	OPINIE	

	VAN	DER	SCHOT	
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Eerste	wapenfeit		“Voor wapenfeiten 
vind ik het wat te vroeg. De eerste twee maanden 
heb ik gebruikt om me in te werken; te luisteren, te 
observeren. Hoe werkt de universiteit? Wat willen 
mensen bereiken? Ik wil niet al te snel vanuit de heup 
schieten. 
Natuurlijk heeft het feit dat ik hier ben effect. Ik sta 
voor bepaalde dingen en denk op een bepaalde ma-
nier. Decanen hebben me al vaak horen praten over 
de diversiteitsagenda en de noodzaak van de benoe-
ming van vrouwen tot hoogleraar. Dat is niet nieuw, 
daarover zijn eerder afspraken gemaakt. Maar nu is 
er een voorzitter die er iedere keer over begint –
frapper toujours.”

Inwerken		“Ik ga bij alle faculteiten langs. 
Kennismaken met bestuurders maar ook met on-
derzoekers. Ik leer over hun onderzoek. Geef mij een 
kop koffie en een wetenschapper en ik ga een leuk 
uur tegemoet. Het is puur belangstellend: waar staat 
de universiteit voor? Ik heb niet de ambitie om op de 
stoel van de rector te zitten. Maar ik leer zo het pri-
maire proces kennen; waar zijn we hier mee bezig?
Wat ik mee terugneem naar de voorzitterskamer, is 
begrip voor wat er bij komt kijken om een faculteit te 

leiden. De financiële noden. Waar hebben mensen 
behoefte aan, zodat ze hun werk goed kunnen doen. 
Er is een spanningsveld tussen onderwijs en onder-
zoek: onderzoekers doen graag onderzoek, maar 
moeten ook bevlogen voor de klas staan. Ik leer over 
het besturen van een universiteit.”

Andere	wereld		“Na mijn overstap van 
postbedrijf TNT naar de bankierswereld van ABN 
AMRO, had ik het gevoel dat ik op een andere 
planeet terecht was gekomen. De overstap naar de 
universiteit was minder groot; intuïtief voelt dit na-
tuurlijker. Ik kende de wereld van universiteiten na-
tuurlijk uit eigen ervaring, maar ook van mijn werk, 
waar ik als verantwoordelijke voor human resources 
veel te maken had met opleidingen en persoonlijke 
ontwikkeling van medewerkers. 
De universiteit ligt dichterbij mijn oude vakgebied 
dan je zou denken. Ik heb altijd gewerkt in grote 
complexe organisaties. Je werkt met slimme en be-
vlogen professionals en ik houd er erg van om met 
dat soort mensen te werken.”

Discipline		“Ik kom met de kennis uit het 
bedrijfsleven hier binnen. Daar ben ik door de Raad 

PAULINE VAN DER 
MEER MOHR:
'We zijn geen los 
zand, maar een 
universitaire 
gemeenschap.'

Pauline van der Meer Mohr zit na ruim twee maanden al stevig in 
het zadel als voorzitter van het College van Bestuur van de EUR. 
Het metabolisme van de organisatie mag wel wat omhoog. Maar 
ze vindt het heerlijk dat creativiteit binnen de universiteit wordt 
beloond. ‘Dat je plots een briljant idee hebt, is volstrekt normaal.’

tekst Wieneke Gunneweg fotografie Ronald van den Heerik 

Geen vijanden 
bestrijden, maar 
vrienden maken

Vak tijdens uw studie waar u 
nog steeds wat aan hebt?  
‘Organisatiepsychologie, het 
heeft me in elke baan geholpen 
gedrag van mensen in organisa-
ties te doorgronden.’

Boek dat u nog steeds inspi-
reert?  ‘Dat is erg stemmingsaf-
hankelijk. Van Primo Levi tot 

Arthur Japin, van Proust tot 
Komrij. En veel poëzie: Kopland, 
Szymborska, TS Elliott, Rilke, 
Donne. Zo kan ik nog wel even 
doorgaan.’

Wat doet u op een vrije 
avond?  ‘Naar de opera of met 
een boek bij de open haard.’

Wie is uw rolmodel?  ‘Niemand 
in het bijzonder, ik vind inspira-
tie in heel veel verschillende 
mensen.’

Wat is uw favoriete dier?  ‘De 
kangoeroe, want die lacht altijd, 
draagt alle kindertjes in de bui-
del mee en werkt toch heel hard.’
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van Toezicht op geselecteerd. Die twintig jaar er-
varing kan ik niet van me afschudden. Ik hoop niet 
dat ik mensen de gordijnen injaag met sjablonen uit 
mijn vorige werkomgeving. Maar ik stel wel eisen 
die hier niet veel werden gesteld, bijvoorbeeld aan 
een gedisciplineerde uitvoering van beleid.
Ik was gewend dat je een project bepaalt, een beslis-
sing neemt over de richting en vervolgens die be-
slissing uitvoert; gedisciplineerd, volgens een be-
paald tijdpad en volgens een vastgesteld budget dat 
niet wordt overschreden.
Hier werkt dat anders. Trajecten hebben een lange 
adem. Het is niet duidelijk of een beslissing een tus-
senbeslissing is, een aanzet tot een nieuwe beslis-
sing of een definitief besluit. Er zijn veel mooie 
plannen, die niet gedefinieerd zijn op het niveau van 
wie doet wat op welk moment en tegen welk bud-
get. Verantwoordelijkheid is hier veel diffuser. 
Leuk vind ik, dat er daardoor meer ruimte is voor 
kritische en speelse geesten dan in het stramien van 
het bedrijfsleven. We hebben veel pret in het Colle-
ge van Bestuuroverleg; we brainstormen en dromen 
over hoe we de universiteit graag zien. Die ruimte is 
er bijna niet in de sectoren waar ik daarvoor werkte. 
Op bestuurlijk niveau was je veel minder creatief 
bezig. Projecten waren heel strak georkestreerd; 
volgsystemen mathematisch gepland. Hier is het 
mogelijk midscheeps bij te sturen.
Plotselinge creatieve invallen kunnen nog worden 
meegenomen in beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld 
bij de uitvoering van de Erasmus 2013-strategie. 
Halverwege komt iemand met het idee om interna-
tionale allianties te sluiten met het bedrijfsleven, 
dat was nog geen onderdeel van de strategie, maar 
we gaan het wel uitvoeren. In het bedrijfsleven zou 
een dergelijke koerswijziging of aanvulling te laat 
zijn om mee te nemen. Zeker bij een bank; een in-
stelling die bij uitstek totaal risicomijdend is. Alle 
creatieve oprispingen en innovatie werden vrij snel 
de kop in gedrukt. Hier vind ik een community van 
autonome vrije denkers. Dat je plots met een bril-
jant idee komt, is volstrekt normaal. Wat dat be-
treft, is het wel een andere wereld.”

Stapels	“Toen ik hier net kwam werken, zei 
ik dat het metabolisme van de organisatie wel wat 
omhoog kon. Ondertussen leer ik met de organi-
satie werken en de organisatie met mij. Het is een 
kwestie van geven en nemen, aftasten. Ik krijg geen 
stapels stukken meer op mijn bureau die ambtelijk 
afgehandeld kunnen worden. Als ergens beleid 
voor is, dan moet je het uitvoeren. En zolang er geen 
problemen zijn, hoef ik er niets over te horen. De 
stapels zijn kleiner geworden, maar ik zou dat geen 
wapenfeit willen noemen.” 

Eigen	sausje		“Ik ben begonnen met een 
eigen blog. Om mensen te laten zien waar een 
voorzitter van het College van Bestuur haar dag 
mee vult. Ik wil daar een zekere toegankelijkheid 
mee uitstralen en een community bouwen op deze 
universiteit. We zijn geen los zand, maar een univer-
sitaire gemeenschap. Ik hoop ook dat mensen naar 
mij toe komen als ze het ergens niet mee eens zijn. 

Bij mij heeft nog nooit iemand een tik op de vingers 
gekregen voor het zeggen wat hij denkt.
Onder meer zo’n blog is mijn manier om mijn eigen 
sausje over deze eerste tijd heen te gooien. Ik wil de 
Erasmus Universiteit zoveel mogelijk profileren als 
de universiteit van de toekomst. De zichtbaarheid 
van wetenschappers en studenten vergroten. Laten 
zien dat we een bijdrage leveren aan het maatschap-
pelijk debat.”

Netwerk		“Ik heb een groot netwerk in de 
zakelijke sector, meer dan de meeste andere uni-
versitaire bestuurders. Dat geeft mij makkelijker 
toegang tot plekken binnen de private sector. En 
als je kijkt naar de toekomst van de onderzoeksfi-
nanciering, zal het nodig zijn van die verbindingen 
gebruik te maken. Bijvoorbeeld door het sluiten 
van allianties met private partijen voor contractre-
search. Het is nodig een betere band te smeden met 
de private sector dan in verleden.
Neem nou de georganiseerde werkgevers, die heb-
ben een eigen idee over aansluiting van opleidingen 
op de arbeidsmarkt. Universiteiten houden aan de 
andere kant vast aan hun autonome rol als weten-
schappelijke instelling. Beide partijen hebben ge-
lijk, maar ze verstaan elkaar niet. Ik kan die kloof 
helpen overbruggen omdat ik de taal van de private 
sector spreek.
Bernard Wientjes, van VNO-NCW, ken ik nog van 
het VNO-bestuur in Drenthe, waar we beiden in za-
ten. Hij als directeur van sanitairproducent Ucosan 
en ik als directeur van de NAM. Maar het is niet 
zozeer dat ik daardoor sneller een afspraak met 
hem kan maken, maar vooral dat ik de taal van het 
bedrijfsleven spreek en begrijp. Het is nu mijn taak 
om te zien hoe we elkaar kunnen vinden.
Alexander Rinnooy Kan verwoordde het ooit mooi: 
‘Universiteiten hebben weinig echte vijanden, maar 
ook weinig echte vrienden’. Ik zie het als mijn taak 
niet om vijanden te bestrijden, maar om vrienden te 
maken. Niet via folders van ‘kijk ons eens goed 
zijn’. Maar bouwen aan relaties en vertrouwen win-
nen.” 

‘Toen ik hier net 
kwam werken, 
zei ik dat het 
metabolisme van 
de organisatie 
wel wat omhoog 
kon’
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W
etenschappelijke kennis moet vrij toegan-
kelijk zijn voor iedereen, zeker wanneer 
sprake is van publieke financiering. Als 
wetenschap wordt gereduceerd tot han-
delswaar, is dat niet veel anders dan het 

verkopen van stemmen in een democratie.” Dick Houtman, 
hoogleraar Cultuursociologie aan de FSW, is er stellig over: 
wetenschappelijke uitgeverijen moeten hun machtspositie 
afstaan en het bedrag dat neergeteld moet worden voor 
tijdschriftabonnementen is te hoog. 
Het is een geluid dat steeds vaker klinkt. Voorstanders van 

‘open access’ pleiten voor een revolutie in publicatieland. 
In het traditionele systeem geven commerciële bedrijven als 
Elsevier  en Springer wetenschappelijke tijdschriften uit. 
Onderzoekers kunnen hun werk in die tijdschriften publice-
ren, nadat het beoordeeld is door collega-wetenschappers, 
zogenaamde ‘peer reviewers’. De kwaliteit, en dus de 
status van een tijdschrift, hangt samen met de kwaliteit 
van de beoordeling. Die wordt van oudsher gefaciliteerd 
door de uitgevers. Maar de distributie, ooit ook hun werk, 
is door internet drastisch veranderd. Dus rijst de vraag 
of uitgevers nog wel nodig zijn. En of het geen ordinaire 

Van wie is 
de wetenschap?
Wetenschappelijk onderzoek, betaald met publiek geld, wordt door uitge-
verijen al jaren verhandeld inpeperdure wetenschappelijke tijdschriftabon-
nementen. Voorstanders van ‘open access’ willen daar vanaf. Maar is een 
nieuw, volledig toegankelijk systeem wel haalbaar? En wie gaat dat vorm-
geven?                                                                        tekst Geert Maarse illustratie Bas van der Schot

OPEN ACCESS IN 
ROTTERDAM
De EUR omschrijft open 
access als 'vrije, onbeperk-
te internettoegang tot 
high-quality, peer-revie-
wed wetenschappelijke 
output'. In een notitie die 
3 maart door het College 
van Bestuur en de deca-
nen werd goedgekeurd, 
ligt de nadruk op de green 
road. De formulering is 
voorzichtig en het beleid 
zal per faculteit verschil-
len. Vanaf 1 januari 2011 
moeten publicaties bin-
nen zes maanden bij EUR-
database RePub gedepo-
neerd worden. Maar daar-
mee zijn ze nog niet 
openbaar. Auteurs moe-
ten zich volgens de notitie 
“inspannen” om hun pu-
blicaties direct na accep-
tatie, “maar uiterlijk bin-
nen achttien maanden na 
de officiële verschijnings-
datum” openbaar te ma-
ken.
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zakkenvullers zijn. Houtman: “Het is toch te gek 
voor woorden dat onderzoekers moeten betalen voor 
inzage in hun eigen werk?”

Chirurg	in	Ghana		Dat het huidige 
systeem duur is, en bovendien traag, daar zijn 
betrokkenen het over eens. Maar de publicatie van 
wetenschappelijke artikelen is een ingewikkeld 
proces, waarbij niet alleen beoordelingen en 
geldstromen, maar ook impactfactoren, citatie-
indexen en tradities een rol spelen. Bovendien: het 
argument dat open access vooral in het belang zou 
zijn van kapitaalarmen – een chirurg in Ghana of 
een econoom in Boekarest – lijkt overdreven. Het 
gaat vooral om bereik, snelheid en kwaliteit. 
In het debat wordt gesproken over twee alterna-
tieven. In het ene geval, de golden road genoemd, 
worden alle tijdschriften open access. Er wordt niet 
meer betaald voor het lezen, maar voor het plaatsen 
van een publicatie en de bijbehorende peer reviews 
en redactie. De Nederlandse organisatie voor We-
tenschappelijk Onderzoek (NWO), een van de grote 
financiers, trekt vijf miljoen euro uit om onderzoe-
kers hierin tegemoet te komen. In het geval van de 
green road, de andere optie, blijven de traditionele 
tijdschriften bestaan,maar worden artikelen ook 
opgenomen in openbare universitaire databases: 
repositories. 
Het is moeilijk in te schatten welke weg uiteindelijk 
ingeslagen wordt. Uitgevers, universiteiten, onder-
zoekers en subsidiegevers, allemaal sturen ze hun 
eigen kant op, stelt Peter van Huisstede, de mana-
ger van EUR-repository RePub. Volgens hem is het 
zaak dat er één lijn getrokken wordt. Anders hebben 
uitgeverijen, die nu terrein dreigen te verliezen, de 
touwtjes over tien jaar weer stevig in handen. “In de 
open access-beweging wordt nogal eens afgegeven 
op uitgevers alsof het grote boeven zijn. Maar ze 
houden zich met veel meer bezig dan alleen de peer 
reviews. Als je ziet hoe ze hun info aanbieden. Ga 
maar eens kijken op de site van een gemiddeld uni-
versitair repository. Dan ziet het er bij een uitgeverij 
vaak tien keer beter uit.”

Duurzaam	businessmodel		Het 
is dus niet het paradijs dat aan de einder gloort. 
Hoe mooi het ook klinkt – ‘Wetenschap voor 
iedereen!’ – er worden wel degelijk nadelen aan 
open access toegeschreven. Zo zou het moeilijker 
zijn om kwaliteit te controleren, bestaat de kans 
dat artikelen minder goed vindbaar worden 

en kan belangenverstrengeling ontstaan als 
bijvoorbeeld onderwijsinstellingen zelf tijdschriften 
gaan uitgeven. Bovendien is het de vraag of de 
betalende auteur een duurzaam businessmodel 
oplevert. Momenteel wordt zo’n tweeduizend euro 
gevraagd voor een open accesspublicatie in een 
gerenommeerd tijdschrift. Dat is niet veel op een 
onderzoekstraject dat tienduizenden euro’s kost, 
maar het is de vraag of het betaald gaat worden. 
Huisstede, voorzichtig: “Iedereen is toch een beetje 
benieuwd wat uitgeverijen allemaal voor dat geld 
doen.”
Volgens Hanna de Vries, adjunct-directeur van 
de universiteitsbibliotheek (UB) van de EUR, is 
het gesteggel over geld niet de beste insteek voor 
deze discussie. Op jaarbasis wordt door de UB en 
de medische bibliotheek samen ruim twee miljoen 
euro betaald aan licenties voor grote pakketten 
elektronische tijdschriften en e-books. Ter vergelij-
king: boeken en kleine (elektronische) tijdschriften 
kosten jaarlijks nog geen 900 duizend euro. Het is 
echter maar de vraag of het goedkoper wordt als de 
overstap naar open acces gemaakt wordt. De Vries 
noemt het vooral een ethische kwestie en benadrukt 
dat het er wetenschappers vooral om gaat zoveel 
mogelijk mensen te bereiken met de uitkomsten van 
hun onderzoek. “Via de green road kan dat. Voor 
hetzelfde geld is de universiteit veel beter zichtbaar. 
Wereldwijd.”

Copyrights		In de praktijk zijn veel artikelen 
al vrij in te zien. Dat kan twee redenen hebben: 
Uitgeverijen heffen de copyrights na zes maanden 
of een jaar op, of wetenschappers geven in een vroeg 
stadium, ruim voor publicatie, al working papers 
uit. Wetenschappelijke uitgeverijen zouden, net als 
platenmaatschappijen, een achterhoedegevecht 
voeren. Springer is in Nederland aan een proef 
bezig: universiteiten mogen het PDF-bestand vanaf 
het moment van publicatie kosteloos opslaan in hun 
repository. RePub heeft momenteel een database 
met ruim dertienduizend artikelen, en het streven 
is om er daar in 2010 weer tienduizend aan toe te 
voegen. Maar om de ontwikkeling in de richting 
van open access door te zetten is het noodzakelijk 
dat de grote massa van onderzoekers gemobiliseerd 
wordt. Van Huisstede: “Auteurs geven hun rechten 
weg. Ze ondertekenen alles wat je ze onder hun neus 
houdt, terwijl dat al lang niet meer hoeft. Je kunt 
best van een uitgever eisen dat je de auteursversie in 
een repository mag publiceren.” 

Van wie is 
de wetenschap?

ONDERZOEKERS OVER OPEN ACCESS:
Berend Wierenga, hoogleraar Marketing: 
“Het is een beetje een kip-ei probleem. Zoge-
naamde ‘high impact’-tijdschriften ontlenen hun 
status aan de kwaliteit van de artikelen. Die 
wordt bepaald door toponderzoekers uit het be-
treffende vakgebied die de binnenkomende arti-
kelen screenen. Maar zolang open acces onvol-
doende status heeft, worden er geen high-level 
peer reviewers aangetrokken. En als je die niet 
hebt, krijg je geen hoogwaardige bijdragen in je 
tijdschrift. Dat is een situatie die zichzelf min of 
meer in stand lijkt te houden. In mijn vakgebied 
verwacht ik geen revolutie. Daar zullen de traditi-
onele tijdschriften de dienst uit blijven maken.”

Dick Houtman, hoogleraar Cultuursociologie: “In 
het huidige systeem doen onderzoekers eerst zelf 
het werk, beoordelen ze het, en vervolgens moe-
ten ze toch nog betalen voor de toegang tot tijd-
schriften. Net zoiets als een artiest die een voor-
stelling geeft en er zelf een entreebewijs voor 
moet kopen. De meeste onderzoekers zijn zich 
niet erg bewust van het probleem, omdat ze via 
hun werkgever vrijwel universele toegang heb-
ben. Maar ze realiseren zich onvoldoende dat we-
tenschappelijke kennis voor veel mensen verbor-
gen blijft. De macht van uitgevers is onevenredig 
groot. Het echte werk doen ze niet. En de archief- 
en bewaarfunctie van tijdschriften kan net zo 
goed worden vervuld door universitaire reposito-
ries. Zolang onderzoekers maar inzicht krijgen in 
de kwaliteit van het peer review-proces.” 

Harrie Weinans, hoogleraar Mechanobiologie van 
het Skelet: “Het punt is dat de meeste weten-
schappers graag in prestigieuze bladen willen pu-
bliceren en die zijn lang niet altijd open access. 
Een wetenschapper wil zoveel mogelijk bekend-
heid voor zo weinig mogelijk betaling van de ont-
vanger. Betalen voor publicatie, zodat het lezen 
gratis wordt, ligt dus meer voor de hand. De uni-
versiteit moet kunnen zien dat zijn onderzoekers 
kwaliteit leveren. Dus de onderzoeker moet een 
afweging maken. Het zou mooi zijn als universi-
teiten hun standpunt met betrekking tot deze 
belangrijke zaak beter uit zouden dragen, zoals 
de NWO op dit moment wel doet. En er moet 
meer gelet worden op de citaties die een artikel 
krijgt en minder op het tijdschrift waarin het ge-
publiceerd is.”
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Uit de kast op de campus
Gay zijn en studeren aan de Erasmus Universiteit: voor de een is uit de kast zijn op de uni een non-
issue, de ander houdt zijn of haar geaardheid het liefst voor zich, veelal uit angst voor reacties uit de 
omgeving. ‘Dat ik homo ben, speelt een behoorlijk grote rol in mijn leven. Maar op de campus heb ik 
soms het gevoel alsof ik er undercover rondloop.’                                         tekst Csilla Liptai fotografie Ronald van den Heerik
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A
ls ik niet ook een medewerkster was, zou ik waar-
schijnlijk wel meer op de barricaden staan voor de 
homo-emancipatie aan de Erasmus Universiteit, en 
voor homorechten in het algemeen.” Aan het woord 
is Hannah* (24), tweedejaarsstudent geschiedenis, 

met een bijbaan als student-assistent aan de universiteit. In het 
dagelijks leven is ze out & proud, maar op de campus heeft ze de 
neiging wat gereserveerder te zijn over het feit dat ze lesbisch is. 
Tegenover jaargenoten verbergt ze niks, maar op de werkvloer 
verzwijgt ze haar geaardheid. Deels, omdat ze weet dat er behoor-
lijk wat wordt afgeroddeld door collega’s. “Als medewerkster aan 
de EUR kies ik er bewust voor wat ik wel en niet vertel over mijn 
privéleven. De EUR heeft naar mijn mening een behoorlijk con-
servatieve organisatiestructuur, en zoiets als gay zijn past daar 
niet bij, naar mijn idee. Ik wil op mijn werk neutraal bekeken 
worden en geen voer voor roddels geven.”
Ook JD (22), masterstudent Accountancy and control, schreeuwt 
zijn geaardheid niet van de daken op de campus. Hij is al jaren uit 
de kast voor zijn ouders en zijn vriendenkring buiten de uni, maar 
op de universiteit laat hij zijn geaardheid vaak een beetje ‘links 
liggen’. “Dit doe ik onder meer, omdat ik ergens ook een beetje 
bang ben voor negatieve reacties. Het is dan makkelijker mijn ge-
aardheid maar gewoon te verzwijgen. Het gevolg hiervan is wel, 
dat ik soms het gevoel heb alsof ik undercover rondloop op de 
campus. Hier gedraag ik me zakelijk – net als de andere studen-
ten – en doe ik alsof het feit dat ik homo ben, er niet toe doet. En 
dat doet het juist natuurlijk wel, het is onderdeel van wie ik ben.”

Niet	problematiseren		De Erasmus Universiteit 
telt ruim 22.000 studenten. Aangezien over het algemeen 
wordt aangenomen dat ongeveer 10 procent van de bevolking 
homseksueel is, betekent dit dat er minstens tweeduizend homo’s 
en lesbiennes aan de EUR studeren. 
Studentpsycholoog Sachlan Apil vindt het moeilijk om te zeggen 
of er daadwerkelijk sprake is van een probleem op de EUR. “Ik 
heb het afgelopen jaar welgeteld één student gesproken die voor 
hulp aanklopte, omdat hij moeite had met het accepteren van zijn 
geaardheid. Naar mijn mening moeten we uitkijken dat we ho-
moseksualiteit problematiseren; uit de kast komen is immers een 
ingrijpende ervaring, waarbij iemand niet over één nacht ijs gaat. 
Je moet als zijnde homo of lesbisch opeens je hele toekomstbeeld 
aanpassen; je krijgt te maken met de reacties van je ouders en 
vrienden; en daarnaast heb je nog het onzekerheidsaspect, omdat 
je niet weet wat voor type mensen je zult ontmoeten en met wie je 
in de toekomst wellicht relaties kunt opbouwen. Het is logisch dat 
een groot aantal mensen met deze issues worstelt, maar dat bete-
kent niet automatisch dat iedere gay psychologische hulp nodig 
heeft. Vaak is het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk en het 
leren kennen van gelijkgestemden al genoeg.”
Eigenlijk kan Arnold (24), student sociologie, zich helemaal niet 
vinden in de woorden van de psycholoog. Opgegroeid in een 
woonwagenkamp heeft hij al genoeg met vooroordelen te maken 
gehad in zijn leven, zonder zich ook nog eens druk te moeten ma-
ken om wat mensen vinden van zijn geaardheid. “Voor mij is gay 
zijn op de Erasmus een non-issue: ik ben Arnold, ik ben homo, 

en anderen doen het er maar mee. Ik ben overal evenveel uit de 
kast, zowel binnen als buiten de uni. What you see is what you 
get. Toen ik rond mijn zeventiende net uit de kast kwam, deed ik 
me wel eens anders voor dan ik echt was, maar nu weiger ik dat 
te doen. Je kunt wel bij de gratie van een ander leven, maar daar 
word je ook niet gelukkiger van.”
Voor Sabrina (22), student bestuurskunde, is het feit dat ze les-
bisch is ook geen probleem. “Ik heb niet het gevoel alsof ik me op 
de campus bewust moet inhouden, of dat ik mij anders moet voor-
doen dan hoe ik werkelijk ben. Zo heb ik bijvoorbeeld al een tijdje 
een relatie met Alex, zij studeert ook aan de EUR. Als mensen 
naar onze relatie vragen, zijn we er altijd heel open over. Zowel 
mijn vrienden als de hare reageren heel positief op ons, eigenlijk 
hebben we nooit negatieve reacties gehad. We zijn dan ook geen 
overdreven klef stel, dat hoef ik bij hetero's in het openbaar ook 
niet te zien. Natuurlijk tonen we wel eens affectie in het openbaar, 
en soms zie je voorbijgangers dan rare blikken werpen, maar dat 
komt gelukkig maar zelden voor.”                                                     

Heteroplaatje		“Of er sprake is van een probleem 
op de EUR, is een moeilijke vraag. Met het grootste deel van 
homoseksuele en lesbische studenten komt het wel goed, maar 
met een minderheid wellicht niet.” Aan het woord is Emile 
Klep, oud-student van de EUR, en tegenwoordig voorzitter van 
Rotterdam Verkeert, de gemeentelijke organisatie die zich ten doel 
stelt de kwaliteit van het zorgaanbod voor homoseksuele mannen 
en lesbische vrouwen te verbeteren. “Het feit dat sommige 
studenten het moeilijk vinden om uit de kast te komen, kan door 
een aantal factoren verklaard worden: ten dele ligt het aan de 
jonge leeftijd en alles wat daar bij komt kijken, samen met de 
carrièregerichtheid die bij het studeren hoort.                           >>

'Hoe langer je ermee 
wacht om te vertellen 
dat je lesbisch bent, 
des te moeilijker het 
wordt’

JD: ' Hier gedraag ik me 
zakelijk, en doe ik alsof 
het feit dat ik homo 
ben, er niet toe doet.' 

ACHTERGROND	

Sabrina
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Daarnaast speelt de multiculturaliteit van de EUR misschien ook 
mee in het gegeven dat een deel van deze gay-studenten bang zijn 
voor de reacties van hun directe omgeving. Het is nu eenmaal zo 
dat er in sommige culturen heel anders tegen homoseksualiteit 
aan wordt gekeken.”                                         
Klep vervolgt: “Een coming out  is sowieso iets dat tijd vergt, 
het is een algeheel ontdekkingsproces. Zo zal een student die net 
op zichzelf woont en aan een heel nieuw leven begint, én er ook 
nog eens achter komt dat hij gay is, minder bezig zijn met homo-
emancipatie. Misschien weet je nog niet zeker of je wel echt homo 
of lesbisch bent, en ga je het onderwerp uit de weg, waardoor 
je dus gedeeltelijk in de kast blijft tijdens de eerste jaren van je 
studie. Je bent je immers nog los aan het maken van het plaatje 
dat de overwegend hetero-omgeving je meegeeft: het plaatje van 

verliefd worden op iemand van het andere geslacht, trouwen en 
kinderen krijgen.”

Studie	gaat	voor		Hannah kan zich wel in deze 
redenering vinden: “Buiten de universiteit ben ik meer uit de 
kast. Op de campus ben je gewoon met andere dingen bezig, zoals 
studeren en het werken aan je toekomst.”
JD: “Ondanks het feit dat ik al sinds mijn zestiende uit de kast 
ben, weten nog altijd slechts een handjevol mensen op de EUR 
dat ik op jongens val. Met studiegenoten ga ik niet snel in op het 
onderwerp. Op de uni leer je elkaar niet snel goed kennen; vakken 
veranderen steeds, je ontmoet bij ieder blok weer nieuwe mensen. 
Daardoor is er bijna geen tijd om een band op te bouwen, waarin 
ik het gevoel heb helemaal mijzelf te kunnen zijn, inclusief het 
gay zijn.”
En Arnold: “It isn’t about who you screw, it’s about your IQ. Ik 
ben hier om wat te leren, en wat ik in bed doe gaat eigenlijk nie-
mand wat aan. Toch zal ik mijn geaardheid nooit verbergen. Dan 
geef je naar mijn mening namelijk aan anderen het signaal af, dat 
het iets is om je voor te schamen. En dat is niet zo.”
Het feit dat de universiteit multicultureel is, blijkt voor de geïn-
terviewden echter amper een rol te spelen als het gaat om voor 
hun geaardheid uit te komen. Wel merkt Arnold dat het in de stad 
Rotterdam soms wat moeilijk ligt. “Ik heb in Brussel gewoond, 
en daar is het heel normaal als mannen elkaar bij het afscheid 
drie zoenen op de wang geven. Toen ik dat hier een keer deed in 
de metro, begon een jongen van allochtone afkomst enorm stam-
pij te maken. Dat sommige gays zich daar wel iets van aantrek-
ken en besluiten zich dan maar in te houden, begrijp ik best.”

Toekomst		Terug naar Sachlan Apil. Die denkt dat het 
gedeeltelijk in de kast blijven niet hoeft te betekenen dat deze 
studenten later problemen krijgen met het accepteren van hun 
geaardheid. “Op het moment dat je nog niet uit de kast bent, heb 
je ook nog niet de ervaring van het daadwerkelijk uit de kast zijn. 
Je kunt bepaalde reacties verwachten, en er zelfs bang voor zijn, 
maar dat betekent niet dat je omgeving daadwerkelijk op een 
bepaalde – wellicht negatieve – manier zal reageren. Ik noem dit 
een soort koudwatervrees; de verwachting van de gevolgen van 
het uit de kast komen wordt soms erger gemaakt dan de realiteit, 
waardoor het alleen maar kan meevallen. Juist door uit de kast 
te komen, geef je jezelf de ervaring dat de mensen om je heen wel 
degelijk ook positief kunnen reageren.”
JD beaamt: “Ik heb nu wel het idee dat ik mijzelf tekortdoe door 
minder openlijk gay te zijn op school dan in mijn dagelijkse leven. 
Er zal dan ook hopelijk een tijd komen, waarin ik zeker genoeg 
van mijzelf ben om bijvoorbeeld toch hand in hand met mijn 
vriend over de campus te durven lopen.”
Bij een toekomstige baan is Sabrina van plan direct uit de kast te 
komen. “Hoe langer je ermee wacht om te vertellen dat je lesbisch 
bent, des te moeilijker het wordt. Het lijkt me ook veel fijner wer-
ken, als je helemaal jezelf kunt zijn bij je collega's.”
Ook JD wil na zijn studie op de werkvloer het liefst meteen duide-
lijk maken dat hij homo is.
“Ik zou na mijn studie het liefst terecht willen komen bij een be-
drijf dat streeft naar diversiteit onder zijn werknemers. Het voegt, 
naar mijn mening, echt iets toe aan je werk als je het ook over 
persoonlijke dingen kunt hebben met collega's. En in mijn geval 
houdt dat in: volledig uit de kast zijn.” 

* Hannah is een gefingeerde naam  

‘Voor mij is gay zijn op de 
Erasmus een non-issue: ik ben 
Arnold, ik ben homo, en ande-
ren doen het er maar mee’

Arnold
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WAT IS EEN DIGITAAL 
PORTFOLIO?
Het klassieke portfolio is een 
map waarin mensen met cre-
atieve beroepen voorbeelden 
van hun werk verzamelen. Te-
genwoordig bedoelen we 
hiermee een dossier met per-
soonlijke competenties en 
ontwikkelpunten. Het bevat 
vaak een CV, reflectie op ei-
gen competenties, diploma’s, 
certificaten en voorbeelden 
van geproduceerde teksten of 
andere producten. 

WAAROM EEN DIGITAAL 
PORTFOLIO?
Een digitaal portfolio heeft 
meer mogelijkheden dan een 
papieren versie. Denk aan 
aanklikbare hyperlinks en de 
mogelijkheid om ook video- 
of audiomateriaal in te slui-
ten. Daarnaast is het erg han-
dig dat meerdere mensen het 
tegelijk kunnen bekijken, op 
verschillende plaatsen. 

Erasmus Magazine bekijkt hoe informatie- en com-
municatietechnologie vernieuwing in het onderwijs 
ondersteunt en teweegbrengt. Deel 1: het digitaal 
portfolio bij iBMG.        tekst Marjolein Marchal illustratie Lobke van Aar 

My portfolio

H
et is een primeur op de Erasmus Universiteit: 
het Instituut voor Beleid & Management Ge-
zondheidszorg (iBMG) gaat aan de slag met 
digitale portfolio’s. Vanaf volgend studiejaar 
zullen alle eerstejaarsstudenten online hun 

ontwikkeling bijhouden. Geen mapjes met papieren meer, 
maar een overzichtelijk digitaal dossier, dat diverse be-
trokkenen op elk moment kunnen inkijken. De vaardighe-
dencoördinator van iBMG, tevens projectleider van het 
digitale portfolio, is Jolanda Dwarswaard. Al sinds 2003 
werkt het instituut met een papieren versie van het stu-
dentenportfolio, vertelt ze. Dat ondersteunt het ‘vaardig-
heden- en attitudeonderwijs’, waarbij studenten leren om 
naast het vergaren van kennis ook specifieke vaardighe-
den te op te doen.
Het werkt zo: de eerstejaarsstudent stelt zelf vast welke 
aandachtspunten hij belangrijk vindt – bijvoorbeeld op 
het gebied van presentatie of participatie. Docenten be-
oordelen de student op deze punten, met behulp van een 
formulier dat in zijn portfolio komt. De student reflecteert 
vervolgens op deze beoordeling en stelt vast wat verdere 
aandachtspunten zijn. Al die papieren vormen het portfo-
lio, dat de student met zijn mentor op diverse momenten 
in het eerste jaar doorneemt. Het idee erachter is: bewust-
wording van het eigen functioneren stimuleert de acade-
mische vorming.

Stadia	van	reflectie		“De documenten kun-
nen niet kwijtraken en het hele proces kan veel beter in de 
gaten worden gehouden zodra het is gedigitaliseerd”, zegt 
de betrokken onderwijsadviseur Maartje de Jonge. “Bo-
vendien is het dan online toegankelijk vanaf waar dan 
ook, voor zowel de student als de mentor en de betrokken 
docenten.” De student en mentor hebben toegang tot alle 
informatie; de docenten enkel tot gedigitaliseerde beoor-
delingsformulieren. Zo krijgen docenten dus geen inzicht 
in de persoonlijke doelen die een student zichzelf stelt. 
Ook de studieadviseur, vaardighedencoördinator en ba-
chelorcoördinator zullen een deel kunnen inzien.
“Het grote voordeel is dat alle stadia van reflectie en feed-
back in het digitale systeem deadlines krijgen. Mentoren 
kunnen dan gemakkelijk controleren of de student zijn 
portfolio tijdig onderhoudt. Zo niet, dan kan hij een re-
minder sturen”, legt De Jonge uit. Competentiemanage-
ment speelt nu ook al een belangrijke rol in het onderwijs 
van de eerstejaarsstudenten BMG, maar controle op uit-

voering en naleving ervan is stukken lastiger. Vanaf vol-
gend studiejaar zal dat veranderen: het hele proces is dan 
geformaliseerd. En stukken inzichtelijker voor zowel de 
student als de opleiding.

Finetuning		Op dit moment is een voorlopige ver-
sie van het digitale portfoliosysteem klaar. De taak voor 
de technici zit erop. Een groep gebruikers, vijf studenten 
en vijf docenten, testen nu of het systeem goed werkt. Ze 
maken profielen aan, uploaden documenten en voeren 
deze weken wat opdrachten uit. “We merken direct al dat 
zij met nuttige vragen komen, over dingen die wij over het 
hoofd hadden gezien. Dat gaat om simpele functionalitei-
ten, maar ook om hoe we omgaan met het invoeren van 
herkansingen en dergelijke”, aldus De Jonge. Volgende 
maand zal finetuning plaatsvinden. Naar verwachting is 
het systeem in mei klaar voor gebruik. Docenten van eer-
stejaarsvakken zullen in mei een workshop volgen om 
wegwijs te worden.
Rond de zomer zullen dan nog wat dingen concreet wor-
den ingevoerd in het systeem, zoals de deadlines, de ge-
bruikers en hun rechten. Ook zal de opleiding moeten be-
sluiten hoe ze omgaat met eventuele uitzonderingen. Het 
portfoliosysteem, dat waarschijnlijk My Portfolio gaat he-
ten, zal dan onderdeel worden van een digitale leeromge-
ving. iBMG werkt met de leeromgevingen Blackboard en 
SIN-Online, de keuze is nog niet gemaakt.
Zodra My Portfolio draait, kunnen andere opleidingen 
van deze universiteit ook bekijken of het voor hen bruik-
baar is. De Jonge: “Wij hebben vooronderzoek gedaan en 
enkele bestaande portfoliosystemen onderzocht, maar uit-
eindelijk dit systeem zelf ontwikkeld vanwege de specifie-
ke wensen die hier leven. Deze uitkomst zal voor andere 
opleidingen ook goed werken, denk ik. Ik ben erg be-
nieuwd of dit initiatief navolging krijgt.” 





In totaal vier promovendi (aan de uni-
versiteiten van Utrecht en Rotterdam) 
zijn aangesteld binnen dit onderzoek 
naar non-proliferatie van het kernwa-
penarsenaal, gefinancierd door de 
overheid en de instituten Clingendael 
en Pax Christi. De belangrijkste initi-
ator is de gerenommeerde Rotterdam-
se politicoloog Ko Colijn en dat was 
een goede reden voor Maxime Verha-
gen om het onderzoek aan de EUR te 
openen. Verhagen, rector Henk 
Schmidt en Ko Colijn spraken ver-
wachtingsvolle woorden uit over de 
uitkomsten. De zo gewilde ontmante-
ling van het wereldwijde kernwapen-
arsenaal zit al jaren op slot en is een 
veld ‘vol paradoxen’. Aan de vier pro-
movendi de taak om dit op te lossen 
en Nederland te helpen bij de rol van 
‘ontwapeningsmakelaar’. “Dan sta ik 
niet met mijn mond vol tanden”, zei 
Verhagen nog.
Frederik Voûte (31 – “Ja, een laat-
bloeier”) gaat als promovendus aan 
de slag bij Ko Colijn, met zijn deelon-

derzoek over de paradox dat landen 
als Iran enerzijds recht hebben op 
kernenergie voor vreedzaam gebruik 
en anderzijds de mogelijkheid hebben 
om kernwapens te maken. Oei, voelt 
hij de druk van de wereldproblema-
tiek nu niet op zijn schouders druk-
ken? Voûte: “Nee hoor, zo intimide-
rend vind ik het allemaal niet. Zeker, 
er wordt veel van mij verwacht en het 
is spannend, maar het is ook een pro-
blematiek waarbinnen dat ene goede 
antwoord moeilijk te geven is. Uitein-
delijk is dat een politieke, gekleurde 
afweging. Ik wil laten zien welke mo-
gelijkheden en argumenten er zijn, en 
het probleem verhelderen. En ik heb 
er vertrouwen in dat zoiets gaat luk-
ken.”
Voute en de andere promovendi – zo 
was de toezegging van Verhagen – 
mogen in mei mee als deskundigen op 
congresbezoek in New York, waar de 
politici weer zullen proberen toe te 
werken naar een kernwapenvrije we-
reld. DR 

Phd’s lossen atoom-
bomdilemma op
'Oei',	moet	de	net	begonnen	promovendus	Frederik	Voûte	misschien	ge-
dacht	hebben,	toen	demissionair	minister	Maxime	Verhagen	(BZ)	op	16	
maart	het	startschot	gaf	voor	een	omvangrijk	onderzoeksprogramma	
over	de	wereldwijde	kernwapenproblematiek,	dat	deels	plaatsvindt	bin-
nen	de	onderzoeksgroep	van	professor	Ko	Colijn	aan	de	EUR.

Aan	ouder	worden	heb	je	wat,	zegt	EUR-psychologe	Sandra	Lange-
slag,	die	18	maart	promoveerde	op	haar	proefschrift	Emotional Me-
mory in Younger and Older Adults.	Plus:	haar	onderzoek	zegt	ook	
iets	over	hoe	jong	en	oud	negatieve	emoties	kunnen	ombuigen	naar	
positieve	gevoelens.

Wat hebt u ontdekt? “Ik heb gekeken naar hoe emoties invloed hebben op 
ons denken. Het idee was dat ouderen meer geprikkeld worden door positie-
ve informatie en jongeren meer door negatieve informatie. Dat heb ik deels 
kunnen bevestigen door proefpersonen bijvoorbeeld plaatjes te laten zien 
van meer positieve zaken, zoals een schattige baby, of van meer negatieve in-
formatie, zoals een eng beest. Jongeren vertonen vaker meer hersenactiviteit 
bij negatieve informatie. Het moet te maken hebben met de levensverwach-
ting die iemand heeft. Ouderen maken zich niet meer zo druk, jongeren wil-
len nog van alles en weten dat ze soms minder leuke dingen moeten doen of 
oplossen om in de toekomst verder te kunnen.”

Hoe kunnen wij piekeraars positiever in het leven staan?“Mijn onderzoek be-
vestigt dat we geen slaaf zijn van onze emoties. Door middel van denken 
kunnen we iets minder negatief maken. Bij een bloederige film kun je den-
ken: het is maar ketchup. Dat helpt. Ook goed om te weten dat ouder worden 
op zich niet zo vervelend is als wel gedacht. Uiteindelijk ga je je minder druk 
maken en dat is een prettig vooruitzicht.”  DR

Advertenties

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Erasmus School of Economics (ESE) een subsidie van 168.000 euro toegekend voor het nieuwe 
Research Trainee Programme. ESE wil hiermee talentvolle studenten met diverse culturele en etnische achtergronden warm maken voor de wetenschap. Studenten 
die toegelaten worden krijgen de gelegenheid om als student-assistent één jaar wetenschappelijk onderzoek te doen, in nauwe samenwerking met een ervaren on-
derzoeker. Het programma zal starten met zo’n 10 studenten en vooralsnog drie achtereenvolgende jaren duren. Het Research Trainee Programme, geïnitieerd door 
de econoom Justus Veenman, maakt onderdeel uit van het diversiteitsprogramma van de EUR. DR 

Economiestudenten met etnische achtergrond gezocht voor wetenschap
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Je wilt burgers 

en bedrijven 

bijstaan in hun 

confl icten met 

de overheid

Je wilt als jurist 

een bijdrage 

leveren aan de 

oplossing van 

maatschappelijke 

vraagstukken 

op het gebied 

van integratie, 

openbare orde, 

milieu en klimaat

Je bent 

geïnteresseerd 

in politieke en 

bestuurlijke 

vraagstukken

Je wilt meer weten over de vele mogelijkheden 
en kansen die een master algemeen staats-
en bestuursrecht en een masterrichting 
omgevingsrecht bieden.

Je wilt daarnaast je studie afronden in een 
historische, oergezellige stad.

Meld je dan snel aan voor de master-
voorlichting Staats- en bestuursrecht 
van de Universiteit Utrecht op 
donderdag 1 april a.s.!

Kijk op
 www.uu.nl/

staatsenbestuursrecht
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CABARET

Op	15	april	vindt	de	Lustrumuniversiteitsdag	
van	studentenvereniging	Laurentius	plaats.	
Tijdens	deze	avond	zal	een	drietal	beginnen-
de	cabaretiers	tegen	elkaar	strijden	om	de	ti-
tel	‘Studentencabaretier	van	het	Jaar’.	EM	
sprak	met	Iris	Pieterse,	die	het	met	haar	pro-
gramma	‘Alles	komt	goed’	opneemt	tegen	Ro-
bert	Derksen	en	Edo	Berger.

Wanneer wist je dat je grappig was? “Op mijn 
twaalfde zag ik voor het eerst een show van Bert 
Visscher en dacht ik: dit is leuk! Voor een culturele 
avond op school heb ik toen allemaal stukjes van 
verschillende cabaretiers achter elkaar geplakt en 
uit mijn hoofd geleerd. Door de positieve reacties 
die ik hierop kreeg wist ik dat ik er iets mee moest 
doen. Daarom heb ik vorig jaar ook meegedaan 
met het Camarettenfestival, waar ik bij de laatste 
negen kandidaten zat.”

Wat kunnen we van jouw programma verwachten? 
“Actualiteit, want dat is voor het publiek herken-
baar. Natuurlijk zal een kritische noot ook niet 
ontbreken en ik geef het publiek graag iets mee om 
achteraf over na te denken.”

En wat als er niemand lacht? “Dat is me één keer 
overkomen en daarvan heb ik geleerd wat je vooral 
níet moet doen. Je gaat er op dat moment te hard 
aan trekken, improviseren, omdat je nog grappiger 
wil zijn. Daardoor wijk je af van je verhaal en 
vergeet je wat je eigenlijk wil zeggen.”

Waarin onderscheid jij je van je tegenstanders? 
“Ik ben de jongste en de enige die nog studeert. 
Daarom weet ik wat er onder studenten speelt. 
Daarnaast ben ik een vrouw. Mannen besteden 
vaak aandacht aan andere onderwerpen. 

Tot slot een elevator pitch: waarom moeten we 
op jou stemmen? “Omdat ik de enige ‘echte’ Rot-
terdamse student ben die meedoet. De titel past 
daarom het beste bij mij. En omdat ik denk dat 
ik een mooi programma neer ga zetten. O ja, en 
omdat ik nog nooit in mijn leven iets gewonnen 
heb, geen prijsvraag, niks. Dus ik hoop dat ik nu 
voor het eerst eens iets zal winnen!” IW

Het cabaretfestival vindt plaats op 15 april vanaf 
17.00 uur. Kaarten: € 7,50 (inclusief hapje en drank-
je); verkrijgbaar via  www.lustrumlaurentius.nl

EM vraagt elk num-
mer een EUR-me-
dewerker om een 
uitgaanstip. Lasse 
Gerrits is docent 
bestuurskunde aan 
de FSW en mede-ei-

genaar van platenlabel Beton-
toonc. Hij tipt de metalband 
Negură Bunget in Baroeg.
	
Een Roemeense band in Rotterdam? “Het is 
fantastische muziek. Ze komen uit een uithoek 
van Europa, en hebben een unieke eigen stijl ont-
wikkeld. Het is prachtig om live te horen, bijna 
een spirituele ervaring.”

Wat is het voor muziek? “Ik was al bang dat ik 
dat zou moeten uitleggen. Ze worden gerekend 
tot de black metal, maar dat doet ze niet echt 

recht. Ze werken veel met aparte, typisch Roe-
meense instrumenten. Sommige stukken zijn 
vrij hard – voor veel mensen misschien te hard 
– maar tegelijkertijd is het heel atmosferisch en 
progressief.”

Wat is Baroeg voor podium? “Het is een van de 
laatste podia in Nederland waar ze zich nog echt 
op moeilijke muziek durven te richten. Dat geldt 
zowel voor metal als electro, allebei maar voor 
een klein publiek geschikt. En het gekke is: dat 
gaat al jaren goed. Terwijl het gros van de podia 
gedomineerd wordt door dance, houden ze zich 
bij de Baroeg als een stelletje Galliërs staande. 
De toko zelf is een onooglijke betonnen bunker: 
een sfeerloze tent op een sfeerloze locatie. Maar 
de programmering is denderend goed.” GM

Negură Bunget staat op 9 mei in Baroeg, Spinoza-
weg 300, Rotterdam-Zuid.

‘Atmosferische black metal’
WAARHEEN, WAAROM

Lachen bij Laurentius

De afgelopen jaren is het festival 
uitgegroeid tot een heus stadsfestival 
waar liefhebbers van beeldende kunst, 
muziek en theater uit heel Nederland 
van harte welkom worden geheten in 
Rotterdam. Onder het thema ‘Zachte 
Stad’ wordt dit jaar op het Schouwburg-
plein een Plaza Mozaïque gemaakt met 
een kerktent, muziekpodium, schapen, 
landbouw en vele performances. Op 
vrijdag- en zaterdagavond barst het 
festival op diverse locaties los, maar 
ook overdag is er genoeg te doen. De 
gidsen van Motel Mozaïque leiden de 
gasten langs bijzondere plekken in de 
stad en ook dit jaar wordt de mogelijk-
heid geboden om te blijven overnachten 
op een onalledaagse locatie. Speciale 
activiteiten vanwege het lustrum heeft 
de organisatie niet in petto. Naar eigen 
zeggen worden er ieder jaar nieuwe en 
lucratieve dingen gedaan. ‘Een tienjarig 
bestaan zegt inhoudelijk niet zoveel. 
Behalve dan dat we al tien jaar goed 
bezig zijn!’ IW

Dagkaarten, slaapkaarten (inclusief ont-
bijt) en passe-partouts zijn onder andere 
te bestellen via www.motelmozaique.
nl. Alle programmering overdag is gratis 
toegankelijk!

Stadsfestival Motel Mozaïque
Van	8	tot	en	met	11	april	staat	Rotterdam	in	het	teken	van	Motel Mozaïque.	Tijdens	de	tien-
de	editie	van	dit	meerkunstenfestival	openen	verschillende	Rotterdamse	locaties	hun	
deuren	voor	het	publiek.

FESTIVAL

                  lris Pieterse
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Het is geen makkelijke plek. Al sinds 
het Westelijk Handelsterrein, een ge-
restaureerd pakhuizencomplex tussen 
de Westzeedijk en de historische Veer-
haven, in 2002 als uitgaansgelegen-
heid geopend werd, is de aanloop wis-
selend. Gek is het niet. De twee verdie-
pingen met restaurants, barretjes en 
galeries liggen een beetje verstopt ach-
ter een betrekkelijk kleine entree. Daar 
vormen ze weliswaar een leuke attrac-
tie, maar het aanbod is niet al te di-
vers.
Net als veel van de zaken richt Pak-
huis 15 zich op jongere Rotterdam-
mers met bovengemiddeld zakelijk 
succes – je zou ze yuppen kunnen noe-
men. Het merendeel is niet ouder dan 
dertig en veel van de mannen dragen 
colbertjes of overhemden met hoge 
boorden. Het zijn mensen die minstens 
één keer per jaar op wintersport gaan 
en net zo makkelijk over de huizen-
markt praten als over prosecco. Het 
past wel bij de strakke inrichting. De 
bakstenen muur zit er nog in, maar het 
barmeubilair is glanzend wit en gloeit 
van de paarse tl-balken. Het pand is 
langgerekt en bevat een rij tafels met 
draaibare stoeltjes. De zithoeken be-
staan uit stoffen banken en zitkubus-
sen. Pakhuis 15 omschrijft zichzelf als 

een moderne cocktailclub, een ‘trendy 
bar’.
Vernieuwend is het niet echt. In Am-
sterdam barst het van dit soort zaken. 
Je kunt er best eten, en in tegenstelling 
tot de meeste kroegen is de wijn goed 
te drinken. De meeste mensen zien er 
verzorgd en niet onaantrekkelijk uit en 
aan je drankje wordt aandacht be-
steed. Maar op de een of andere ma-
nier word je niet uitgenodigd om uren 
te blijven hangen. Daarvoor mist het 
de pit, net als de ondefinieerbare 
‘dance-muzak’ van de dj.
Misschien is dat te wijten aan de loca-
tie. Ook in de aanpalende etablisse-
menten hoef je geen unieke ideeën te 
verwachten. Er kan gedronken, gebor-
reld en gedanst worden, maar het blijft 
allemaal een beetje beheerst en voor-
spelbaar. Een van de weinige momen-
ten dat het een beetje borrelt op het 
Westelijk Handelsterrein, is wanneer 
de horecazaken hun krachten bunde-
len en de brede, overdekte gang tussen 
de voordeuren bij het interieur betrok-
ken wordt. Maar dat gebeurt slechts 
mondjesmaat. En dan nog, wordt er 
wel erg binnen de lijntjes gekleurd, zo-
wel door de organisatoren van het be-
treffende evenement als door de men-
sen die erop afkomen. GM

Het gebaande pad
Pakhuis 15	is	een	van	de	barrestaurants	in	het	overdekte	uitgaanscom-
plex	Het Westelijk Handelsterrein	aan	de	Van	Vollehovenstraat.	Een	
strakke	tent,	maar	ook	een	beetje	braaf.

Bier:	€	2,00	(Grolsch)
Sfeer:	6	

Studentikoosheid:	8	
Sjanskansen:	6

Pakhuis 15 Van Vollenhovenstraat 15

UIT/GAAN

 Terwijl	het	Rotterdamse filmfestival	(IFFR)	nog	vers	in	ons	geheu-
gen	ligt	is	het	alweer	tijd	voor	de	kleinere	variant,	voor	en	door	
studenten.	Vanaf	26	maart	neemt	het	internationaal	georiën-
teerde	Rotterdams Studenten Film Festival	(RSFF)	je	mee	op	een	reis	
langs	alle	continenten.

Ter gelegenheid van het festival worden in de sociëteit van het Rotter-
damsch Studenten Gezelschap alle ruimtes omgetoverd tot heuse bioscoop-
zalen. Met het ‘wereldse’ thema van dit jaar in het achterhoofd heeft de 

RSFF-commissie een gevarieerde 
selectie van de mooiste oude en 
nieuwe films gemaakt. Bezoekers 
wanen zich in iedere filmzaal in 
een ander werelddeel en kunnen 
genieten van de diverse filmgen-
res die aan bod komen. Naast de 
films worden er workshops geor-
ganiseerd, kan er worden ge-
proefd van de wisselende wereld-
keuken en wordt er feestgevierd. 
Amusante cheerleaders zorgen 
voor een Noord-Amerikaanse 
sfeer en de heupen mogen worden 
losgegooid tijdens een swingende 
Afrikaanse avond. IW

Het RSFF vindt plaats van 26 
maart t/m 1 april in Sociëteit Asker 
V, Haringvliet 94, vlakbij de Oude 
Haven. Kaarten kosten € 2,- per 
dag of € 5,- voor een passe-
partout. Voor meer informatie: 
www.dersf.nl

Cheerleaders en 
wereldfilms bij RSG 

FILMFESTIVAL

A Serious Man

The White Masai

Inglorious Basterds

Negură Bunget
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EM	SERVICE
EM Service is de (gratis) in-
formatierubriek van Eras-
mus Magazine, waarin fa-
culteiten, studentenvereni-
gingen, afdelingen en ande-
re interne organisaties van 
de Erasmus Universiteit 
niet-commerciële medede-
lingen kunnen plaatsen.
Mail naar:  
service@em.eur.nl
Deadline 9 dagen voor ver-
schijning. Nadere informa-
tie bij Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Eerstvolgende 
verschijningsdata EM
EM 16 - do 15 apr 
(deadline di 7 apr)
EM 17 - do 29 apr 
(deadline di 20 apr)
EM 18 - do 20 mei 
(deadline di 11 mei)
e.v.

EUR-BERICHTEN
Huisstijl helpdesk
De stafafdeling Marketing 
& Communicatie (SMC) is 
verantwoordelijk voor het 
merkenbeleid en de univer-
sitaire huisstijl. Met alge-
mene vragen hierover kunt 
u bij het SMC terecht via  
huisstijl@smc.eur.nl. Neem 
voor specifieke vragen con-
tact op met de huisstijlcoör-
dinator van uw faculteit. 
Meer informatie op 
www.eur.nl/huisstijl > huis-
stijlhelpdesk 

Nieuwe oratiereeks
In samenwerking met iBMG 
en het Bureau van de Pedel 
is een nieuw format voor 
het oratieboekje ontwik-
keld. Het format geldt voor 
het binnenwerk en de voor- 
en achterzijde van de publi-
catie. Deze ‘remake’ heeft 
een duidelijke en beter her-
kenbare oratiereeks als 
doel. Op www.eur.nl/abd/
pedel staat alle informatie 
rondom de nieuwe oratie-
reeks.

Hora Est
Het Bureau van de Pedel is 
hét aanspreekpunt voor alle 
zaken aangaande promove-
ren. Sinds kort kan de pro-
movendus via het nieuwe 

promotieadministratiesy-
steem ‘Hora Est’ zelf het tra-
ject in gang zetten. Kijk 
voor meer informatie op 
www.eur.nl/promoveren

Vertrouwenspersonen
Voor personeel: Lucille Mac 
Nack, Bureau Universiteits-
psychologen, tel. (010) 
4081139, of 06 57421251, e-
mail: macnack@oos.eur.nl 
Voor studenten: Dorie 
Geers, Bureau Studentende-
canen, kamer G3-10, tel. 
(010) 4081139, of 06 
13919885, e-mail: 
vertrouwenspersoon-stu-
denten@oos.eur.nl

BIBLIOTHEEK
Goede vrijdag en Pasen
De Universiteitsbibliotheek 
is gesloten op:
vrijdag 2 april, zondag 4 
april en maandag 5 april. Op 
dinsdag 6 april kunt u vanaf 
9.00 u. uw aangevraagde 
boeken afhalen.

Rotterdams Leeskabinet
Lezing: Paul Hellmann
Over zijn  boek ‘Mijn grote 
verwachtingen’ en over zijn 
rol als nevenaanklager in 
het proces tegen Demjan-
juk. Hellmann (Rotterdam, 
1935) vertelt o.m. over de 
naoorlogse jaren die hij 
doorbracht in het gezin van 
Marten Toonder. Over het 
proces tegen Demjanjuk 
wordt Paul Hellmann geïn-
terviewd door Maria Hei-
den. Dinsdag 13 april, 20.00-
21.00 u. (inloop vanaf 19.30 
u.). Senaatszaal (gebouw A), 
Woudestein. Toegang gratis 
(zonder vooraanmelding). 
Nadere informatie: www.
leeskabinet.nl of 010-4081

Erasmus 
Studenten 
Service 
Centrum
Het centrale 

servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een 
overzicht van de diensten.
Locatie: C-hal (CB-07), 
campus Woudestein
Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen 
van 9.30 - 17.00 u. Website: 
www.eur.nl/essc

Verhuizing SSC OO&S
Na maanden voorbereiding 
is het bijna zo ver. Alle me-
dewerkers van het SSC 
OO&S worden in één ge-
bouw gehuisvest, voor het 
eerst front en back offices 
bij elkaar! Als alles volgens 
plan verloopt zal SSC OO&S 
op 19 en 20 april verhuizen 
naar de begane grond en 
eerste verdieping van het E-
gebouw. Het E-gebouw on-
dergaat een ware meta-
morfose, met in de hal op 
de begane grond het ESSC 
en daar vlakbij de examen-
administraties. De begane 
grond is grotendeels voor 
de afdeling Studentenadmi-
nistratie. De afdelingen Stu-
dentenvoorzieningen, On-
dersteuning OO&S, secreta-
riaat en directeur komen op 
de eerste verdieping.

CULTUUR
Expositie Therese Uy-
tenborg
8 februari t/m 30 april
Faculty Club - Hoogbouw 
17e verdieping
Op deze expositie zijn wer-
ken te zien uit de serie “ 
Monumentale tekeningen, 
“Mensen in beweging”, 
“Van ruimte naar vorm” en 
“Schoonschrift”.

STUDENTEN-
VERENIGINGEN
FHKW - Studievereni-
ging Histartes

Arbeidsmarkt 
Oriëntatiedag
Kom naar de Arbeidsmarkt 
Oriëntatiedag van de FHKW 
op donderdag 22 april. Wat 
kun je doen na je studie 
Maatschappij, Geschiede-
nis, Kunst-en Cultuurweten-
schappen of Media & Jour-
nalistiek? Neem deel aan 
verschillende workshops 
(bv. sollicitatiegesprek voe-
ren) en luister naar de ver-
halen van afgestudeerde 
FHKW’ers. Het programma 
staat op www.fhk.eur.nl/
amo 

De Landelijke Kamer 
van Verenigingen
is op zoek naar nieuwe be-
stuurders voor 2010-2011. 

Heb je interesse of ken je ie-
mand die interesse heeft? 
Laat het ons weten via be-
stuur@lkvv.nl

SPORT
Hele snelle lopers 
gezocht
voor Batavierenrace!
Er zijn nog een paar plaat-
sen in het Universiteits-
team voor de allersnelste 
lopers. Meld je aan: www.
erasmussport.nl.

EFR Business Week 
Sports Card
6 maanden betalen, 9 
maanden sporten! Verkoop: 
29 maart t/m 9 april. Alleen 
voor studenten.

Hip Hop cursus
Cursus 2: week 13 t/m 20, 
woensdag 16.30 - 17.30 u. 
Cursustoeslag: € 5,-. er geldt 
een minimum van 15 in-
schrijvingen. Inschrijven: 
www.erasmussport.nl.

Sportcentrum Wou-
destein
010 – 4081875, info@eras-
mussport.nl
www.erasmussport.nl

OVERIG
Dataprijs 2010 Nationa-
le data-instituut DANS 
roept op om kandidaten 
Dataprijs 2010 voor te dra-
gen. DANS (Data Archiving 
and Networked Services) 
roept op om voor 31 maart 
2010 kandidaten voor te 
dragen voor de DANS Da-
taprijs. De prijs wordt dit 
jaar voor het eerst uitge-
reikt. Hij is ingesteld om te 
stimuleren dat kwalitatief 
goede en duurzaam opge-
slagen onderzoekgegevens 
in de alfa- en gammawe-
tenschappen beschikbaar 
komen voor hergebruik. In-
formatie over het regle-
ment op www.dans.knaw.
nl/content/dans-dataprijs 

Holland Program on En-
trepreneurship (HOPE)
Ondernemers (in spe) opge-
let! Het Holland Program on 
Entrepreneurship (HOPE), 
waarvan het Get Started 
Centrum is te vinden in de 

winkelstraat (C-gebouw) 
naast de kapper op campus 
Woudestein, heeft haar 
nieuwe website www.get-
started.nl gelanceerd. De si-
te biedt inspiratie, informa-
tie over educatie op het ge-
bied van ondernemerschap 
aan de drie verschillende 
universiteiten waar het HO-
PE-programma actief is 
(EUR, TU Delft en de Univer-
siteit Leiden), De meest in-
spirerende reactie op de site 
(blog, video upload etc.) 
wint een iPod Shuffle en 
500 euro korting op het 
pre-startprogramma! De 
wedstrijd loopt tot 30 april, 
en de winnaar wordt op 3 
mei bekend gemaakt op 
www.getstarted.nl

Allescripties.nl
Op Allescripties.nl kun je je 
scriptie, wetenschappelijk 
onderzoek, paper of werk-
stuk online publiceren. De 
missie van AlleScripties is 
het realiseren van het ver-
spreiden van wetenschap-
pelijke kennis en inzichten, 
en het vergroten van het 
wetenschappelijke nut van 
geschreven scripties. We 
hopen tevens studenten te 
helpen die nu met hun 
scriptie bezig zijn.

Ooit een Nobelprijwin-
naar uitgedaagd?
Op 17 mei 2010 organiseert 
de Universiteit van St. Gal-
len i.s.m. het Global Huma-
nitarian Forum in Genève ( 
www.ghf-ge.org ) een  
3-daagse workshop waarin 
40 studenten, onder het 
thema ‘Climate Change and 
Social Order - Evolution or 
Revolution’, het debat aan-
gaan met Nobelprijswin-
naars en andere publieke 
grootheden. De EUR is één 
van de geselecteerde Euro-
pese universiteiten die stu-
denten af kan vaardigen. 
Geef je op via www.Chal-
lengeTheBest.org (deadline 
31 maart 2010)

PERSONALIA	

 
Prof.dr. H.R. (Ruud) 
Delwel 
is per 8 maart 2010 be-
noemd tot hoogleraar Mo-
leculaire leukemogenese in 
het Erasmus MC vanwege 
de Daniel den Hoed Stich-
ting.

Patricia Herber 
heeft de landelijke Scriptie-
prijs van de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuis-
directeuren (NVZD) 2010 
gewonnen met haar scrip-
tie “Voorzorg voor Zorgpa-
den”, voorwaarden om 
zorgpaden in een organisa-
tie succesvol te kunnen im-
plementeren. De scriptie is 
geschreven in het kader van 
de Master Zorgmanage-
ment (Zoma) 2008-2009 
aan het instituut Beleid & 
Management Gezondheids-
zorg (iBMG) van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.

Prof.dr. Henk Nellen 
bijzonder hoogleraar Idee-
engeschiedenis van de 
vroegmoderne tijd in de Fa-
culteit der Historische en 
Kunstwetenschappen, heeft 
de Henriëtte de Beaufort 
prijs 2010 gewonnen. Nel-
len ontving de prijs voor 
zijn biografie over de Ne-
derlandse staatsman en 
rechtsgeleerde Hugo de 
Groot.



Jeffrey Rachlinski 
(1966),hoogleraar rechten 
aan Cornell Law School (It-
haca, NY, USA), aanvaardt 
de bijzondere leerstoel Em-
pirical Legal Studies aan de 
Erasmus School of Law. Prof 
Rachlinski voegt zich bij het 
interdisciplinair onder-
zoeksprogramma “Behavi-
oural approaches to con-
tract and tort“ en gaat zich 
richten op nieuwe onderde-
len van empirisch onder-
zoek zoals rechterlijke be-
sluitvorming en geschilbe-
slechting.

WETENSCHAPS-
AGENDA
VRIJDAG 26 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie  S. Montenegro 
Gouveia Tracking Microtu-
bule Plus Ends: EB proteins 
and friends

16.00 u. Aula, 
gebouw A (W)
Oratie dr. H.J.M. Nellen, als 
onderzoeker van het Huy-
gens Instituut benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Idee-
engeschiedenis van de 
vroegmoderne tijd in de Fa-
culteit der Historische en 
Kunstwetenschappen, van-
wege de Dr. C. Louise Thijs-
sen-Schoute Stichting. Titel: 
Op zoek naar een vreedza-
me wereldorde: Hugo de 
Groot (1583-1645) over na-
tuurlijke godsdienst, na-
tuurrecht en rechtvaardige 
oorlog.

MAANDAG 29 MAART
19.30 u. DikT, 
Hoogstraat 110, 
Rotterdam,  gratis
Lezing: De Kredietcrisis: 
Leven met onzekerheid? 
Door drs. Liesbeth 
Noordegraaf-Eelens, 

filosoof/econoom. 
Als er iets is wat we van de 
financiële crisis hebben 
geleerd, dan is het dat het 
leven niet te verzekeren is. 
We kunnen hopen dat het 
nu beter wordt, maar 
Liesbeth Noordegraaf denkt 
dat dit niet zal gebeuren. 
www.science4you.nl

DINSDAG 30 MAART
16.00 u. ISS, Den Haag
Oratie Almeida Ashley
Corporate Social Responsi-
bility: A Role only for Busi-
ness Leaders? 
Leerstoel Prince Claus Chair 
on Development and Equity

WOENSDAG 31 MAART 
09.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Robert L.J.M. 
Herpers
Genetic Regulation of 
Vascular Development

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Mirjam P. Fransen
Ethnic Differences in 
Prenatal Screening for 
Down Syndrome, 
Information, decision-
making and participation

15.30 u. Senaatszaal, 

gebouw A (W)
Promotie Abbas Dehghan
Novel Risk Factors for Type II 
Diabetes Mellitus and 
Coronary Heart Disease 

DONDERDAG 1 APRIL
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Petra van de Looij-
Jansen
 Self-report in Youth Health 
Monitoring; Evidence from 
the Rotterdam Youth 
Monitor

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Rolf Paul Dreier
Der Totentanz - ein Motiv 
der kirchlichen Kunst als 
Projektionsfläche für 
profane Botschaften (1425-
1650) 

DONDERDAG 8 APRIL
16.00 u. ISS, Den Haag
Promotie Wambui Rose 
Wamunthenya
Economic Crisis and 
Women’s Employment in 
Urban Kenya

WOENSDAG 14 APRIL
13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie G. Damen
Pediatric Inflammatory Bo-

wel Disease from a transla-
tional perspective

15.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie J. Goumans
Three-dimensional Vestibu-
lo-ocular Reflex in Humans; 
a matter of balance

16.00 u., ISS, Den Haag
Promotie Le Tan Nghiem
Activity and Income Diversi-
fication: Trends, Determi-
nants and Effects on Pover-
ty Reduction. The Case of 
the Mekong River.

DONDERDAG 15 APRIL
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Marlies Wakkee
Psoriasis: Comorbidity and 
Treatment

------------------------------------
W = campus 
Woudestein, Burg. 
Oudlaan 50, 3062 PA  
Rotterdam
ISS = International 
Institute of Social Stu-
dies of Erasmus Univer-
sity Rotterdam, 
Kortenaerkade 12, 2518 
AX  Den Haag
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Rankings Rule, 
an in-depth look 
at two business 
schools and the 
rankings.

>> more on page 29 >> more on page 30 >> more on page 31

The role of 
the CEO is ex-
plained by Pitòsh 
in Research 
Investigated.

With the weather 
warming, great 
activities are lis-
ted in Things to 
Do.  

A well-designed stand in the C-hall 
has welcomed many students over 
the past couple of days - for a coffee - 
and to be invited to the EFR’s upco-
ming Business Week, held from 30 
March until 8 April. The Business 
Week will be one of the largest stu-
dent run events in Europe and ena-
bles all EUR students, including in-
ternationals, to learn about leader-
ship and get in touch with busines-
ses and their leaders. An impressive 
line-up of guests, speakers and de-
bating partners have been invited. 
KL  (photo: RvdH)

CHRISTIAN IDEAS 
STAND IN THE WAY
Western, Christian ideas stand in the 
way of the development of the Huma-
nities and Social Sciences, according 
to EUR researcher Dr van den Bouw-
huijsen. Unlike with physics or other 
exact sciences, a religious idea of how 
man has come into being has survi-
ved up until this day, despite the fact 
that people have become less religi-
ous, blocking further development. 
Van den Bouwhuijsen defended his 
ideas and his thesis titled ‘In the 
Shadow of God’ on 18 March. 

FORMER EDUCATION 
MINISTER CRITICISED
The internationalisation policies of 
former Education Minister Plasterk 
have been criticised. There is not 
enough to show for after three years; 
the Justice State Secretary achieved 
more for international students, 
some education organisations say. 
Plasterk’s 19 million euro investment 
over a five-year period was not enou-
gh. Plasterk says this was only a 
start. Most initiatives were to come 
from the universities themselves. 
Transfer

UNIVERSITIES MUST 
HELP HAITI
Haiti’s devastating earthquake of 12 
January left eighty percent of the 
country’s schools and its three main 
universities in ruins. Unesco’s Mark 
Richmond has ambitious plans to re-
build the country’s education system. 
Interestingly, the earthquake  gave the 
country the opportunity for a new 
and better education system, 
Richmond believes. Unesco is wor-
king on the creation of an alliance of 
universities committed to building the 
new education system.  Transfer 

no. 15 March 2010

Gearing up for EFR’s 
Business Week
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Rankings are like a self-fulfilling prophecy. 
Certain schools are ranked highly thus attract 
the best and brightest, which makes the schools 
good, which leads to an increase in the rankings. 
Also, senior managers read them and adjust their 
recruiting practices accordingly, rendering them 
important.

What do rankings measure 
Rankings measure different criteria (SEE 
GRAPH). Forty percent is related to salary, 
eleven percent to job advancements after the 
MBA. Five percent is related to various student 
satisfaction criteria, and only twenty percent to 
the number of research publications and amount 
of doctorates on faculty.  Surprisingly, twenty 
percent is related to international aspects like 
the number of international students. More 
surprisingly, five percent is related to the number 
of women at the school. So what makes Wharton 
number two? 
In the 2010 Financial Times rankings, Wharton 
comes second and RSM’s MBA program 25th. 
Wharton uses the same books as RSM, but it 
does many things differently. Groups of twenty 
to fifty students make classes interactive and 
personal. Some of the grading is based on class 
participation, forcing each student to some 
level of visibility. Presentations and homework 
are abundant and are graded. This provides a 
continuous workload throughout the trimester 
and creates a deeper understanding of the 
material compared with just a final exam. In 
most courses students are encouraged to create a 
“cheat sheet” - a piece of paper on which you can 
write anything you want for use during the exam, 
allowing professors to write different exams than 
the memory and recall style exams. 
Interaction with the professor is also much deeper 
at Wharton; students can have lunch with their 
professors paid for by Wharton. Office hours are 
widely used; the professor will actually repeat 
the material with you if you did not understand 
it. Every professor has teacher assistants (TA’s) 

which are taken from the senior classes. This 
exists at RSM too, but the level of involvement 
and interaction is lower. Another factor which 
boosts student learning is the curving of the 
grades – one grade is set as the average of 
the class and then all the students get grades 
compared to this average. This means that if an 
exam is easy, you will not necessarily get a good 
grade, it all depends on how your classmates 
performed. Contrasted with the a-6-is-enough 
mentality of many at RSM, this method 
encourages excellence. But it comes at a price. 
The added competitiveness discourages sharing 
of notes and study materials between students.

Facilities and brand  There are 
a hundred group study rooms in the Wharton 
building alone, equipped with a two screen 
computer, a whiteboard, chairs and tables. There 
are four large computer labs in which you are 
allowed to eat and drink, two gigantic libraries 
and many small ones. This setting facilitates 
studying well. Not to mention, all facilities are 
open from 7am till 2am every day and even 
longer during exam periods. The Wharton Brand 
by itself is enough to attract many distinguished 
speakers and guest speakers. For example, in one 
week the campus was visited by the ex-president 
of Mexico, Tommy Hilfiger and Donald Trump 
Junior. Besides, the Wharton brand helps in 
competition for a job. 
It is easy to see why Wharton is number two. It 
is important to mention that the footnotes of the 
rankings mention that the difference between 
the highest ranked schools and the second tier 
is quite significant. The quality of teaching, 
the facilities and the brand bind together to a 
very strong package that Wharton delivers. But 
remember, a Wharton undergraduate has to pay 
$51,000 for tuition and basic board alone. This 
is a significant difference which leaves most 
students in debt and requires them to find a job 
quickly and work hard.       

WHARTON VS  RSM

Rankings rule
Rankings are important to business schools these days. Potential students and staff all 
look at them. But what can we make of the differences in rankings for different schools, 
like Wharton and RSM? text and photography Jonathan Friedman 

Roel Klein Wolterink

A new home?
 Housing shortages are a universal concept and 
common not only among students. Many peop-
le will at some point in their lives encounter 
problems finding a nice and at the same time 
affordable place to live. We all would like to live 
in a beautiful canal-side mansion in the city cen-
tre of Amsterdam or in that spacious villa with 
French windows near the sea, but even finding 
a normal, though convenient, place can be dif-
ficult. That’s no different in Paris, and the com-
bination of a beautiful and lively city, constant 
change of inhabitants and limited space make 
Paris’ housing market an even more lucrative 
source of income for rack-renters.
The ‘Institut Pasteur’ realized they have a res-
ponsibility in helping people from abroad to 
find a place to live. The Résidence Internationale 
welcomes researchers and visitors and provides 
them with a bed, desk, two chairs, a space-ship 
like shower and two hot plates. To ensure that 
people don’t stay the rest of their Pasteur career, 
the maximum duration of a stay is six months. I 
was very aware of this rule. Monsieur Mandart 
who runs the place surprised me the day I ar-
rived: “You’re staying longer than six months, 
right? If you file another form, you can extend 
your stay so you don’t have to find another 
place for those few months left.” I verified a 
few months later (“Pas de souci!”, no worries) 
and submitted a new form, signed and – even 
more important – stamped. Ten days later my 
request was denied. It is going to be very busy in 
April, because a lot of people will start courses 
at Pasteur. The Résidence is fully booked and by 
the way, the maximum stay is six months. And 
I must understand it’s much more difficult for 
people who visit Europe for the first time to find 
a place to live (I do!).
In short: Find a new place and do it quickly. 
Only three weeks left now. I’m asking around, 
searching notice boards. I browse the internet 
for studios. Although I knew prices in Paris are 
exorbitantly high, I was astonished by an ad 
for a studio of 8.2 m2 behind Montmartre, hid-
den on the seventh floor of a big building and 
accessible only via service stairs. There’s one 
small window in a pitched roof and the shared 
bathroom is one floor down. The room is avai-
lable – after paying the eight hundred euro’s 
key money – for a cool nine hundred euro per 
month. Since spring started in Paris, I’d rather go 
for the romantic idea of sleeping under one of 
Paris’ bridges.

Roel Klein Wolterink is a MSc Molecular Medicine 
student at the EUR. He recently received the Prof. 
Bruins Scholarship and is currently doing research at 
the Pasteur Institute in Paris.
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Mariano “Pitòsh” Heyden from Curaçao is a 
PhD candidate in the department of Strategic 
Management & Business Environment at the 
Rotterdam School of Management. Pitòsh decided 
to find out how all CEOs – not only visionary 
leaders and superstar CEOs – help complex, 
established firms adapt to new developments and 
survive by balancing the opposing tensions of 
efficiency and innovation. Today’s CEOs receive 
large remunerations and many people are affected 
by their decisions: A deeper understanding of how 
exactly they influence long-term adaptation and 
survival of complex established firms is sorely 
needed.

The CEO  Pitòsh: “The focal actor of my 
research is the CEO. My dissertation is organized 
into essays dealing with the cognitive, i.e: how 
CEOs interpret their environments and where 
they focus their attention, the behavioral, i.e: what 
they actually do in response to incentives and 
environmental stimuli, and the social, i.e: how 
they interact with other managers at different 
organizational levels. These are the roles they play 
in managing the opposing tensions of efficiency 
and innovation in complex established firms.”
“I found it especially interesting to look at 
efficiency and innovation, because the trade-
off between these two is something that is 

very relevant for many managers in dynamic 
environments today. Some organizations focus on 
maximizing short-term profit through an emphasis 
on efficiency. This is oftentimes at the expense of 
investments in innovations whose returns are more 
uncertain, but nevertheless crucial for long-term 
adaptation and survival.” 

More pronounced influence  
“One of our current projects looks at how 
cognitive biases that are reflected in observable 
characteristics such as functional background, 
educational level and experience within the 
industry of CEOs and their surrounding managers, 
influence a relative tendency to pursue efficiency 
or innovation. We ran into several results that 
were quite different from what we expected. For 
instance, the literature shows that CEOs and top 
executives are largely credited with success, and 
middle managers blamed for failures. However, 
our preliminary results show that in most cases 
middle managers have a more pronounced 
influence on sustained organizational adaptation 
and survival. Also remarkably, we found that on 
average, CEOs who have been deeply socialized in 
a particular industry tend to focus their attention 
more on long-term innovations as environments 
become more dynamic. Particularly in innovations 
that are completely new to the firm. Next to 

this, we also found that CEOs and top managers 
with higher education levels tend to focus more 
on short-term efficiency than on longer-term 
innovation as environments become more dynamic. 
At the moment we are trying to find alternative 
explanations to make better sense of these results.” 

Food for thought  So what will 
happen with the results? Will they increase 
understanding in the business and academic 
world? “That’s the aim. I am currently involved in 
the coordination of track at a conference to be held 
in Rome in a few months, where many renowned 
scholars from will meet to present their work about 
the subject and elaborate on it, including myself. 
Furthermore, I want my results to serve as food 
for thought for actual decision-makers; so we 
have plans to engage in more frequent dialogues 
with executives to, among other things, gauge the 
practical merit of our work and inform our future 
projects.”   

RESEARCH INVESTIGATED

Like small businesses, large corporations are also at the mercy of changing times. Financial 
crises and changing trends can cause even the biggest players to buckle. CEOs play a very im-
portant role and Mariano Heyden researches their role.    
    text Zvezde Klingenberg photography Ronald van den Heerik  

CEOs and adaptation and survival in dynamic environments

Marino ‘Pitòsh’  Heyden

Under supervision of Prof. Henk 
Volberda, Prof. Frans van den Bosch, and dr. 
Jatinder Sidhu, Pitòsh deals in broad lines with 
cognitive, social, and behavioral dynamics of 
managers at complex, established firms, and 
how these managers can influence the ability 
of these firms to adapt and survive in changing 
environments. Pitòsh graduated cum laude 
for the prestigious MPhil in Business Research 
program at Erasmus in 2008. 
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RACE OF THE CLASSICS 
2010
The Dutch have a long maritime histo-
ry. The people of this country learned 
to live with the sea many centuries ago. 
To keep this maritime spirit alive 
among students, the Race of the Clas-
sics is organized every year. Twenty 
different universities send teams of stu-
dents that will sail some of the oldest 
ships still around, in a North Sea sai-
ling race. One of these classics, the 
Hendrika Bartels, is manned by a crew 
from Erasmus University. Starting 
from Rotterdam the teams will head 
for the Belgian and British coasts and 
back to the final destination Amster-
dam. On 4 April the ships and teams 
can be visited at the Veerhaven in Rot-
terdam. From there they will sail the 
next day at 5pm. So if you want to see 
something spectacular you should not 
miss this event. 
www.rotc.nl

INSIDE OUT
Deep down in the catacombs of the 
Museum Boijmans van Beuningen, 
one of Holland’s most prestigious art 
museums, a large collection of pain-
tings, canvas and drawings is hidden 
away. This spring all these treasures 
will rise up to daylight. Due to main-
tenance works, the Museum is forced 
to temporarily relocate all of its 12.000 
hidden art objects. The neighbouring 
Kunsthal Rotterdam will take advanta-
ge and will show the great selection of 
Boijmans to the public. To have 
enough space to display all paintings, 
the Kunsthal had to triple its exhibition 
surface by putting up extra walls. You 
can now enjoy the full spectrum of art 
ranging from way back in time to up-
to-date post modern pieces. Do not 
miss this once in a lifetime opportunity. 
This is the chance to see art in its most 
condensed form. Take some friends 
with you and explore the many diverse 
episodes, the various artistic styles and 
epochs shown by the exhibition.
www.kunsthal.nl

MOTEL MOZAIQUE
This is modern street culture at its ful-
lest. The Motel Mozaique is a cultural 
festival in Rotterdam which shows you 
a new side of the city. Experience Rot-
terdam in a way you never have before. 
Special City Guides show you around 
places that you definitely haven’t been 
to yet and let you broaden your opinion 
about the city to a totally new perspec-
tive. Starting on 8 April, the festival 
will bring various national and inter-
national artists to several fancy locati-
ons in Rotterdam. WATT, Rotown and 
Lantaren Venster are just some of the 
participating clubs and bars that will 
make the tenth anniversary of this fes-
tival a unique experience. For the wild 
art fans, there is also the chance to 
spend one night at a special place in 
Rotterdam. Earlier participants have 
slept in shopping windows, on con-
struction sites and in tree huts. The fes-

tival offers something for any type of 
artistic mind. So check out the website 
and get tickets for the events you like 
best. Be open to seeing the city in a 
new way. 
www.motelmozaique.nl 

DERBY: FEYENOORD-
SPARTA
Studying and living in Rotterdam 
makes that you should know about the 
existence of two of the city’s famous 
football clubs – Feyenoord and Sparta. 
With Feyenoord being the larger 
brother of the two, there has always 
been a strong rivalry between the two 
siblings. On 14 April a derby between 
the two will be played in ‘De Kuip’ 
football stadium, Feyenoord’s base. 
For real football lovers this is old infor-
mation already, because they have bou-
ght their tickets long before this an-
nouncement. But, the less fanatic foot-
ball fans will still realize that such a 
happening will be one hell of a party: 
Whichever team wins, it will be from 
Rotterdam. The celebrations will 
spread throughout the city, so even if 
you are not going to attend the game, 
take some friends with you and have a 
beer at a sports bar. Most of them have 
large screens letting you enjoy the 
game in a great atmosphere far from 
the big crowds. 
www.feyenoord.nl

EM Service is the in-
formation section in 
Erasmus Magazine in 
which faculties, student 
associations and other 
departments of Erasmus 
University can place 
non-commercial an-
nouncements for free. 
The deadline for these 
announcements is nine 
days before EM comes 
out on Tuesdays at 16:00 
hours. E-mail to: ser-
vice@em.eur.nl 
For more information, 
please call: 010-4081115 
 

Next EM Publication 
dates 
EM 16 - Thursd 15 Apr 
(deadline Tuesd 7 Apr) 
EM 17 - Thursd 29 Apr 
(deadline Tuesd 20 apr) 
EM 18 - Thursd 20 May 
(deadline Tuesd 11 May) 
 

Erasmus Stu-
dent Service 
Centre:the 
central service 
point for stu-
dents. See the 

website for an overview 
of the services. Location: 
C-hall (CB-07), at the 
Woudestein campus. 
Telephone: (010) 408 

2323. Opening hours: 
working days from 9.30 
- 17.00 hours. Website: 
www.eur.nl/esscinter-
national 
UNIVERSITY LIBRARY 
 
Good Friday and Easter 
The University Library 
will be closed on: Friday, 
April 2nd, Sunday, April 
4th, Monday, April 5th, 
Requested books can be 
collected from 9.00 am 
on Tuesday, April 6th. 
 
Ever challenged a Nobel 
Prize winner? 
On the 17 th of May 2010 
the Student Union of 

the University of St. Gal-
len, Switzerland, with 
support from the Global 
Humanitarian Forum 
Geneva ( www.ghf-ge.
org ), will bring together 
Nobel Prize winners 
and outstanding profes-
sionals to meet with 40 
students from across 
Europe to discuss ‘Cli-
mate Change and Social 
Order - Evolution or 
Revolution’. Apply before 
April and get invited to 
Switzerland! www.Chal-
lengeTheBest.org 
 

SPORTS 
 
Sports card for 1, 3 or 6 
months 
Students: month card 
€ 20, 3-month card € 
40, half-year card € 60. 
Staffmembers/partners/
alumni: month card € 
30, 3-month card € 60, 
half-year card € 90. For 
more information, also 
fitness surcharges: www.
erasmussport.nl. 
 
EFR Business Week 
Sports Card 
Pay for 6 months, sport 
9 months! For sale: 29 
March through 9 April. 

This offer only applies to 
students. 
 
Social drinks and recep-
tions 
Have your social drinks 
or receptions at the 
Etappe Sports Café! For 
more information, call 
010 – 408 1883 or send 
an e-mail to info@eras-
mussport.nl. Or simply 
stop by! 
 
Woudestein Sports 
Centre 
010 – 4081875 
info@erasmussport.nl 
www.erasmussport.nl 
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 Walewein

Pim de treinstudent  
Op een mooie woensdagavond zat ik in de trein 
richting Utrecht. Alles leek goed te gaan tot plots 
mijn studiegenootje Pim tegenover mij kwam zit-
ten. Van Pim moet u weten dat hij iemand is die 
het zelfs in zijn derde studiejaar nog fijn vindt om 
thuis te wonen. Hoewel het me prettig lijkt als ie-
mand de was voor me zou doen en er elke avond 
een warme maaltijd voor me klaar zou staan, zou 
ik toch een beetje het avontuur van op jezelf wo-
nen missen. Terwijl ik me afvroeg of Pim’s gazon-
netje groener was dan de mijne, begon hij een ge-
sprek. Hij vroeg me wat ik van de les van vandaag 
vond. 
Hoewel mijn nekharen normaal gesproken altijd 
recht overeind gaan staan als een student het over 
‘les’ heeft, werkte het deze keer verhelderend. 
Opeens begreep ik waarom Pim en ik elkaar nooit 
begrijpen. Pim heeft les; ik loop college. Pim heeft 
een schoolagenda; ik heb deadlines. Pim zoekt 
klaslokalen; ik zoek koffie. En hoewel we allebei 
dezelfde studie doen, is onze studententijd toch 
heel anders. Deze verschillen zijn mijns inziens te 
herleiden tot een belangrijke beslissing: de keuze 
van een student om op kamers te gaan of niet.
Het verschil tussen beide soorten studenten zit 
hem in de mate van verantwoordelijkheid. Men 
spreekt al snel over een verschil in volwassenheid, 
maar dat is niet zo. Iedereen die wel eens in een 
studentenhuis komt, weet dat de enige volwasse-
nen in een studentenhuis, de bezoekers zijn. Nee, 
volwassen gedrag krijg je niet door iemand verant-
woordelijkheid te geven. Maar het hebben van ver-
antwoordelijkheid was voor mij wel een openba-
ring. Hoe lang ik de eerste avonden ook naar het 
fornuis bleef staren, een lekker gebakken biefstuk-
je ontstond niet vanzelf. Nee, dan mijn grote 
vriend Pim: die gaat om vijf uur voor de televisie 
hangen, om even later een lekker stuk vlees opge-
diend te krijgen. 
Ik moet me daar, ook nu nog, voor inzetten. Ik ben 
hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor mijn 
biefstukproductie. Na een flirterig bezoek aan 
Appie, zo ergens tegen zevenen, staat om half acht 
eindelijk dat lekkere stukje biefstuk op tafel. Nog 
steeds vier ik dit door af en toe feestjes te geven 
die tot vroeg in de ochtend duren. (Pim is ook op 
die avonden thuis in de provincie muisstil na elven, 
omdat zijn ouders vroeg naar bed gaan.)
Van de week kwam ik Pim weer tegen in de trein. 
We waren op weg naar hetzelfde college; onze 
avonden waren wederom heel anders geweest, 
bleek al snel. Maar ach; eigenlijk is het verschil tus-
sen Pim en mij slechts enkele anders ingedeelde 
avonduurtjes en een kamer.

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

Het huis van Koen Zandbergen en Vincent 
Jansen, met uitzicht op de Coolhaven, kan 
bijna geen toepasselijkere naam hebben: ’t 
Haventje. In het huis wonen echter geen ruwe 
zeebonken, maar tien studenten. Toch hebben 
ze wel wat met stoere zeeschuimers gemeen. 
In de grote kelder met reusachtige bar en 
dito eetzaal staat een groot houten roer. Net 
als matrozen zuigen Zandbergen en Jansen 
zonder moeite de geschiedenis van het zware, 
houten roer uit hun duim. “Het roer was van 
een zeerover, Henry van Achterstalbergen”, 
zegt Jansen. “Zijn bootje lag hier in de haven. 
Hij werd overvallen door pygmeeën. Ze namen 
alles mee, behalve zijn papegaai en sindsdien 
staat het roer hier.” “Kortom, we hebben geen 
idee”, zegt Zandbergen. 
Het roer staat niet in de kelder te verstoffen. 
Integendeel, bij speciale gelegenheden dragen 
Zandbergen en Jansen, de ‘huisjongsten’, het 
roer mee naar stamcafé Vermeulen. En na het 
bierdrinken zeulen ze het zware roer weer mee 
naar huis.
In het huis worden de licht absurdistische, 
ongecompliceerde tradities met veel plezier 
levend gehouden. Het kerstdiner vieren ze 
bijvoorbeeld pas in maart of april. “Met 
kerst hebben we geen tijd voor een huisdi-
ner”, zegt Zandbergen. “Dan zijn er zoveel 
familieverplichtingen. Dus doen we het in 

maart.” Handig: de kerstboom staat nog in 
de gemeenschappelijke ruimte. “We hebben 
het ding maar laten staan, als we die boom nu 
weghalen, vallen alle naalden eraf en we heb-
ben de boom nog nodig als versiering tijdens 
het diner.”
De studenten hebben een hechte band. Ze 
kijken vaak samen films en spelen fanatiek 
computerspelletjes. Jansen rukt voor de gele-
genheid fanatiek aan de joystick en brult naar 
het scherm wanneer zijn huisgenoot de virtuele 
voetbal onder zijn neus vandaan kaapt. Als 
de huisgenoot weer is verdwenen, benadrukt 
Jansen dat hij normaliter alle Pro Evolution 
Soccer-wedstrijden van zijn huisgenoten wint. 
Hij glundert om zijn leugentje.
De grappen mogen gemaakt worden. “We 
kennen elkaar erg goed”, zegt Zandbergen. 
“Gezelligheid en grappen maken zijn erg be-
langrijk in ons huis, maar ’t Haventje is meer 
dan alleen dat. Als iemand zijn studie dreigt te 
verpesten, weten we dat ook allemaal en pra-
ten we erover om te voorkomen dat de studie in 
de soep loopt.” 
Jansen vat het aldus samen: “Tijdens onze 
huisvergadering praten we over wat ons bezig-
houdt. We hebben het gezellig samen, maar we 
houden elkaar ook goed in de gaten.” 
MZ (foto: RvdH)

‘t Haventje

Koen Zandbergen, 
student internationale bedrijfskunde, 
Vincent Jansen, 
student bestuurskunde
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