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Keuzes
Politici deden de afgelopen weken veel moeite om zich 
bij studenten in de kijker te spelen. Zogenaamd functio-
neel; ze kwamen als minister of staatssecretaris over 
hun vak praten, maar het kon natuurlijk geen kwaad 
dat ze hun gezicht vlak voor de verkiezingen weer eens 
lieten zien. En de lokale kopstukken gingen op verkie-
zingstournee langs de verschillende studentenvereni-
gingen en andere zaaltjes waar studenten debatten or-
ganiseerden. 
Als we wilden, hadden we afgelopen weken zowat iede-
re avond kunnen mee-debatteren over de positie van 
jongeren op de woningmarkt, het functioneren van de 
burgemeester en een nachtmetro naar Kralingen.
Benieuwd of al die reuring vooraf ook zal leiden tot een 
hoog opkomstpercentage achteraf in Rotterdam.
Eerst nog maar even een stemwijzertje raadplegen. 
Mmm, als je wilt dat de Coolsingel autovrij wordt en 
dat er geen subsidie meer gaat naar de Danceparade en 
het Zomercarnaval, dan blijk je vooral een SGP’er te zijn, 
met als goede tweede een GroenLinkser. 
Tot zover het nut van de StemWijzer. Maar kiezen wil je 
toch volgende week. Waar gaat jouw stem naar toe?
EM weet dat kiezen voor een mens vaak makkelijker is, 
dan kiezen voor een partij. Daarom in dit nummer acht 
studenten en medewerkers aan het woord die zich ver-
kiesbaar hebben gesteld in Rotterdam. Dan kun je – als 
je het stemhokje binnenzweeft – altijd nog kiezen voor 
die aardige studiegenoot of sympathieke collega. Weet 
je meteen wie je ter verantwoording moet roepen als 
straks de Coolsingel gesubsidieerd wordt en het 
Zomercarnaval autovrij moet.

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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BUIKDANS 
De leden van de Rotter-
damse rapformatie Dikke 
Vandalen tonen hun niet 
onomvangrijke buiken 
aan het publiek tijdens 
het Jong Rotterdam De-
bat, maandag 15 februari 
in de Arminiuskerk. Tij-
dens deze door ROC Zad-
kine georganiseerde 
avond, stond de vraag 
centraal hoe jonge ambiti-
euze studenten meer aan 
Rotterdam gebonden kun-
nen worden. Een keur aan 
jongerenorganisaties, on-
dernemers, gemeentelijke 
instanties en politieke 
partijen gaf acte de pré-
sence, waarvan de laatste 
groep meteen van de ge-
legenheid gebruikmaakte 
om met het oog op de ge-
meenteraadsverkiezingen 
van 3 maart hun partijpro-
gramma door te nemen. 
Grote afwezigen waren al-
leen de jongeren zelf. TG 
(foto: LW)
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ONDERWIJS

Faculteit rechten 
ruimt op
De Erasmus School of Law (ESL) gaat schrappen in de masters die 
in de avonduren worden gegeven. Ook wordt het samenwerkings-
verband met de Hogeschool INHolland op een andere manier voort-
gezet. Vanaf komend collegejaar wil de faculteit nog maar één, in 
plaats van vijf volledige masters aanbieden in de avonduren. De-
caan Maarten Kroeze heeft dit besloten, omdat de docenten de 
werkdruk te hoog te vinden. Dit is deels te wijten aan het nieuwe 
curriculum dat meer kleinschaliger onderwijs bevat. Ook speelt mee 
dat sommige ‘avondmasters’ slechts tien studenten trekken, wat het 
programma erg kostbaar maakt. 
Te weinig interesse is de reden om de samenwerking met Hoge-
school INHolland in de huidige vorm op te heffen. Sinds een paar 
jaar konden goede hogeschoolstudenten al tijdens hun hbo-studie 
alle schakelvakken volgen, die nodig waren om aan een master te 
beginnen aan de Erasmus Universiteit. Echter, te weinig studenten 
maakten uiteindelijk de overstap naar de EUR, en het rendement 
was laag. “Hieruit blijkt dat de kloof tussen een rechtenstudie op 
hbo- of wo-niveau te groot is om op deze manier te overbruggen”, 
licht Kroeze toe.  
Overigens blijft de ESL wel samenwerken met INHolland. Studen-
ten die op de universiteit niet op hun plek lijken, worden doorverwe-
zen naar de hogeschool. LJ

Onder het genot van biologische koffie, thee en 
stroopwafels zagen de bezoekers – bijna allemaal 
studenten - de documentaire over de klimaattop in 
Kopenhagen van afgelopen december, waar ook 
een grote groep EUR-studenten aanwezig was. 
De film geeft een goed beeld van de zakelijke sfeer 
in het Bella Centre, waar politici, wetenschappers 
en niet gouvernementele organisaties maar niet tot 
oplossingen komen, tegenover de actievoerders in 
de straten van Kopenhagen. Een van hen vertelt 
met zijn ogen dicht – want net met pepperspray 
bespoten – hoe belachelijk het is dat er in het Bel-
laCentre niet genoeg plaats is voor de demon-
stranten. De rode draad van de film en van de dis-
cussie is: hoe kunnen de klimaatveranderingen 

gestopt worden? Is het bijvoorbeeld wel zinvol dat 
de Verenigde Naties tijdens zo’n top oplossingen 
bedenken, om die vervolgens op te leggen aan lan-
den? Panellid Wubbo Ockels, hoogleraar duurza-
me technologie aan de TU Delft, meent dat de kli-
maatproblemen beter op lokaal niveau kunnen 
worden aangepakt. Een ander punt van discussie 
zijn de ontwikkelingslanden. Zelf claimen ze extra 
geld nodig te hebben van de rijke landen om duur-
zamer te handelen, maar moeten ze dit niet eerst 
op eigen houtje proberen? Vanachter haar bam-
boehouten desk weerspreekt EUR-wetenschapper 
Gail Whiteman die luie houding van ontwikke-
lingslanden. “Ze doen juist al veel op het gebied 
van innovatie om hun CO2-uitstoot te reduceren.”
De conclusie van de paneldiscussie was dat de 
burger beter geïnformeerd moet worden. “Maak 
een Wikipedia voor duurzaam consumeren en on-
dernemen”, stelt Ockels voor, “of maak, naar 
Duits voorbeeld, groene en duurzame producten 
simpelweg goedkoper dan milieuonvriendelijke.” 
LJ (foto: Ronald van den Heerik)

Wouter Bos en Bokito
Crisis in het kabinet rond de missie in Uruzgan of niet, Wouter Bos 
kwam vorige week geheel volgens afspraak praten over de kredietcri-
sis op campus Woudestein en introduceerde de Bokito-strategie. “Je 
kunt er ook voor zorgen dat de markt niet overal aan kan komen. Je 
dus niet concentreren op de toezichthouder, de dompteur, maar ook 
op de greppel die ervoor zorgt dat Bokito niet aan de bezoekers kan 
komen.” De greppel moet dus dieper en breder, zegt Bos, bijvoorbeeld 
door banken te verplichten om zorgvuldig om te gaan met spaar-
geld, en te beleggen met hun eigen reserves. 
DR (foto: RvdH)

Spannende film maar nu actie
De	première	van	‘Copenhagen	the	Movie’,	een	film	van	studentenvereniging	GreenEUR,	trok	
woensdag	17	februari	ongeveer	honderd	bezoekers	naar	de	C-hal	op	Woudestein.	De	conclu-
sie	van	de	paneldiscussie	achteraf	is:	er	is	veel	kennis,	maar	communiceer	die	beter.

COLLEGE

DE QUOTE
‘Ik moest denken aan Sam Yung, die informatietechnologie studeert 
aan de Johns Hopkins University in Baltimore (…) Zijn ouders (…) 
betalen een groot deel van de studie. Niet dat zij rijk zijn, ze teren nu 
in op hun spaargeld. Sam studeert, om te groeien, en om straks zijn 
ouders terug te kunnen betalen.’ 
 EUR-wetenschapper Dirk de Korne werkt tijdelijk in de VS en verbaast zich over de acties van Nederlandse studenten 
 tegen de afschaffing van de basisbeurs. Bron: Trouw

Een volle collegezaal in afwachting van ‘ Copenhagen the Movie’ 
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Donald Duck moet 
een broek aan 
Waar:	Aula,	Woudestein
Wanneer:	dinsdag	16	februari	14.00	–	16.30	uur	

Er wordt wat afgedebatteerd deze periode in en rond de 
campus; deels heeft dat natuurlijk te maken met de aan-
staande verkiezingen – zo gingen leefbare Marco en 
PvdA-Peter bij SSR-R verbaal op de vuist en krijgen we 
binnenkort nog het EFR-lijsttrekkersdebat voorgeschoteld 
– maar ook in de amateurdivisies der debaters zijn de 
woordenwisselingen niet van de lucht. Zo was er in Armi-
nius het Jong Rotterdam debat en beklommen deze dins-
dagmiddag eerstejaars bedrijfskundestudenten het Au-
lapodium om de felbegeerde titel ‘Debatkoning(in) 2010’ 
in de wacht te slepen.  

Dankzij de verplichte aanwezigheid – de wedstrijd vormt 
de afsluiting van de cursus Bedrijfskundige Vaardigheden 
– zit de Aula bomvol. Die krijgen allemaal een leuk tasje 
met sponsorparafernalia: zoals een handspiegeltje van 
kapsalon Tres Joli, een condoom van VeiligGlijden.nl en 
een proefnummer van The Economist. Aan de vier juryle-
den, waaronder RSM-huissopraan Marna Bakker en Bas 
Kooy, winnaar van de editie van vorig jaar – de nobele 
taak een winnaar te selecteren. Ze moeten dan wel meteen 
een eerste schifting maken uit maar liefst veertig kandi-
daatjes die, als de klanken van ‘Eye of the Tiger’ zijn weg-
geëßbd, in twee rondes van tien-tegen-tien hun zegje mo-
gen doen over stellingen als ‘Er moet een quotum van 30 
procent komen voor vrouwen in elke Raad van Commis-
sarissen’ en ‘Elke jongere moet verplicht één jaar maat-
schappelijke dienstplicht uitvoeren’. Dat is natuurlijk nat-
tevingerwerk aangezien de rondes maar tien minuten du-
ren en sommige eerstejaars helemaal niet aan het woord 
komen. Het mag de pret niet drukken. Terwijl de jury voor 
de vorm in beraad gaat, vermaakt cabaretier Jasper van 
Kuijk de eerstejaars.

In ronde twee gaat, wederom onder leiding van debatlei-
der Duko Drijfhout, het vijf-tegen-vijf. Moet bedrijfskun-
de voortaan helemaal in het Engels worden gegeven?, luidt 
de stelling. Tien minuten blijken ineens wel heel erg lang, 
zeker als na drie minuten de argumenten wel zo’n beetje 
zijn uitgeput. ‘Er is een markt voor mensen zoals mij’, 
weet een voorstander van ook een Nederlandstalige be-
drijfskundeopleiding. Zou het?  
Na de pauze zijn er nog zes studenten in de race. Margot, 
Jasira, Arco, Sofiéne, Frank en Roel hebben de eer argu-
menten aan te dragen voor of tegen de stelling dat Donald 
Duck een broek aan moet. Veelzeggend is dat het sextet in 
no time immigranten en vluchtelingen er aan de haren bij 
sleept, alsof die aanstoot zouden nemen aan een ongekuis-
te eend. Enfin, terwijl de jury andermaal in conclaaf gaat, 
wordt de zaal vermaakt met ‘iets interactiefs’.

Sofiéne en Jasira mogen uiteindelijk uitmaken wie van hen 
debatkoning(in) gaat worden. Na tien minuten herkauwen 
van dezelfde argumenten, kan eerstgenoemde als winnaar 
de debatjas – de moderator naar de zaal: ‘Ik hoop dat jullie 
de woordgrap snappen’ – aantrekken. 

Gert van der Ende

Studenten strijden door
Een	dertigtal	studenten	bezette	in	de	eerste	week	van	februari	twee	col-
legezalen	op	de	Erasmus	Universiteit.	Ze	protesteerden	tegen	de	dreigen-
de	bezuinigingen	op	het	hoger	onderwijs.	Ze	kregen	landelijk	aandacht	
en	steun,	en	de	schoonmakers	van	de	EUR	verbonden	hun	strijd	aan	die	
van	de	studenten.	Hoe	staan	de	betrokken	partijen	er	nu	voor?

Gerard	Oosterwijk, 
voorzitter Landelijke Stu-
denten Vakbond (LSVb):
“Op het moment zitten we 
in de voorbereidende fase 
van een grote landelijke de-
monstratie. We proberen nu 
studenten, studie- en stu-
dentenverenigingen en alle 
andere betrokken partijen te 
mobiliseren om deel te ne-
men aan deze demonstratie. 
Begin maart zal er meer be-
kend zijn over het hoe, waar 
en wanneer. De LSVb heeft 
ook een onderzoek gestart 
door middel van een weben-
quête, op www.wiljijstufi.
nl, om te kijken hoe studen-
ten en ouders tegenover af-
schaffing van de basisbeurs 
staan.”

Che	Brandes-Tuka, 
EUR-student, U-raadslid 
en actievoerder:

“Op dit moment hebben we 
nog geen acties op de agen-
da staan, maar we gaan in 
ieder geval deelnemen aan 
de landelijke demonstratie 
die vanuit de LSVb georga-
niseerd wordt. De bezetting 
op de EUR was slechts het 
begin. Tijdens de eerstvol-
gende vergadering van de 
Universiteitsraad zal de 
raad zich in ieder geval ook 
kritisch uitspreken over de 
houding van het College 
van Bestuur tijdens de pro-
testweek. De universiteits-
raad staat namelijk sympa-
thiek tegenover de acties 
van de studenten en steunt 
hun protest dan ook.”

Kees	Lansbergen, direc-
teur van het Erasmus Facili-
tair Bedrijf, wil niks kwijt 
over de extra kosten aan be-
veiliging die de universiteit 

heeft moeten maken in de 
actieweek. Maar naar ver-
luidt zouden de kosten ‘aan-
zienlijk’ zijn.

Rob	Meyer, bestuurder 
FNV Bondgenoten, spreekt 
namens de schoonmakers 
die mee-demonstreerden 
met de studenten:
“De protestacties van de 
schoonmakers lopen de ko-
mende tijd nog door, op 23 
februari vindt er een lande-
lijke demonstratie plaats in 
Utrecht, waarbij schoonma-
kers door het hele land het 
werk neerleggen. Onze 
voornaamste eisen zijn 
loonsverhogingen en reis-
kostenvergoeding. Tot nu 
toe weigeren de opdracht- 
en werkgevers in te gaan op 
onze eisen.” CL

STUDENTENPROTEST

Homo Economicus is soms ook homo ludens
Twee bezoekers tijdens de opening van de expositie ‘Antidotes from the dismal 
science’ keuvelen met elkaar met op de achtergrond een kunstwerk van de on-
langs overleden econoom Jan Pen.  Werken van Pen en elf vakbroeders – waar-
onder de decaan van de Erasmus School of Economics (ESE) Philip Hans Fran-
ses – zijn te bewonderen in de Erasmus Galerij op Woudestein. De expositie is 
een initiatief van het Institute of Social Studies of Erasmus University (ISS) en 
de ESE. GE (foto: LW)

ACHTERAF
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Gemeenteraadsverkiezingen

Applaus voor Pastors bij SSR
De	Rotterdamse	PvdA	zal	geen	college	vormen	met	Leefbaar	Rotterdam.	Dat	zei	Peter	van	
Heemst,	de	vervanger	van	PvdA-lijsttrekker	Dominic	Schrijer,	op	het	SSR-debat	van	17	fe-
bruari	tegen	Leefbaar-voorman	Marco	Pastors.	Pastors	had	de	deur	op	een	kier	gezet,	
maar	Van	Heemst	sprak	van	‘onoverkomelijke	belemmeringen’.

Het was een interessante ontmoeting, in de ru-
moerige benedenzaal van de Rotterdamse SSR-
sociëteit onder leiding van bedrijfskundestudent 
Simon Hanekroot. Niet zozeer door de inhoud van 
het debat – dat routineus langs de hoofdpunten 
veiligheid, economische politiek en integratie 
werd gestuurd – maar omdat de avond het belang 
van persoonlijkheid in de politiek blootlegde. 
Van Heemst en Pastors, beiden oud-leden van 
SSR, scoorden hun punten niet met politieke 
stellingen, maar door één-tweetjes met de zaal uit 
te spelen. Van Heemst ging op de oude-jongens-
krentenbroodtoer, door zowel Pastors als de 
gespreksleider consequent aan te spreken met een 
studentikoos ‘amice’. Hij wilde het vooral gezellig 
houden, maar dat ging ten koste van zijn geloof-
waardigheid. Pastors presenteerde zich als de man 
met de rechte rug, een typische oppositiepoliticus 
die lastenverlichting beloofde door deelgemeenten 
af te schaffen en de onroerendezaakbelasting (ozb)
te verlagen. 

SSR, door leden omschreven als een vereniging 
die gedomineerd wordt door VVD-stemmers, 
was in eerste instantie gereserveerd en leek Van 
Heemst te prefereren. Maar gedurende de avond 
werd het stiller wanneer Pastors sprak. Mis-
schien kwam het door het zelfvertrouwen en de 
heldere lijn in het Leefbaar-betoog. Misschien 
door de ongeloofwaardige manier waarop Van 
Heemst tegen de populisten aanschuurde – door 
het veiligheidsdebat te reduceren tot geweld tegen 
homo’s en ambulancebroeders. Maar de rollen 
leken omgedraaid. Pastors sloeg minstens zulke 
harde taal uit, alleen bij hem leek het recht uit het 
hart te komen. Toen de lijsttrekker van Leefbaar 
Rotterdam ook nog aangaf ‘serieus’ te zijn over 
een eventuele samenwerking, verbleekte Van 
Heemst als een koppig schooljongetje. “Dat gaat 
niet gebeuren”, zei hij. Het applaus was voor 
Pastors. GM (foto’s: RvdH)  
Lees meer over de gemeenteraadsverkiezingen 
vanaf pagina 14.

Pastors (l) en Van Heemst in debat. 
SSR-leden luisteren geboeid.

4vragen	aan

TALENT OP DE EUR

Stacey Chegodayev, a.k.a. Stacey 
Capos, is een 24-jarige masterstu-
dente Grootstedelijke Vraagstuk-
ken en Beleid (EUR), maar ook 
recent verkozen tot finaliste Miss 
Benelux 2011. In september strijdt 
ze in Turkije met andere modellen 
om die titel en we vragen haar: 

Je hebt Miss Universe, Miss Neder-
land, Miss World en Miss Earth, 
waar staat miss Benelux eigenlijk 
voor? 
“Miss Benelux is weer een andere organi-
satie. Daar gaat het ook om je uitstraling, 
je voorkomen, en je moet iets van je land 
weten, in dit geval Nederland dus. En je 
moet iets doen voor een goed doel.”

Mooi-zijn op de universiteit; is dat 
een voordeel of een nadeel?
“Ik denk niet zo na over mooi-zijn. Model-
lenwerk is gewoon een passie. Maar ik heb 
wel te maken met vooroordelen; dat ik min-
der slim zou zijn. Maar zeker universitaire 
mensen zouden beter moeten weten.”

Welke intellectueel bewonder je? 
“Osho. Osho is een groot filosoof en spiri-
tueel leider uit India. De reden dat ik hem 
bewonder, is dat hij de bekende levensvra-
gen die iedereen heeft, kritisch analyseert en 
deze op zinvolle wijze beantwoordt.”

Waar ga je het liefste stappen?
“Ik woon in Zwijndrecht maar ga graag naar 
Club Riva in Rotterdam bijvoorbeeld. En ik 
houd van salsafeestjes.” DR 

Sanne Lise Blauw

Sanne Lise Blauw (23) vermoedde in zichzelf 
een politica in de dop en ging na de middel-
bare school meteen naar daar waar de politiek 
begon: Rome. Ze ging internationale betrekkin-
gen studeren voor een jaar. Eenmaal terug ging ze verder met economie & recht 
aan de EUR. Maar ze miste de bètakant, de harde analyse, en maakte de overstap 
naar econometrie. Pakte goed uit. Raakte geïnteresseerd in microkredieten en 
werd uitgeroepen tot winnaar van het Oiko-creditdebat, eerst lokaal – in 
Rotterdam– en vervolgens nationaal, in Amsterdam, met mensen als Jan Pronk 
aan haar zijde. Als enige winnaar mag ze in maart naar Oeganda. Daar gaat ze, 
met haar kennis van econometrie, onderzoeken of telecommunicatie invloed 
heeft op de vooruitgang. Ook zit ze dit jaar in de universiteitsraad. En zo komt de 
politiek weer om de hoek kijken. Want ze combineert liefst ‘allebei’. DR
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EUR	heeft	eigen	
radiostudio
Met de radiostudio 
op campus 

Woudestein kan verbinding 
worden gelegd met elk wille-
keurig radiostation ter wereld.

Studenttalent	in	de	
concertzaal
Vol overgave speelde 
het Nederlands 

Studenten Orkest op 15 febru-
ari in De Doelen in 
Rotterdam.

Minder	groei	eerstejaars
Hoe groot is die 
vloedgolf van eerste-
jaars aan de universi-

teiten nu precies? De groei was 
geen 25 procent, geen 12,5 
procent, maar waarschijnlijk 
8,9 procent.

Albayrak	aan	de	tand	
gevoeld
Studenten voelden 
staatssecretaris 

Albayrak op 18 februari aan 
de tand over integratie en gelij-
ke rechten.

EM	twittert!
Volg de laatste 
nieuwtjes op Twitter 
via @ErasmusMag

Financiën

Studenten schreven zich in voor de researchmaster Justice, 
safety & security van de faculteit rechten. Ondanks een we-
reldwijde marketingcampagne en een accreditatie die 30.000 
euro heeft gekost. Met de tweejarige master konden studen-
ten doorstromen als aio. Slechts vier mensen vroegen infor-
matie aan. De faculteit heeft de master stopgezet. LJ

CIJFER

Nibud wil studieschuld 
registreren in ‘Tiel’
Het	moet	voor	hypotheek-	en	kredietver-
strekkers	makkelijker	worden	om	na	te	
gaan	of	iemand	een	grote	studieschuld	
heeft.	Het	Nibud	pleit	er	daarom	voor	om	
studieleningen	voortaan	te	registreren	bij	
het	Bureau	Krediet	Registratie	(BKR)	in	Tiel.	

Het Nibud is geschrokken van het leenge-
drag van studenten, waarover het instituut 
vorige week een onderzoek publiceerde. Veel 
studenten weten helemaal niet wat ze voor 
hun lening betalen en hoeveel ze moeten 
aflossen. 
Het BKR in Tiel houdt bij welke Nederlanders 
een lening hebben lopen. Banken en krediet-
verstrekkers kunnen er nagaan of iemand 
diep in de schulden zit. Wie te boek staat 
als wanbetaler kan moeilijker een lening 
afsluiten.
Voor studieleningen is echter een uitzonde-
ring gemaakt; die worden niet geregistreerd. 
Het ministerie van Onderwijs wil daarmee 
voorkomen dat studenten geen lening 
durven af te sluiten, terwijl ze die, eenmaal 
afgestudeerd, best kunnen terugbetalen. 
Hypotheekverstrekkers vragen doorgaans 
wel naar een studieschuld, maar als een 
huizenkoper die niet eerlijk opgeeft, kan 
een bank dat niet controleren bij het BKR. 
“Het gevolg is dat afgestudeerden een vaak 
hogere hypotheek afsluiten dan ze kunnen 
betalen”, zegt een woordvoerder van het 
Nibud. “Wie bovenop de hypotheek nog 
tweehonderd euro per maand aan aflossing 
van een studieschuld kwijt is, krijgt dan wel 
erg hoge maandlasten.”
Als het plan van het Nibud doorgaat, zouden 
zeker 131.000 studenten geregistreerd wor-
den. De Nederlandse Vereniging van Banken 
en het BKR steunen het Nibud. Studenten-
vakbond LSVb ziet er niets in en is bang dat 
afgestudeerden geen huis of auto meer kun-
nen kopen door een BKR-registratie. HOP

Voor	een	selecte	groep	van	topstudenten	sprak	
oud-schaatser	en	Olympisch	kampioen	Jochem	
Uytdehaage	woensdagavond	17	februari	in	res-
taurant	Mooii	in	Rotterdam	over	topprestaties,	
en	natuurlijk	over	Vancouver	2010.	

Wat hij meteen even kwijt wil, is dat hij absoluut 
geen wrok koestert tegen collega Sven Kramer, die 
hem vorige week zijn Olympisch record afnam op 
de 5000 meter. Maar, zo voegt hij er aan toe: “Ik heb 
hem wel ge-sms’t dat zeshonderdste seconde toch 
een beetje een lullig tijdsverschil is.”
Uytdehaage, in 2002 in Salt Lake City winnaar van 
twee gouden plakken en een zilveren, houdt zich van-
daag de dag bezig met het coachen en ondersteunen 
van jong sporttalent voor zijn stichting Sporttop. Hij 
geeft aan de aanwezigen openlijk toe dat hij aan het 
begin van zijn carrière geen aanleg had voor schaat-
sen. Juist zijn doorzettingsvermogen heeft hem tot 
hoogtepunten gebracht. “Een uitdaging hebben, en 
er vervolgens helemaal voor gaan, dat is voor mij een 
vereiste in het leven.”
In zijn verhaal benadrukt hij het belang van uitrus-
ten na een geleverde prestatie. “80 procent van het 
herstel vindt plaats tijdens het slapen. Dat geldt 
dus ook voor jullie studenten.” Op de vraag of hij 
de ijzers nog wel eens uit het vet haalt, antwoordt 
Uytdehaage: “Minder vaak dan je misschien zou 
denken, maar zodra er zoals nu natuurijs ligt, kan ik 
het meestal toch niet laten om een tochtje te maken.” 
TG (foto: RvdH)

Topsport

Uytdehaage: ‘Uitdaging is een vereiste’
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Olympisch kampioen Uytdehaage demonstreert zijn schaats-’moves’



INHOUD	DE	KWESTIE	

De Rotterdamse korpschef Aad Meijboom moest recent het veld ruimen. 
Was dat eigenlijk terecht volgens u?  “Het is moeilijk in te schatten, maar het 
zou niet onlogisch zijn geweest direct na het verschijnen van het COT-rapport, 
over het drama dat zich afspeelde tijdens het dansfeest te Hoek van Holland. 
Dat heb ik natuurlijk gelezen en dan zie je dat er veel fout is gegaan, de politie 
leek routineus gehandeld te hebben. Maar nu, een aantal weken later, is het al 
minder logisch dat Meijboom alsnog weg moet, en je moet wel een beetje naïef 
zijn om te geloven dat hij moet vertrekken omdat hij ‘niet de juiste man op de 
juiste plaats is om de nodige vernieuwingen door te voeren’. Natuurlijk is er een 
directe koppeling met Hoek van Holland.”

Meijboom werd en wordt nog steeds op handen gedragen binnen de politie-
organisatie… “Ik weet inderdaad niet of dit de beste manier is om de organisatie 
weer op de rails te krijgen. Minstens zo vervelend is dat Henk de Jong, de direc-
teur politie binnen de korpsdirectie, weg moet omdat hij vergeten was om door 
te geven wanneer de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord-supporters plaats zou 
vinden. Het is een voorbeeld van een kleine fout maken op het verkeerde mo-
ment. Samen met de vertrekkende Meijboom is dat nogal een aderlating aan de 
top van de Rotterdamse politie.”

Het moment speelde een grote rol bij dit ontslag, zegt u. Vermoedt u dat de 
politiek een onverantwoord grote rol heeft gespeeld bij de ontslagen? “Ik 
vind dat wanneer een verantwoordelijke echt een vreselijke fout maakt, hij of zij 
zeker weg gestuurd kan worden. Maar er is een symboliek ontstaan, waarbij 
een bestuurder die iets fout doet, ook al staat dat nergens in de wet geschreven, 
gelijk moet vertrekken. We zijn dat aan het overdrijven sinds we het woord ‘vei-
ligheid’ met hoofdletters schrijven. ”

Die huidige preoccupatie met ‘veiligheid’ zorgt er in elk geval voor dat we 
wel erg veel verlangen van de politie. “Te veel, inderdaad. Ook de politie wordt 
geconfronteerd met een samenleving die zoveel ingewikkelder is geworden. Mo-
derne communicatiemiddelen zijn mooi, maar via sociale netwerksites en mobie-
le telefoons kunnen hooligans zich makkelijker mobiliseren. Binnen no time heb-
ben ze ergens afgesproken om met elkaar op de vuist te gaan. Daarbij moeten 
we bedenken dat het al erg veilig is in Nederland en dat de politie erg goed werk 
doet. Maar hier kijken we op van een balkon dat naar beneden komt in Maas-
tricht en zoeken meteen de schuld bij de de overheid. In sommige andere landen 
zijn dit soort ongelukken aan de orde van de dag. Ook bij de brand in café ’t He-
meltje in Volendam kijken we meteen naar de overheid. Had de overheid wel ge-
noeg gecontroleerd? Maar je kan je afvragen: stond men er bij stil dat de eige-
naar van het café voortdurend de regels aan zijn laars lapte? Dat bleek namelijk 
uit een vuistdik rapport. En hadden de ouders van de kinderen ook nog enige 
verantwoordelijkheid? Ik bedoel, kinderen van dertien of veertien jaar met z’n al-
len naar zo’n klein café laten gaan om stevig te drinken…
Nu is dit trouwens niet helemaal aan de burger te wijten. De politie heeft zich 
dit imago ook een hele poos graag laten aanmeten. Zeg maar: ‘De politie als een 
maatschappelijk vuilnisvat’. Maar nu de politie het steeds minder goed aankan, 
gaan politiemensen zich terecht afvragen wat hun kerntaken en gaan erover kla-
gen. En dat hadden ze eerder mogen en moeten doen. Ik refereer eraan dat maat-
schappelijke zorginstanties hun deuren op vrijdagmiddag om vijf uur vaak slui-
ten voor het weekend, terwijl veel ellende zich in het weekend afspeelt. En is een 
jonge agent van 24 jaar met weekenddienst dan de geschikte huwelijksbemidde-
laar of psychiater voor mensen met ernstige gedragsstoornissen?”

Politie in de beklaagdenbank
De Rotterdamse politiek en de burger verlangen een vlekkeloos optreden van de politie; tegelijkertijd 
moet de sterke arm ook aan ‘een herijking van de budgetten’ geloven. Een beetje bezuinigen zou 
kunnen, maar dan moeten de eisen die we stellen aan de politie ook realistischer worden, vindt be-
stuurskundige en politiewetenschapper Lex Cachet.                               tekst Daan Rutten foto Ronald van den Heerik
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LEX	CACHET
(1946) is universitair 
hoofddocent bij Bestuurs-
kunde. Hij studeerde soci-
ologie aan de Universiteit 
van Amsterdam en pro-
moveerde in 1990 in Lei-
den op het proefschrift 
“Politie en Sociale Contro-
le”. Zijn expertise ligt op 
het gebied van politie, jus-
titie en veiligheidszorg, lo-
kaal bestuur en regiovor-
ming. In 2009 verscheen 
onder meer van zijn hand: 
‘Het Betwiste politiebe-
stel. Een vergelijkend on-
derzoek naar de ontwikke-
ling van het politiebestel 
in Nederland, België, De-
nemarken, Duitsland en 
Engeland en Wales verge-
leken’, uitgegeven in de 
reeks Politiewetenschap 
bij Reed Business.

DE	KWESTIE	

Hoe kun je dit probleem oplossen? “Ik denk dat de gemeente en de burgemees-
ter meer macht moet er hebben over dergelijke instanties of over bijvoorbeeld de 
woningcorporaties, zodat je mensen makkelijker kunt verplaatsen. Nu zitten 
daar veel professionals die, koste wat kost, hun autonome positie handhaven.”

Tot die tijd zal de politie dit soort klusjes toch deels moeten blijven doen, on-
danks het gebrek aan capaciteit. Ondertussen moet de politie elk mogelijk 
gevaar indammen en eisen sommige politieke partijen een repressiever be-
leid. We verlangen ontzettend veel. En toch heeft men het over bezuinigin-
gen. Dat rijmt toch niet? “Er moet ook geld naar het onderwijs en de zorg. Ja, 
het is tegen de stroom in en een lastige politieke keuze, zeker wanneer handha-
ving van de veiligheid zo hoog op de agenda staat. Het is moeilijk om in te schat-
ten hoeveel je op de politie kan korten zonder dat het ten koste gaat van de uit-
voering, het recherchewerk en het ‘blauw op straat’. Tegelijkertijd denk ik: mis-
schien kan het hier en daar toch best wat minder. Bij bezuinigingen roept elke 
organisatie natuurlijk meteen: ‘als jullie dat doen, breekt de hel los!’ Maar mis-
schien kan er best wat overhead minder, zonder dat het tot grote rampen leidt. 
De VTSPN, de Voorziening voor Samenwerking van de Politie Nederland, kent 

meer dan 2000 mensen op een organisatie van 50.000 mensen in totaal. Deze 
mensen zijn vooral bezig op het gebied van ICT en logistiek en misschien kan 
dat best wat minder. Door samenwerking, bijvoorbeeld van de korpsen Zuid 
Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord, zou je specialisaties 
meer kunnen verdelen. Er zijn 25 regionale korpsen en nu heeft elk korps zijn ei-
gen organisatie perfect en autonoom opgetuigd. Die zouden meer samen kunnen 
werken.”
 
U deed vergelijkend onderzoek naar landelijke politieorganisaties in West-
Europa. Wat leren we daarvan? “Er zijn grote verschillen in de manier waarop 
landen hun politie hebben ingebed. In België is dat met 196 politiezones veel 
meer lokaal georganiseerd dan in Nederland, bijvoorbeeld. Elke organisatievorm 
heeft zijn plussen en minnen. Maar de primaire les is: hoe het ook geregeld is, 
verander het allemaal niet te snel, te veel en te drastisch, want het kost zeer veel 
tijd en energie, en de winst die daarmee wordt geboekt is betrekkelijk. Er is ook 
niet zoiets als een ideaal bestel. Dat is ook een argument om niet zomaar over te 
gaan op één nationale politie. Wel zou je dus, op bepaalde onderdelen, meer sa-
men kunnen werken.” 

DE	KWESTIE	LIVE

Vredesmissies: waar ligt de grens? – 
Nederland in Irak en Afghanistan
Hoofdgast is prof. dr. Ko Colijn (EUR, Clingendael). In het panel o.a.: 
prof. dr. Nico Schrijver, (Commissie Davids) Dr. Bert Altena, (EUR) 
Discussieleider: LEON VERDONSCHOT, Column: Mohammed Ben-
zakour (schrijver en publicist).

Over de grens van vredesmissies gaat De Kwestie Live, het maande-
lijks debatprogramma van de EUR, op donderdag 25 februari in Zaal 
De Unie,20.00 uur, Mauritsweg 34-35, Rotterdam.
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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 

Menso de Maar
directeur universitair 
sportcentrum

“Een 5 is onvoldoende en een 6 is 
voldoende, zo is het nu eenmaal af-
gesproken. Mocht een student voor 
een vak een 5 hebben dan beheerst 
hij de stof onvoldoende. Uiteraard 
kan er sprake zijn van bias in de 
toetsing of van speciale omstandig-
heden waardoor het cijfer niet de 
kennis van de student weergeeft. 
Om dat probleem te ondervangen, 
is de herkansing uitgevonden. Het 
verbaast mij dan ook dat Henk van 
de Bunt (Criminologie) en Maarten 
Kroeze (decaan rechtenfaculteit) 
aangeven compensatie te prefe-
reren boven het herkansen van 
tentamens. Mijn voorkeur gaat juist 
uit naar ruime herkansingsmoge-
lijkheden; een 5 halen betekent 
namelijk dat je de stof net niet vol-
doende beheerst. Als de student wat 
extra aandacht en energie in het 
tentamen steekt, moet het mogelijk 
zijn om van een 5 een 6, of meer, te 
maken. De student moet dan na-
tuurlijk wel in staat gesteld worden 
om deze herkansing te kunnen en 
te mogen maken. Als de universiteit 
zorgt voor ruime herkansingsmo-
gelijkheden, in het bijzonder voor 
topsporters of voor studenten die 
nog één vak moeten halen voor hun 
propedeuse, bachelor of master, dan 
zal het rendement zeker stijgen.”

“De studenten van de faculteiten 
psychologie en economie hebben 
de vruchten van een compensatoire 
toetsing al jaren mogen plukken, 
waarom is dit niet voor de rechten-
studenten weggelegd? Indien com-
pensatoire toetsing wordt ingevoerd 
zullen heel veel studenten er voor-
deel van kunnen hebben.
Het is immers zo dat studenten niet 
met alle vakken affiniteit kunnen 
hebben. Het ligt dan ook voor de 
hand om een 5 te accepteren, indien 
we deze kunnen compenseren. Als 
derdejaars rechtenstudente vind 
ik het wel erg jammer dat hier nu 
pas over gebrainstormd wordt. Het 
feit dat er gecompenseerd kan wor-
den, zal de rechtenstudenten meer 
motiveren om hoger te scoren. Dit 
gegeven kan er vervolgens toe leiden 
dat de ‘zesjescultuur’ afneemt. Het 
feit dat we met de invoering van 
het blokkensysteem nog maar drie 
herkansingen per studiejaar heb-
ben, heeft het ons al zwaar genoeg 
gemaakt. Ik durf met zekerheid te 
zeggen dat decaan Maarten Kroeze 
hierin niet alleen zal staan, aange-
zien het invoeren van de compensa-
toire toetsing een win-win situatie 
is: studenten die hun best al doen, 
worden nog beter!”

“In het strategisch plan 2013 
spreekt de EUR over meer kwaliteit 
en studiesucces in het onderwijs. 
Getuigschriften leveren de univer-
siteit geld op, dus studiesucces is 
belangrijk voor student én univer-
siteit. Met één 5 wordt de kans op 
studiesucces groter, dus dat past in 
de strategie van de EUR. Maar of de 
kwaliteit van het onderwijs erdoor 
stijgt? Een land als Nederland zou 
zich in de wereldeconomie blijvend 
moeten onderscheiden met een 
optimaal ondernemersklimaat en 
een superieur kennisniveau van het 
hoger onderwijs. Door de wijze van 
bekostiging van universiteiten lijkt 
studiesucces de laatste jaren helaas 
de leidende factor te zijn geworden 
in het bepalen van het onderwijs-
beleid.”

Bij	psychologie	en	economie	kan	het	al:	je	bul	halen	met	een	5	op	je	eindlijst.	Ook	rechten	
denkt	erover.	Want	je	kan	best	een	goede	student	zijn,	maar	net	falen	bij	dat	ene	vak.	
Bovendien	moet	naast	die	5	een	7	staan	en	heeft	de	student	minder	herkansingen.	Maar	wil	
je	als	student	wel	een	5	op	je	bul?	En	wat	zijn	de	effecten	van	dit	compensatoir	toetsen?

Martijn Kroonen
student Beleid en management 
gezondheidszorg

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)

Hulya Alabas
student rechten

‘Eén 5 op je eindlijst moet kunnen’



PETER ACHTERBERG
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‘Straf’
Onderwijsgebonden Onderzoek. Wat is dat nou weer? 
Onderzoek naar onderwijs? Nee, maar wat dan wel? Dit: 
mensen die als onderzoeker onder de maat presteren, maar 
als docenten prima functioneren, krijgen soms (als straf!) een 
verminderde onderzoekstaak van slechts één dag per week. 
De andere vier dagen geven ze onderwijs. Die ene dag onder-
zoek noemen we, dus, Onderwijsgebonden Onderzoek (ik 
heb het niet verzonnen). Het is bedoeld om de wetenschap-
pelijke literatuur een beetje bij te houden zodat je bij je colle-
ges goed beslagen ten ijs komt. Zo kunnen de onderwijsge-
bonden onderzoekers de studenten tenminste nog uitleggen 
hoe anderen onderzoek doen. 
Tot zover de theorie. Want wat kopen we voor dit onderwijs-
gebonden onderzoek? Onderwijstijd bestaat grotendeels uit 
voorbereidingstijd waarin onder andere de wetenschappelij-
ke literatuur kan worden bijgehouden. Publiceren komt er 
meestal niet van. Deze onderwijsgebonden onderzoekers 
doen één dag per week dus heel andere dingen. Ik zie ze al 
voor me: in een ouderwetse rookstoel, jachthond aan de voet, 
goed glas whisky binnen handbereik en dan een héél moei-
lijk dik boek lezen terwijl de eekhoorntjes dartelen in de tuin 
en het roodborstje tikt tegen het raam (tik, tik, tik). Of tijdens 
een Reikicursus in een klooster in Susteren even bijkomen – 
ook mooi! Appeltaartje bakken met moeder de vrouw. 
Kappertje pakken of even naar de manicure. Op vrijdag met 
de kinders naar het zwembad en daarna patat met mayonai-
se eten – gewoon omdat het kan! Krantje lezen. Uitslapen. 
Beetje surfen op het web? Alles kan. Alles mag. Want je bent 
vrij! 
Of ben ik hier te cynisch? Werken ze aan een geheim oeuvre 
in het onderwijsgebonden onderzoek? Ik laat me graag ver-
rassen.
Laten we dan ook Onderzoeksgebonden Onderwijs invoeren. 
Wa’s dat dan weer? Onderwijs over onderzoek? Nee, dat ligt 
zo voor de hand, dat doet iedereen al! Maar waar staat het 
dan voor? Onder de maat presterende docenten met puik on-
derzoek krijgen (als straf?) een verminderde onderwijstaak 
van één dag per week. De andere vier dagen doen ze onder-
zoek. Die ene dag onderwijsvrij noemen we dan 
Onderzoeksgebonden Onderwijs (deze heb ik wel bedacht). 
Die dag is bedoeld om de colleges van anderen te volgen en 
een beetje bij te blijven. Maar dat zullen de onderzoeksge-
bonden onderwijzers vermoedelijk wel laten. Die gaan tij-
dens die ene vrije wekelijkse dag natuurlijk lekker onderzoek 
doen. Zo goed mogelijk, zo veel mogelijk en zo mooi mogelijk 
– net als op die andere vier dagen! Dat levert nog eens wat 
op ook! 
Als je matige onderzoekers ‘straft’ door ze een vrije dag per 
week te geven, kan je ook matige docenten ‘straffen’ met een 
extra dagje onderzoek. Maar zou dat ook gebeuren?
Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW,  heeft twee 
dochtertjes en gaat op zaterdagen met ze naar het zwembad

Peter Achterberg, cultuursocioloog aan de FSW,  heeft twee 

dochtertjes en gaat op zaterdagen met ze naar het zwembad

	
Actie?
Met instemming las ik de opiniebijdrage van Wieneke Gunneweg 
in Erasmus Magazine (EM 12, 11 februari 2010, red.) over actie op de 
Rotterdamse campus. 
Er was actie, maar eigenlijk ook heel weinig actie. De minister kan het 
handjevol actievoerders zien als een bevestiging van zijn koers – wie 
zwijgt stemt toe. Dat geldt inderdaad ook voor de docenten. Zelf heb 
ik nog wel een tegengeluid laten horen in het Nederlands Dagblad, de 
krant die gespeld wordt door de leden van regeringspartij Christenunie. 
Zie hieronder mijn bijdrage.

De studiefinanciering stelt al weinig meer voor, waardoor de meeste 
studenten een bijbaan hebben en daardoor minder aan hun studie toe-
komen. Nu overweegt de regering om dit weinige ook nog af te schaffen. 
Studenten moeten maar (nog meer) geld lenen. Schulden maken wordt 
zo door de overheid gepromoot. Die overheid heeft eerst zichzelf in de 
schulden gestoken door miljarden te lenen aan slecht geleide financiële 
instellingen die ook niet goed met geld om wisten te gaan. Zo wordt tel-
kens de ene schuld met de andere betaald. 
Een les die we uit de financiële crisis kunnen trekken, is dat lenen van 
geld zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Die wijsheid is overigens 
al in de Bijbel te vinden: “Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te 
hebben” (Rom. 13: 8). Dan past het Christelijke politici niet om het schul-
den maken verder te institutionaliseren. 

Henk de Vries, universitair hoofddocent bij de Rotterdam School of 
Management, Erasmus University en kandidaat-gemeenteraadslid voor de 
ChristenUnie in Delft

	OPINIE	

	VAN	DER	SCHOT	



Losjes praat hij over de overgang van de-
caan van de Faculteit der Sociale Weten-
schappen naar de rol van rector, terwijl hij 
de luxaflex in zijn kamer omhoogtrekt en 
de winterzon binnenlaat. Hij zit nu op een 

meer strategisch niveau en kan zich daarom minder 
inhoudelijk bezighouden met onderwijs en onder-
zoek. Hij richt zich nu op de kwaliteitsverbetering, 
benadrukt hij. De man die een jaar eerder nog te be-
trappen was op scherp geformuleerde uitspraken, 
blijkt zijn visie nu wat voorzichtiger te verwoorden 

– zoals dat hoort bij de functie van rector, lijkt het.  
Toen Henk Schmidt in september 2009 het ambt van 
rector magnificus officieel accepteerde, uitte hij al 
nadrukkelijk zijn zorgen over de studie-uitval. De 
grootste klus voor de komende jaren is volgens hem 
het tegengaan van die uitval. “Van de bijna vijfdui-
zend studenten die we hier binnenkrijgen, sturen we 
ongeveer de helft na één of twee jaar weer weg. Ik 
zou daarmee vrede hebben, als je zeker weet dat die 
studenten ongeschikt zijn voor universitair onder-
wijs. Maar van de studenten die vertrekken had een 
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PROF.DR. HENK SCHMIDT (1947) is onder-
wijspsycholoog. Hij speelde een belang-
rijke rol bij de ontwikkeling van pro-
bleemgestuurd onderwijs van de Univer-
siteit Maastricht en was de ‘bouwdecaan’ 
van de psychologieopleiding aan de EUR. 
Voordat hij in september 2009 werd be-
noemd tot rector magnificus was hij ja-
renlang decaan van de faculteit der Soci-
ale Wetenschappen van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam.

Rector gaat studie-
uitval te lijf Recht-door-zee, optimistisch, tamelijk open en altijd een con-

structieve houding – kersverse rector magnificus Henk 
Schmidt staat bekend als een aangename persoonlijkheid. Een 
enkeling vroeg zich af of hij wel diplomatiek genoeg is voor dit 
ambt, maar de rol van rector blijkt goed bij hem te passen. De 
komende jaren trekt hij ten strijde tegen studie-uitval.

     tekst Marjolein Marchal fotografie Ronald van den Heerik



derde op de middelbare school een gemiddeld cijfer 
van tussen de zeven en de acht. We sturen dus hele 
goede studenten weg. De vraag is: maken die stu-
denten de verkeerde studiekeuze of binden wij ze 
niet aan onze instelling? Qua uitval doen we het in 
Nederland niet zo heel goed. Een aantal universitei-
ten doet het een stuk beterdan wij, zoals de Utrecht-
se of Maastrichtse universiteit. Dan heb je het al 
gauw over een verschil van 20 procent. Dat is niet 
niks”, aldus Schmidt. 
Een deel van de studenten weet niet goed wat een 
opleiding inhoudt en of die bij hem past. “We gaan 
die studenten veel intensiever begeleiden op weg 
naar de universiteit, door op Rotterdamse middel-
bare scholen studiekeuzegesprekken te voeren in 
kleine groepjes. We doen dat niet op een wervende 
manier, maar maken vooral duidelijk dat studie een 
bepaalde investering vergt en dat de keuze voor het 
hbo prima is als je een praktische oriëntatie en wei-
nig interesse in de wetenschap hebt.” 
Momenteel loopt een kleinschalige pilot, met finan-
ciering van de overheid. Als dit effectief blijkt, wil 
de EUR dit eventueel toepassen in de hele regio. Dat 
zal flink wat kosten, maar het zal zich terugbetalen 
in minder uitval, benadrukt de rector. 

Kleinschaligheid		Op het moment dat 
studenten hebben gekozen voor Rotterdam, moet de 
universiteit ze ook binnenboord zien te houden. De 
strategie die de rector wil toepassen: binding creëren 
en zorgen dat studie-uitstel niet mogelijk is. “Wan-
neer studenten beter sociaal geïntegreerd zijn in een 
studie, dus vrienden hebben, blijven ze, zo blijkt uit 
onderzoek. Een netwerk van medestudenten is van 
groot belang”, zegt Schmidt. Ook het verenigingsle-
ven is belangrijk voor binding, maar slechts 8 pro-
cent van de EUR-studenten is lid van een gezellig-
heidsvereniging. Kleinschaligheid in het onderwijs 
kan dat ondervangen, door het persoonlijk contact 
met medestudenten en liefst ook met docenten.
Daarnaast moet het onderwijs studie-uitstel voorko-
men, aldus Schmidt. “Als je eerste tentamen pas na 
drie maanden is, word je niet aangemoedigd om te 
studeren. Al helemaal niet door de mogelijkheid van 
een of meerdere herkansingen, zoals we die nu bie-
den. Blokonderwijs is slimmer, want dan heb je tel-
kens na een maand al een tentamen. De vakken 
concurreren onderling niet, omdat je ze niet tegelij-
kertijd volgt. En idealiter zijn er geen herkansin-
gen.”
Hij is een voorstander van compensatoir toetsen: 
“Laat het slagen of zakken afhangen van het gemid-
delde van een hele reeks tentamens. Bij economie 
wordt dit systeem toegepast, in combinatie met 
blokonderwijs, en zijn de BSa-scores flink gestegen.”

Onderwijskundig	leiderschap		
De structuur van de opleidingen mag best op de 

schop, vindt Schmidt. Daarom komen de docenten 
van het eerste bachelorjaar nu bij elkaar om plannen 
te maken voor zinnige veranderingen binnen hun 
opleiding. In deze bottom up-aanpak gelooft de rec-
tor sterk: onderwijsvernieuwing slaagt vooral als 
mensen zelf actor zijn in dat proces. En op de langere 
termijn is er behoefte aan leiders onder de docenten, 
die structurele verbeteringen van het onderwijssy-
steem kunnen initiëren. Een groep van twintig men-
sen vanuit alle faculteiten is daarom geselecteerd en 
gaat een cursus onderwijskundig leiderschap volgen 
aan het Centre of Excellence in University Teaching 
in Utrecht. Ze volgen een jaar lang sessies – niet 
over didactiek, maar over hoe het onderwijssysteem 
werkt. Zij moeten die veranderingen van onderaf 
een flinke stap vooruit brengen.

Ambities		Internationalisering vormt een van 
de speerpunten van de Erasmus Universiteit. Als er 
nieuwe opleidingen starten, zullen die Engelstalig 
zijn. Zoals de nieuwe bachelor Pedagogie; die komt 

naast de drie bachelors die nu al Engelstalig zijn: In-
ternational Business Administration, een internatio-
nale economische en een media&communicatie-
bachelor. Ook alle masters, op enkele taalspecifieke 
zoals Rechten na, worden in het Engels gegeven. 
Daarnaast wordt er gesproken over een liberal arts- 
opleiding, in navolging van de reeds bestaande uni-
versity colleges.
“De university colleges in Nederland zijn tamelijk 
elitair: ze selecteren de beste studenten, geven klein-
schalig onderwijs en zijn prijzig. Het onderwijs is er 
dusdanig breed, dat studenten vaak moeite hebben 
om een master binnen te komen, omdat ze niet vol-
doende vakspecifieke kennis hebben naar het oor-
deel van docenten”, zegt Schmidt. “Dat willen wij 
voorkomen. Wij willen hier een multidisciplinaire 
opleiding creëren waarbij studenten psychologie, 
economie, rechten en filosofie krijgen, plus wellicht 
ook biologie. We volgen het piramidemodel: in het 
tweede jaar kiezen studenten een major, in het derde 
jaar een vakgebied. We willen ze dan laten instro-
men in een van onze masteropleidingen.”
Zo’n opleiding zal op zijn vroegst in september 2011 

starten en niet elitair zijn: selectie staat niet voorop. 
En mocht de animo groot zijn, dan is een numerus 
fixus een mogelijkheid.

Regionale	samenwerking		On-
danks de internationale ambities, is de Erasmus 
Universiteit ook bewust bezig met het karakter van 
een regionale universiteit. Zo vindt Schmidt het be-
langrijk om intensief te gaan samenwerken met het 
hbo, te beginnen met de Hogeschool Rotterdam. 
Studenten die op de universiteit niet op hun plaats 
zijn, moeten met een minimaal tijdverlies kunnen 
overstappen naar het hbo; daarnaast moet het voor 
de beste hbo’ers mogelijk zijn om in één keer over te 
stappen naar de universiteit. “Ik zou graag af willen 
van dat schakeljaar voor hbo’ers die een master wil-
len volgen. Dat betekent tijdverlies, en studenten 
moeten het zelf financieren, waardoor ze een bijbaan 
moeten nemen en hun kansen verminderen. Het kost 
ook de universiteit veel geld, want we mogen er niks 
voor vragen. Universiteiten doen het omdat zodra 
die studenten hun masterdiploma halen, de vergoe-
ding goed is.”
Een mogelijke oplossing?  “Hbo-instellingen zouden 
honours-achtige programma’s moeten aanbieden: 
extra onderwijs voor de beste hbo’ers, afgestemd op 
waarin ze tekortschieten voor het universitair. Soms 
gaat het om methode en technieken, soms om statis-
tiek of een specialistisch kennispakket. Ik wil sim-

pelweg dat het hoger onderwijs in de regio 
Rotterdam beter op elkaar is afgestemd, zodat stu-
denten kunnen “opstromen” of ‘afstromen’, zoals 
dat heet.”

Geloof	en	vertrouwen		Plannen 
voor verbetering heeft de nieuwe rector genoeg. 
Maar waarop mogen we hem afrekenen, aan het ein-
de van zijn ‘termijn’? Welk doel heeft hij zichzelf ge-
steld, bij de aanvaarding van deze functie? “Als de 
Universiteit Utrecht 65 procent rendement kan ha-
len, waarom zouden wij dan geen 60 procent kunnen 
halen? Dat moet mogelijk zijn met het talent dat hier 
rondloopt. Dat percentage is niet gehaald aan het 
einde van mijn termijn, want het duurt een fikse tijd 
voordat de effecten van onze inspanningen zichtbaar 
zijn. Maar ik zou deze functie niet hebben aanvaard, 
als ik dacht dat dit niet mogelijk is. Het is geen 
kwestie van briljante studenten of waanzinnig be-
vlogen docenten. Het gaat erom dat je het onderwijs 
zo organiseert dat meer studenten hun doel – name-
lijk een bachelor- of masterdiploma halen – kunnen 
bereiken.” 

‘De vraag is: maken die studenten 
de verkeerde studiekeuze of binden 
wij ze niet aan onze instelling?’
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Henk Schmidt:  ‘Als je eerste tentamen pas 
na drie maanden is, wordt je niet aange-
moedigd om te gaan studeren.’



Emile Cammeraat (19)
Eerstejaars Economie en Rechten
GroenLinks - lijsttrekker (Deelgemeente 
Centrum)

“Ik ben jong ja, maar als ik veertig was en zonder 
politieke ervaring bovenaan de lijst stond, zou dat 
dan anders zijn? Iedereen moet ergens beginnen. 
We hebben maar één zetel in de centrumraad. Ik 
hoop dat dat er straks twee worden, dan kan mijn 
voorganger me een beetje helpen. Ik wil me inzetten 
voor de samenleving en het is een manier om me de 
stad eigen te maken. Maar het belangrijkste: het is 
een leerschool. Ik wil kijken of het wat voor me is. 
Op zich ben ik best ideologisch ingesteld. Ik zie me-
zelf eerder terechtkomen bij de Verenigde Naties of 
een ontwikkelingsorganisatie dan in het bedrijfsle-
ven.
De Deelgemeente Centrum heeft een unieke positie 
in Rotterdam. Waar andere deelgemeenten op veel 
gebieden relatief autonoom zijn, hebben wij minder 
bevoegdheden. We vervullen meer een adviesfunc-
tie, de ‘Coolsingel’ gaat over de grotere projecten. 
Uiteindelijk zal het neerkomen op veel leeswerk en 
een paar vergaderingen per maand. Of je daar een 
vergoeding voor krijgt? Een paar tientjes volgens 
mij. Voor het geld kun je beter vakken gaan vullen 
bij de Albert Heijn.”
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GEMEENTERAADSZETELS
Op 3 maart zijn 45 gemeenteraads-
zetels te verdelen. Momenteel zijn 
de PvdA (18) en Leefbaar Rotterdam 
(14) veruit de grootste partijen. Het 
CDA, de SP en de VVD hebben elk 
drie zetels, gevolgd door GroenLinks 
(2) ChristenUnie/SGP (1) en D66 (1). 
Naast de gevestigde partijen doen 
vijf nieuwkomers mee, waaronder 
de Liberaal Sociaal Democraten, de 
Broederschapspartij en de Neder-
landse Moslim Partij. Tegelijkertijd 
worden de nieuwe raadsleden geko-
zen voor de dertien deelgemeenten.

De EUR speelt een belang-
rijke rol bij de verkiezingen 
op 3 maart. Elke partij heeft 
wel een paar studenten 
of docenten in de race, van 
lijsttrekker in een deelge-
meente tot lijstduwer op 
de Coolsingel. ‘Ik kan op 
mezelf stemmen, hoe gaaf 
is dat!’          
tekst Geert Maarse 
fotografie Ronald van den Heerik

Passie 
voor politiek

Oana Raluca Baicu (28)
Masterstudent Beleid & Politiek
VVD – nummer 3 (Deelgemeente Kralingen/
Crooswijk)

“Vrijheid is mijn grootste recht. Je kunt van land 
veranderen, maar je hoeft je passie niet achter te la-
ten. Ik ben getrouwd met een Nederlandse man. 
Die heb ik leren kennen op een politieke conferen-
tie, want in Boekarest was ik ook al actief, voor de 
Roemeense liberalen. Ik geloof onvoorwaardelijk in 
mijn idealen. En ik zal er altijd voor strijden, omdat 
ik gezien heb hoe slecht het kan gaan met een land. 
Ik was jong ten tijde van de revolutie, maar ik had 
wel in de gaten dat de voormalige communisten na-
derhand gewoon weer aan de macht kwamen. Ik 
heb de staat niet nodig om me te vertellen wat ik 
moet doen. De rechten en plichten die je nodig hebt 
om je als individu te ontplooien, die zijn belangrijk.
Mijn afkomst doet er niet toe voor de VVD, ook niet 
in positieve zin. Het gaat erom dat je goed bent. Ik 
ben nu bezig met het schrijven van mijn scriptie en 
straks wil ik terechtkomen op een ministerie. Ik ben 
klaar voor Den Haag. Dat is trouwens niet waarom 
ik dit doe hoor. Ik wil niet aan de zijlijn staan. Het 
werk voor de deelgemeente kan saai zijn – het gaat 
tenslotte om straten, plantsoenen en lantaarnpalen 
– maar je ziet gelijk wat jouw werk bijdraagt.”



Dea de Coninck (60)
Gastdocent stagevoorbereiding aan het EMC
Leefbaar Rotterdam – nummer 4 (Deelgemeente 
Schiebroek/Hillegersberg)

“Mijn leven lang heb ik in de zorg gewerkt en daar-
in lesgegeven. Langzaam heb ik die zorg zien groei-
en en vervolgens zien afglijden. Breed opgeleide 
verpleegkundigen hebben een enorme verantwoor-
delijkheid en worden daar amper voor betaald. Op 
een gegeven moment dacht ik: sta je hier als do-
cent, terwijl je er ook écht iets aan kunt doen. Toen 
las ik in 2002 Pim Fortuyns Verweesde samenle-
ving. Daarin beschrijft hij hoe zijn vader, die altijd 
als een heer in pak liep, op een gegeven moment in 
het verpleegtehuis in een trainingspak gehesen 
werd. Dat is toch erg? Ik ben verder gaan lezen en 
kon me vinden in zijn gedachtegoed.
Verpleegkundigen moeten weer de spil worden van 
ziekenhuizen. Het gaat tegenwoordig niet meer om 
de mensen. Leefbaar Rotterdam probeert die pro-
blemen te benoemen. Soms lijkt het hard, maar an-
dere partijen hebben een te soft beleid. Kijk naar 
hangjongeren, een punt wat me aan het hart gaat. 
Tegenwoordig geldt: als je stout bent, krijg je geld. 
Je stopt ze in trajecten en ze lachen zich drie keer in 
de rondte. Het kost een hoop, en je helpt ze er niet 
mee. Ouders moeten hun kinderen opvoeden. Niet 
de school, niet de overheid. Er zijn mbo-scholen 
waar docenten niet aan hun normale werk toeko-
men omdat ze de leerlingen eerst normaal Neder-
lands en rekenen moeten leren. Ik houd van alle 
mensen en van alle culturen, maar dit mag niet.”>>
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Ruben Mink (20)
Derdejaarsstudent Economie & Bedrijfseconomie
CDA – nummer 2 (Gemeenteraad)

“Ik wil laten zien dat jongeren een plek verdienen. 
Ik ben al vanaf mijn veertiende actief voor het 
CDJA, de jongerenafdeling van de partij. In de 
eindexamenklas was ik fractieassistent in Houten 
en toen ik in Rotterdam kwam wonen, werd ik al 
vrij snel gevraagd om mee te schrijven aan het ver-
kiezingsprogramma. Dat raadslidmaatschap leek 
me wel wat, maar ik had niet gedacht dat ik zo 
hoog op de lijst zou komen. Het is geweldig natuur-
lijk, want de gemiddelde leeftijd in de gemeente-
raad ligt boven de vijftig. Ze zeiden tegen me: ‘We 
willen dat jij je bij jongeren en studenten profileert.’
Ik ben nog steeds actief in het studentenleven – ik 
ben lid van NSR – maar het heftige stappen is er 
wel een beetje af. Tijdens de eerste twee jaar van 
mijn studie kwam ik regelmatig om vier, vijf uur 
's nachts thuis, en dan zat ik om negen uur weer in 
een werkgroep. Dat kan ik nu niet meer maken. Als 
je bij een debat staat, moet je scherp zijn. 
Het was een hobby, maar nu ik op de tweede plaats 
sta, wordt het werk. De laatste weken zijn we alleen 
maar aan het campagnevoeren. Je merkt dat andere 
studenten het waarderen als je je hard maakt voor 
hun punten. Rotterdam probeert al jaren aantrek-
kelijker te worden voor hoogopgeleiden, maar con-
creet gebeurt er nog te weinig. Er moeten meer star-
terswoningen komen en het uitgaan moet veiliger 
en meer gecentreerd worden. Vrouwen gaan liever 
shoppen in Den Haag. Mannen zeggen: ‘Het uit-
gaan is geen zak aan.’ Je hoeft maar een paar din-
gen te veranderen om die mensen te houden. Daar 
gaat ook echt wat aan gebeuren de komende vier 
jaar. Anders heb ik het slecht gedaan.”

Janneke Hazelaar (26)
Masterstudent Recht in de multiculturele 
samenleving
PvdA – nummer 23 (Gemeenteraad)
 
“Ik was zó blij toen die kieslijst op de mat lag. Ik 
kan op mezelf stemmen, hoe gaaf is dat! Ik ben op-
gegroeid in Alphen aan den Rijn, extreem gestruc-
tureerd. Ik werd absoluut niet gestimuleerd om kri-
tisch na te denken over dingen. Het gekke is: dat 
deed ik al wel van jongs af aan. Als klein meisje 
kon ik me al druk maken over dingen waarover an-
dere mensen hun schouders ophaalden. Toen ik in 
Rotterdam kwam wonen wilde ik horen bij een 
groep die meer deed dan alleen slapen, eten, werken 
en televisiekijken. Er zijn zoveel mensen, ook op de 
EUR, die totaal niet actief zijn. Soms is het net de 
middelbare school. Het ontbreekt hier aan maat-
schappelijk engagement, terwijl er zoveel dingen 
spelen in zo'n diverse stad als Rotterdam. 
Het is leuk om in dit circus mee te draaien. Het 
gaat niet om mij - het moet raar lopen wil ik met 
mijn plek 23 in de raad komen - maar ik wil dat de 
partij het goed doet. We zijn druk bezig met cam-
pagnevoeren: posters plakken, flyers uitdelen, 
hoesjes om fietszadels doen, rozen aanbieden. Als 
we langs de deuren gaan, is dat in de eerste plaats 
om mensen te informeren over de verkiezingen. 
Mensen moeten stemmen, punt. Liefst op ons na-
tuurlijk. Maar ze moeten ook weten dat ze, als ze 
vragen hebben, ergens terechtkunnen.”



Stem en 
tel mee!
Vanaf maandag 10 mei tot en met 
woensdag 19 mei worden de EUR-
verkiezingen 2010 gehouden voor 
studentleden van de Universiteitsraad, de 
faculteitsraden, de studentenraad Erasmus MC en 
de Instituutsraad BMG. 

Begin mei ontvang je de stemoproep op je 
studieadres. Schriftelijk kan gestemd worden 
tot woensdag 19 mei, 14.00 uur; 
elektronisch tot 24.00 uur. 

Kandidaatstelling kan vanaf maandag 8 maart  
tot donderdag 18 maart, 12.00 uur.
De formulieren voor de kandidaatstelling zijn vanaf 
nu beschikbaar.

Op www.eur.nl/verkiezingen vind je 
alles over kiesgerechtigden, kandidaatstelling, 
zetelverdeling, stemming, uitslag, beroep en 
contactgegevens Centraal Stembureau.

VERKIEZINGEN 2010
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Vincent Vergeer (26)
Eerstejaars Bestuurskunde
SP – nummer 8 (Gemeenteraad)

“Als ik iets doe wil ik het goed doen. Ik heb zes jaar 
voor defensie gewerkt, bij het Korps Mariniers, 
vanuit de overtuiging dat ik de wereld iets beter 
kon maken. Dat is een vrij rechtse organisatie en ik 
ben altijd behoorlijk links geweest, dus daar was ik 
een vreemde eend in de bijt. Dan merk je dat auto-
riteit niet zaligmakend is. Ik erger me kapot aan het 
Rotterdamse veiligheidsbeleid. We zijn hard op 
weg om een politiestaat te worden, maar al die pri-
vacyschendende maatregelen hebben er volgens de 
veiligheidsbarometer nauwelijks toe geleid dat de 
situatie echt verbeterd is. Repressie werkt niet, je 
moet de problemen met sociaaleconomische midde-
len aanpakken.
De situatie in Rotterdam is bizar: er is bijna sprake 
van een Amerikaans tweepartijenstelsel. Met drie 
zetels in de gemeenteraad is de SP de derde partij. 
Het is altijd: Leefbaar Rotterdam tegen de PvdA. 
Dat is niet gezond. Er is niets mis met een afgewo-
gen keuze voor één van deze twee partijen, maar 
veel mensen kiezen uit angst dat de andere partij de 
grootste wordt. Voor veel politici is hun werk een 
spel geworden. Ik kan me druk maken over de leu-
gens, de verdraaiingen. De gemiddelde burger 
heeft geen vertrouwen meer in de politiek. Je moet 
je aan je beloften houden. Rotterdam is geen brui-
sende stad, vind je het gek dat jongeren niet naar 
Rotterdam komen? Er moet meer geld naar cultuur. 
Ik ben geen fan van de Dance Parade, maar dat 
had de gemeente nooit af mogen schaffen.”

Jan Noeverman (38)
Universitair docent Management Accounting 
aan de ESE
ChristenUnie-SGP - nummer 2 (Gemeente-
raad & lijsttrekker Deelgemeente Prins 
Alexander)

 “De laatste stelling bij mijn proefschrift was: ‘Ie-
mand die wetenschapper, politicus en gelovige te-
gelijk is, moet wel een gespleten persoonlijkheid 
hebben.’ Maar dat blijkt wel mee te val-
len. Wie je bent ben als persoon uit zich op verschil-
lende manieren. Als wetenschapper ben ik heel fei-
telijk bezig. Je toetst en verklaart, terwijl de poli-
tiek veel meer over gevoel gaat. Het politieke pro-
ces, het spel, moet je snappen, en ook een beetje 
leuk vinden. Anders houd je het niet vol als politi-
cus. Als wetenschapper komt mijn geloof minder 
expliciet naar voren, terwijl het in de politiek dui-
delijk is dat ik daar als christen actief ben. Daar 
word ik ook op aangesproken.
De ChristenUnie-SGP benadrukt de meerwaar-
de van kerken voor de maatschappij. Mag een over-
heid subsidie geven aan een religieuze instelling? 
Wij vinden van wel. Dat is een overtuiging die in 
Nederland heel erg onder druk staat. Maar zolang 
religieuze organisaties bijdragen aan bijvoor-
beeld de sociale cohesie, vrijwilligerswerk en de ar-
moedebestrijding, is het toch prachtig als de ge-
meente daar gebruik van maakt en dat stimuleert? 
Dat geldt voor alle religies. De overheid moet 
zich niet bemoeien met de inhoudelijke religieuze 
beleving, maar in Nederland wordt geloof heel 
erg naar de privésfeer gedrongen. Niets mis met de 
scheiding tussen kerk en staat, zolang je het sociale 
kapitaal van kerken maar niet onderschat.”

Han Entzinger (63)
Hoogleraar Migratie- en integratiestudies aan 
de FSW
D66 - nummer 30 (Gemeenteraad)

“Rotterdam heeft een partij nodig die de harde en 
gepolariseerde politieke cultuur in de stad weet te 
doorbreken en die de juiste prioriteiten stelt. Als 
onderwijs, arbeidsmarkt en de woonomgeving ver-
beteren, gaat het vanzelf ook beter met veiligheid 
en integratie. Als je die volgorde zou omdraaien, 
ben je onverstandig bezig. 
D66 weet het liberalisme een sociaal gezicht te ge-
ven en heeft een sterk internationale oriëntatie. Als 
student was ik al lid van de partij, tot ik naar het 
buitenland vertrok. In 1990 ben ik opnieuw lid ge-
worden. Ik werd voorzitter van het stichtingsbe-
stuur van het wetenschappelijk bureau. Nadien ben 
ik de partij en de Kamerfractie blijven adviseren, 
maar altijd achter de schermen. Ik ben al jaren lijst-
duwer, maar dat werd nooit opgemerkt omdat ik in 
een kleine gemeente woonde. Pas nu ik in de grote 
stad Rotterdam woon, zien mensen het. Bovendien 
was ik lid van de commissie die het Rotterdamse 
verkiezingsprogramma heeft voorbereid. Als 
nieuwkomer in de stad kun je je nauwelijks een be-
tere inburgeringscursus voorstellen.
Er is een zekere spanningsrelatie tussen mijn func-
ties. Natuurlijk mogen wetenschappers zich uit-
spreken over politieke kwesties, maar het moet wel 
duidelijk zijn welke pet ze op dat moment op heb-
ben. Voor mij is dit overigens een belangrijke over-
weging om alleen achter de schermen politieke me-
ningen te ventileren. Zo voorkom je verwarring.”
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Het is dinsdagavond en dat betekent 
voor de Hermes House Band repeti-
tieavond. In de Bikinibar, de studen-
tendiscotheek van sociëteit ‘Hermes’, 
wordt vol overgave geoefend voor 

de naderende jubileumshow in het Nieuwe Luxor. 
Bandleden lopen heen en weer met instrumenten 
en er wordt flink door elkaar geblazen en gestemd. 
Staand aan de bar slaat Douwe van der Werff het 
geheel met een glimlach gade. Hij is één van de 
founding fathers van de band en was tot 1989 toet-
senist. Hij geniet er zichtbaar van de huidige gene-
ratie bezig te zien. Met een glinstering in zijn ogen 
denkt hij terug aan hoe het allemaal begon. “Andere 
tijden”, aldus Van der Werff. “Zo was het heel ge-
woon dat je acht jaar over je studie deed. Bovendien 
stonden studentenverenigingen destijds vooral be-
kend om stoere sporten als roeien en rugby. Zingen 
was iets voor mietjes.” 
Nu, 25 jaar later, telt de band, waarin steeds weer 
nieuwe generaties studenten hun partijtje meespe-
len, 94 ex-bandleden. Uniek is dat de relatie tussen 
oud- bandleden en de nieuwe garde bijzonder goed 
is. Van der Werff: “In de kern zijn we hetzelfde ge-
bleven. De HHB is gewoon een partyband en zal 
dat altijd blijven.” 
Rode draad in die 25 jaar vormt ook de inzet voor 
het goede doel. “Toen bleek dat we met ‘I will Sur-
vive’ veel geld hadden verdiend, is gezamenlijk 
besloten om dat geld in de vereniging en in goede 
doelen te steken.” Zo zullen de opbrengsten van 
het concert van 6 februari – alsook die van een 
uitgebracht boek – gebruikt worden om projecten 
van War Child voor kinderen in Sierra Leone te 
ondersteunen. 
Dat de HHB straks met Het Rotterdam Young En-

Hermes House Band 
overleeft wel
Met het nummer ‘I will survive’ van Gloria Gaynor scoorde de Hermes House Band in 1994 een num-
mer 1-hit en brak nationaal en internationaal door. En overleven doet de Rotterdamse studentenband 
zeker. Dit jaar vierde de band alweer haar 25e verjaardag met onder meer een jubileumconcert in het 
Nieuwe Luxor – samen met het Rotterdam Young Ensemble. Ook verscheen er een boek met daarin 
alle hoogte- en dieptepunten uit 25 jaar HHB.                                                                  tekst Iris Withuis fotografie Mel Boas

De Hermes House Band samen met het Rotterdam Young Ensem-
ble in concert in het Nieuw Luxor

HOE HET BEGON
In 1984 wordt de Hermes 
House Band opgericht als 
‘huisband’ van de Rotter-
damse sociëteit Hermes, 
waar tevens de eerste optre-
dens plaatsvinden. Na enige 
tijd breidt de band zich uit 
met achtergrondzangeres-
sen en een blazerssectie, zo-
dat een vaste line-up ont-
staat. Al snel ontwikkelt de 
band zich tot één van de be-
kendste feestbands van Ne-
derland. De HHB speciali-
seert zich in het spelen van 
discohits van artiesten als 
Chic, Gloria Gaynor en Don-
na Summer. Toen in 1989 de 
oprichters van de HHB afstu-
deerden en gingen werken, 
bleek dit moeilijk te combi-
neren met het spelen in de 
band. Oplossing: vervang de 
oude garde door een nieuwe. 
Een uniek concept dat tot op 
de dag van vandaag blijkt te 
werken. In 1994 scoorde de 
band een nummer 1-hit met 
‘I will survive’ van Gloria 
Gaynor. Het ‘la-la-la’ aan het 
einde van de track is inmid-
dels wereldberoemd en 
wordt in de Kuip steevast ge-
zongen wanneer Feyenoord 
een doelpunt heeft gemaakt.
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semble – eveneens geheel bestaand uit studenten – 
op het podium staat is een keuze, die volgens HBB-
zangeres Sara Meerman vooral is ingegeven door 
de enorme uitdaging die dat met zich meebrengt. 
“Wij zijn een feestband die house- en danceclassics 
maakt; het moet eigenlijk vooral erg ‘makkelijk’ 
zijn. Dat maakt de samenwerking met een ensem-
ble dat klassieke muziek maakt zo uniek. Dan zit er 
zo’n meisje bloedmooi viool te spelen en vervolgens 
gaat ze helemaal los op onze partymuziek.” Colle-
ga-zangeres Eline Leijten ziet het eveneens helemaal 
zitten: “We gaan op muzikaal gebied iets neerzetten 
wat nog nooit is vertoond.”
En ook Van der Werff is erg enthousiast over de 
samenwerking. “Het zou zonde zijn om het bij deze 
ene keer te houden. We bestaan het hele jaar 25 jaar, 
dus wie weet komt er nog meer. Er wordt in ieder 
geval nagedacht over een eventuele toer dit jaar. 
Wat in het Luxor kan, kan ook ergens anders in het 
land.”

Disco	inferno		Zaterdagavond: het is 
zover. In de hal van het Nieuwe Luxor verdringen 
de aanwezigen zich bij de garderobe. Niet 
verassend is het studentikoze gehalte; complete 

jaarclubs en disputen zijn aanwezig, maar 
ook oud-studenten, die duidelijk weer eens zin 
hebben in een feestje, zijn van de partij. Maar 
ook: vaders en moeders, opa’s en oma’s van de 
bandleden. Maar welke leeftijd de concertgangers 
ook hebben, ze hebben zichtbaar een voorkeur 
voor het klassiek-studentikoze – bruine ribbroek, 
blauw overhemd, spencertje – uiterlijk. De 
sfeer is gemoedelijk. Terwijl het publiek blijft 
binnenstromen, heeft zich een lange rij voor de 
kassa van de consumptiebonnen gevormd. Het 
concert is geheel uitverkocht. “In eerste instantie 
hebben we nog nagedacht over een marketing- en 
promotiecampagne”, vertelt Eline Leijten, “maar 
dit bleek overbodig, aangezien de kaarten al drie 
weken van tevoren waren uitverkocht.” 
Aan de bar in de foyer staat een groepje mannelijke 
studenten, gehuld in kleurige polo’s met een bier-
tje in de hand. Ze onderwerpen de langslopende 
vrouwen aan een grondige keuring. “Zagen jullie 
die blonde daar? Dat was echt een beest!” De stem-
ming zit er blijkbaar al goed in. 
De zaal loopt langzaam vol. Behalve fans, familie 
en vrienden zijn ook mensen uit de nationale en 
internationale muziekwereld aanwezig. Op het po-
dium staat het orkest van het het Rotterdam Young 
Ensemble, onder leiding van dirigent Roberto Bel-
tran, al opgesteld. De eerste klanken van de vijfde 
symfonie van Beethoven klinken, als achter het en-
semble de eerste HBB-leden opdoemen. Veelkleuri-
ge spotlights gaan aan; zanger Marek Kruszel ver-
schijnt op het podium en er barst een luid applaus 
los. Samen met zijn voorganger Jaap van Reesema 
brengt hij het nummer ‘When I get you alone’ – een 
mix van Beethoven en R&B, in 2002 bedacht door 
Robin Thicke – ten gehore. Dan mogen de dames: 
Eline en Sara komen gehuld in glitterjurken de trap 
af om vervolgens tot groot genoegen van de zaal 
een spectaculaire versie van ‘Disco Inferno’ (The 
Trammps) neer te zetten, waarbij vooral de blazers-
sectie goed tot zijn recht komt.
Wat volgt, is een komen en gaan van leden en oud-
leden op het podium. Zo brengen alle zangeressen 
die de HHB in 25 jaar heeft gekend gezamenlijk 
het fameuze nummer ‘Moulin Rouge’ ten gehore, 
en vertolken de mannelijke vocalisten van nu en 
van weleer vol enthousiasme het nummer ‘You’ve 
lost that loving feeling’ van de Righteous Brothers.  
Tussen de optredens door wordt van de gelegenheid 
gebruikgemaakt om aandacht te vragen voor War 

Child en wordt het speciale lustrumboek ‘Hermes 
House Band, 25 jaar’ gepresenteerd; het eerste 
exemplaar wordt aangeboden aan de nieuwste aan-
winst van de HHB: Sophie Meijer.
Wanneer het nummer ‘Sharp Dressed Man’ wordt 
ingezet, komt het publiek, dat tot dat moment is 
blijven zitten, helemaal los en rijst juichend op uit 
de stoelen. Al snel staat de hele zaal op zijn kop. En 
dan moeten de klassiekers ‘I will Survive’ en ‘Que 
Sera’ nog komen. 

Feestje		Na anderhalf uur verschijnen alle 
aanwezige oud-HHB’ers on stage. Zij sluiten 
het concert af met een aanstekelijke versie van 
de Beatles-klassieker ‘All you need is love’. Een 
daverend applaus valt hen ten deel. Het publiek 
gaat uit zijn dak en vindt het zichtbaar jammer 
dat de show, die toch een paar uur heeft geduurd, 
is afgelopen. Voor de liefhebbers – en dat zijn er 
genoeg – kan er in de foyer worden doorgefeest. 
Uitgelaten voegen ook de bandleden en spelers 
van het Rotterdam Youth Ensemble zich bij de 
afterparty om ad hoc nummers ten gehore te 
brengen. Grote drukte bij de bar; er wordt gezongen 
en gedanst. Een groepje meiden, uitgedost in 
glitterjurken, zonnebrillen en felroze pruiken, loopt 
voorbij. De fans zijn het erover eens: “Ze maken er 
écht een feestje van!”  

‘In de kern zijn we hetzelfde gebleven. 
De HHB is gewoon een partyband en 
zal dat altijd blijven'

€5,- Korting op 
‘Hermes House 
Band, 25 jaar’ 
Tegen inlevering van deze bon kun je het boek 
‘Hermes House Band, 25 jaar’ met 5 euro kor-
ting kopen bij de Erasmus Shop in de winkel-
straat in het C-gebouw. Je betaalt dan 14,95 
euro in plaats van 19,95 euro. De opbrengsten 
van het boek komen ten goede aan War Child. 
Voorraad is beperkt!



O
p tafel staat een pot thee en de speculaasjes zijn razendsnel op, 
maar van theeleuten en gekwebbel is geen sprake bij het vrouwen-
team dat de Eurekaweek van 2010 in de steigers zet. De zeven stu-
dentes aan de vergadertafel zijn geen ‘tuttebellen’, maar zeker ook 
geen ‘bitches’, zeggen ze in koor. Ze zijn ambitieus en weten van 

aanpakken, maar dat gebeurt wel in stijl. “We hebben allemaal pumps in de 
kleuren van de Eurekaweek, ook al kan de helft er niet op lopen”, zegt Stefanie 
Witkowski (24), vierdejaars bedrijfskunde.
Maar op hun wiebelende hakken laten ze zich niet door mannen omver lopen. In-
tegendeel, de zeven studentes zijn behoorlijk geëmancipeerd. Eva Eijkelenboom 
(21), vierdejaars economie en rechten, wil dolgraag haar vrachtwagendiploma 
halen. “Zoveel pk is gewoon vet. En het lijkt me geweldig om als meisje uit je 
vrachtwagen te stappen en dan een broodje bal te eten in een truckerscafé.”
De anderen lachen hard, maar ook zij stappen zonder aarzelen mannenwerelden 
binnen. Stefanie Witkowski en Mandy Van de Velde (21), derdejaars IBA willen 
zich volledig op hun carrière storten. Witkowski wil de eerste vrouwelijke CEO 
van Shell worden. “Ik vind het onzin als vrouwen geen carrière maken”, zegt ze. 
Met tachtig uur werk per week heeft ze dan ook geen moeite. Van de Velde ook 
niet. “Ik heb niet voor niets zo hard gestudeerd. Het is zonde om daar niets mee 
te doen.” Witkowski: “Ik heb mijn eigen studie betaald en er heel veel tijd in ge-
stopt. Als ik parttime ga werken, gooi ik die hele investering in de prullenbak. Ik 
wil écht aan de slag. Wie parttime werkt, doet dat meer voor het eigen plezier, 
want serieus carrière maken wordt dan veel moeilijker.”
Beide studenten willen daar veel voor opgeven. Witkowski wil geen kinderen. 
“Dan worden dat van die sleutelkindertjes die je iedere dag naar de crèche 
brengt. Dat vind ik zielig”, zegt Witkowksi. “De mannenwereld is te competitief 
om kinderen in te krijgen.” “Als je kinderen krijgt, moet je daarvoor ook de ver-
antwoordelijkheid nemen en ze zelf opvoeden”, vindt Van de Velde. “Het is ego-
istisch om ze als extraatje te beschouwen. Gelukkig zijn de meeste mannen te-
genwoordig wel zo geëmancipeerd dat ze ook een steentje aan de opvoeding wil-
len bijdragen.”
Het kinderopvangbeleid van de overheid vinden de zeven studentes belabberd. 
“Als ze dat net zo zouden regelen als in Zweden, dan zouden er veel meer vrou-
wen werken”, zegt Van de Velde. “Ik wil geen kinderen iedere dag in de crèche 
dumpen, maar veel vriendinnen van mij gingen wel naar de crèche en die von-
den dat niet vervelend, dus het is voor veel vrouwen een oplossing.”
Anne van den Dorpel (22), vierdejaars geneeskunde, wil wel parttime werken. 
“Ik wil graag kinderen.” Maar de opvoeding wil ze niet alleen doen. “Mijn ideale 
plaatje is om parttime in een huisartsenpraktijk te werken, en dat mijn man dat 
ook doet, zodat we samen ons kind op kunnen voeden.”
Carrière maken en binnen een relatie eerlijk samen taken verdelen vinden de ze-

ven studentes erg belangrijk. Maar dat is niet per se de norm, zeggen ze. Henrie-
ke Wesstein (23), vijfdejaars psychologie: “Bij mij op de opleiding zijn studentes 
heel zorgzaam ingesteld. Veel meiden ambiëren huisje-boompje-beestje. Ik wil 
forensisch psycholoog, en het liefste de beste, zodat ik een expert witness in de 
rechtszaal kan zijn. Dat vinden veel studenten wel apart, want het is niet het ge-
lijke pad om te bewandelen.”
Linda van Akkeren (22), en Tessa Rozendal (23), studenten economie en rechten, 
herkennen dat. “Sommige studentes vinden het ideaal om straks parttime te 
gaan werken. Die zijn gemaakt voor het moederschap en het huishouden.”
Van Akkeren is niet gemaakt voor het huishouden. “Als mijn broer vraagt of ik 
zijn overhemd wil strijken, maak ik daar wel een goede deal van. Hij moet er wel 
iets voor terug doen.”
De zeven studentes hebben een ‘gruwelijke hekel’ aan boenen en poetsen. “Ik 
huur er later wel iemand voor in”, roepen Witkowski en Van de Velde in koor. 
Vergaderen en knopen doorhakken voor de Eurekaweek 2010 verloopt heel na-
tuurlijk. “Wij zijn allemaal ambitieus en doen onze mond wel open. We overleg-
gen alles en beslissen dan wat we het beste kunnen doen, tot in de kleinste de-
tails”, zegt Rozendal. Mannen missen ze niet. “Maar we zijn wel praktisch inge-
steld”, zegt Eijkelenboom. “Bierfusten tillen tijdens de Eurekaweek, dat is lastig. 
We hebben tijdens die week natuurlijk wel sterke mannen nodig.”  

Op hoge hakken de mannenwereld in
Koken, strijken, stofzuigen, en kinderen opvoeden. Voor veel moeders was dat vroeger 
de normaalste zaak van de wereld. Steeds meer van die taken worden nu gedeeld. 
Maar vrouwen draaien nog altijd niet volledig mee in het arbeidsproces: 70 procent 
werkt in deeltijd. Hoe geëmancipeerd is de huidige generatie studenten, vroeg Eras-
mus Magazine naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart aan het 
vrouwenteam dat de Eurekaweek 2010 organiseert.        tekst Martine Zeijlstra fotografie Levien Willemse

De Eurekweekcommissie 2010; van links naar rechts: Linda, Stefanie, 
Eva, Tessa, Mandy, Henrieke en Anne
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Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, gaan top-
vrouwen onder leiding van Clairy Polak in debat. Pau-
line van der Meer Mohr, voorzitter van het CvB, Hel-
een Mees, publiciste en promovenda, Marieke van 

den Brink van de Radboud Universiteit en Marike 
Stellinga, schrijfster van het boek 'De mythe van het 
glazen plafond', discussiëren met elkaar. Ze spreken 
over quotaregelingen, ambities, de consequenties van 

de top voor vrouwen en organisatiecultuur, en wat je 
er voor over moet hebben om een echte topvrouw te 
worden. Inloop 15.30 uur, aanvang 16.00-17.30 uur, in 
de Forumzaal op Woudestein. Aanmelden verplicht.
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Steeds	vaker	maken	overheden	en	bedrij-
ven	gebruik	van	‘geografische	informatie-
systemen’,	ziet	promovenda	bestuurskunde	
Rebecca	Moody	(29),	die	complexe	data	over	
land,	water,	flora	en	fauna	omzetten	in	
een	‘overzichtelijk’	beeld	of	een	plaatje.	Al-
leen,	ontdekte	ze,	zo	overzichtelijk	en	
waardeneutraal	zijn	die	beelden	niet.	

Waar Moody over schrijft zijn niet de digitale 
informatiesystemen voor huis, tuin- en keuken-
gebruik, het gaat om zware rekensoftware die 
bijvoorbeeld energiebedrijven, non-profitorgani-
saties en overheden gebruiken om gegevens te 
berekenen, en deze vervolgens beeldend te ma-
ken, zodat bijvoorbeeld politici aan de hand 
daarvan beslissingen kunnen nemen. Wat is het 
overstromingsgevaar bijvoorbeeld? En wat is de 
kans dat de Q-koorts zich landelijk zal versprei-
den? Daar zijn zoveel variabelen, invloeden en 
cijfers mee gemoeid, dat het voor de leek – de 
politicus – bijna niet voor te stellen is zonder een 
grafische verbeelding.

Naast het potentieel dat deze technologie biedt 
voor verschillende beleidsterreinen, schuilt er 
één groot probleem achter deze werkwijze. 
Moody: “Een beeld werkt natuurlijk erg overtui-
gend, maar is louter een afspiegeling van een be-
rekening, van een voorspelling van een voorspel-
ling! Wat het beeld zo overtuigend schetst, hoeft 
dus helemaal niet zo te gebeuren.” 
Bovendien zijn die visuele, geografische beelden 
gemakkelijk – bewust of onbewust – te manipu-
leren door de experts die ze maken. Dit gebeurt 
omdat de data soms onduidelijk zijn, maar ook 
omdat de waarden van experts in het systeem 
geprogrammeerd worden. Aan de hand van een 
Duitse casus rond een virus dat heerste legt 
Moody uit: “De vraag was of het vee gevacci-
neerd moest worden of geruimd. Het model liet 
zien dat er niet geruimd moest worden. Wat 
bleek nu: wat je ook in dat rekenmodel stopte, er 
hoefde nooit geruimd te worden. De verklaring 
hiervoor liet zich in dit geval wel raden. De orga-
nisatie die het rekenmodel hanteerde, had gewin 
bij vaccineren.” DR 

De macht van het beeld

De	Erasmus	MC-onderzoeksgroep	onder	lei-
ding	van	celbiologe	Catherine	Robin	(39)	
deed	onlangs	een	ontdekking	die	alle	kran-
ten	haalde.	Met	videobeelden	van	een	mui-
zenembryo	kon	de	groep	laten	zien	waar	de	
zogenaamde	‘bloedstamcellen’	vandaan	ko-
men.	Bloedstamcellen	komen	uit	de	aorta,	
de	grote	slagader,	in	de	embryonale	fase.	En	
EM	vraagt	zich	natuurlijk	af:	Op welke ma-
nier brengt deze ontdekking ons verder?

Catherine Robin: “In de eerste plaats is het een 
fundamentele ontdekking. Al aangenomen werd 
dat bloedstamcellen in een orgaan werden aange-
maakt in de embryonale fase, maar nu hebben we 
het via zeer geavanceerde techniek van een nieu-
we camera laten zien. Ten tweede kan deze weten-
schap ons in de toekomst ook verder helpen met 
de behandeling van patiënten met bloedziekten, 
zoals leukemie. Stamcellen worden aangemaakt 
tijdens de groei in het embryo en nestelen zich in 
het beenmerg. Tijdens het volwassen leven wor-
den ze niet meer aangemaakt. Maar iemand met 
een bloedziekte heeft nieuwe stamcellen nodig die 
niet ziek zijn. Het liefst zouden we die stamcellen 
dus zelf kunnen laten vermenigvuldigen, in een in 
vitro-situatie. Maar die manier heeft nog weinig 
succes. Nu we weten waar de bloedstamcellen 
vandaan komen, kunnen we mogelijk die oor-
spronkelijke condities beter nabootsen, en meer 
succes hebben. Het is pas een eerste stap, maar 
wel een belangrijke inderdaad.”  DR

begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent

                                Learn Chinese?

TaalcursusChinees provides you the opportunity 
to learn the basics of  the Chinese language. 
The courses are taught by experienced Chinese 
teachers and are offered at competitive prices. 
Starting date: March 11, 2010. Interested? 
Check out www.taalcursuschinees.nl

Autorijschool 

15 jaar ervaring in de rijschoolbranche 

Voordelig studentenpakket!
Met OV studentenkaart  € 50,- korting 

www.sintal.nl     info@sintal.nl

 M |  06-16433317    T | 010-2231459
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EM vraagt in elk 
nummer een EUR-
medewerker om 
een uitgaanstip. 
Annemarie Ker-
sten promoveert 
aan de FHKW op 
filmdiscours en 

–classificatie, en raadt Poeska-
fee aan, van het Ro Theater.
	
Wat heb je met het Ro Theater? “Ze brengen 
altijd stukken die blijven hangen. Ik ben de 
afgelopen jaren naar een aantal  voorstellingen 
geweest, onder meer naar King Lear en De 
Gebroeders Karamazov. Poeskafee is een 
hedendaags stuk, geschreven door Wanda 
Reisel. Een beetje cynisch, denk ik, maar dat 
spreekt mij wel aan. Het wordt omschreven 
als ‘een komedie over verloren idealen.’ Het 
draait om mensen die in de jaren zeventig jong 
waren, maar – nu ze tegen de zestig lopen – 
merken dat er weinig meer over is van hun 
individualistische vrijheid-blijheid idealen. 
Hun kinderen, die inmiddels volwassen zijn, 

laten zien hoe triest en naïef die idealen 
eigenlijk waren.”

De babyboomers krijgen er van langs? “Dat 
zie je tegenwoordig in een hoop films en 
boeken sterk terugkomen. Het gaat om een 
generatie, de babyboomers, die er een 
bepaalde houding op na houdt. Alles moet 
maar kunnen en mogen. Zo simpel is het niet 
altijd.”

Is het toegankelijk theater?“Zeker. Ik ben 
helemaal niet zo van ‘de hoge kunsten’, maar 
het Ro Theater is, welk thema ze daar ook 
aanpakken, heel toegankelijk en humoristisch. 
Misschien mag ik het woord entertainment in 
deze context niet gebruiken, maar hun 
stukken hebben een hoge entertainmentwaar-
de. Ondanks dat het kunst met een grote K 
is.”GM

Het Ro Theater speelt ‘Poeskafee’ de hele maand 
in de Rotterdamse Schouwburg. Neem je ouders 
mee naar het theater en maak gebruik van de 
speciale EM-korting: www.rotheater.nl/EM10

‘Toegankelijk 
en humoristisch’

MUZIEK

“We hebben een vereniging waar je het onwijs 
naar je zin kunt hebben, maar muziek staat wel 
centraal. Als violist ben je al snel één van de zes-
tien, maar we nemen niet zomaar elke dwarsfluiter 
aan. Dan hoor je elke misser.” Een bepaald niveau 
moet je wel beheersen, bedoelt bestuurslid Wouter 
Klinkhamer. Geïnteresseerden kunnen dus een 
paar keer vrijblijvend komen kijken en meespelen 
bij de wekelijkse repetitie op vrijdagavond, maar 
de volgende stap is een onvermijdelijke auditie. 
“Samen met een paar leden bekijkt de dirigent dan 
of de betreffende kandidaat goed genoeg is.”
Het RJSO is een symfonieorkest met een bezetting 
van ruim vijftig man, allemaal Rotterdamse stu-
denten van zeventien tot dertig jaar. Het behoort 
tot dezelfde vereniging waar ook het Rotterdams 
Jeugd Orkest (12-16 jaar) en het Rotterdams Jeugd 
Strijkers Ensemble (6-12 jaar) deel van uitmaken. 
Anders dan het Nederlands Studenten Orkest is 
het RJSO geen projectorkest dat elk jaar opnieuw 
wordt samengesteld, maar een club die structureel 
schaaft aan nieuwe programma’s en vier à vijf keer 
per jaar op de planken staat. Het repertoire strekt 
zich uit van Mahler tot Sjostakovitsj en Tsjai-
kovski. Voor het komende concert wordt de eerste 
symfonie van Brahms ingestudeerd. Het orkest 
heeft een vaste relatie met het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest. Op deze manier lukt het om een 
paar keer per jaar een masterclass te krijgen van 
een professionele musicus, zoals Philharmonie-
dirigent Yannick Nézet-Séguin. De nadruk ligt op 
klassieke uitvoeringen, maar als zich leuke side 
projects aandienen, worden die niet afgeslagen. 
Jaarlijks terugkerend zijn de buitenlandse zomer-
tour, het Kerstconcert in de Laurenskerk, het Moe-
derdagconcert en het slotconcert in De Doelen. 
Maar ook optredens met rappers of deejays komen 
voor. Klinkhamer: “We hebben weleens in Night 
Town, waar nu WATT zit, gestaan.”Op dit moment 
organiseert het orkest audities voor alle instru-
menten, maar er is het meest behoefte aan strijkers 
en koperblazers. Zolang het aanbod een beetje in 
verhouding is, zal van een auditiestop geen sprake 
zijn. “Een orkest is niet snel te groot. Je kunt met 
honderd man op het podium zitten; we hebben dan 
alleen een extra bus nodig.” GM

Het RJSO repeteert elke vrijdag van 18.30 tot 21.30 
uur in het Erasmiaans Gymnasium. Proefdraaien? 
Mail naar  meedoen@rjso.nl of kijk op rjso.nl

WAARHEEN, WAAROM

Studentenorkest 
zoekt strijkers 
en blazers
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Wat cafés betreft is de Oude Binnen-
weg een raar straatje. Aanbod genoeg, 
maar niet van het soort dat een gemid-
delde student graag bezoekt. Bij zaken 
als de Stamgast, Café Harry Verburgh 
en Timmer zitten steevast Simon Car-
miggelt-achtige types in het raam die, 
met een jonge jenever in de hand, wee-
moedig naar het voorbijdrijvende win-
kelpubliek staren. Dan zijn er de Vij-
geboom en Café Rhythm: vage zaken 
waarvan nooit helemaal duidelijk is of 
de clientèle nou een vast verblijfadres 
heeft of niet. En Linssen, daar tegen-
over, is weliswaar de vaste medische 
borrelkroeg, maar op een normale 
avond kun je er een kanon afschieten. 
Anders is dat bij Melief Bender, met 
ruim 130 jaar een van de oudste cafés 
van Rotterdam. Net als Timmer is het 
een bruin café in de klassieke zin van 
het woord, maar hier is de eigenaar er 
wél in geslaagd om, naast alcoholisten 
en bejaarde journalisten, een nieuwe 
doelgroep aan te boren: op een wille-
keurig borreluur tref je er net zo goed 
winkelende stelletjes en studenten 
aan. Dat komt voor een groot deel 
door het interieur. Boven de smalle 
houten tafeltjes, die in een rij voor de 

leren bank staan, geven de laaghan-
gende koepellampjes elk gesprek zijn 
eigen eilandje. Op de vloer ligt een 
mozaïek van kleine, roodbruine tegel-
tjes en de muur is druk behangen met 
ingelijste foto’s. Achterin, aan weers-
zijden van de toiletten, bevinden zich 
twee knusse nisjes, afgescheiden met 
roodfluwelen theatergordijnen. Er is 
jarenlang geschaafd aan de inrichting 
en dat voel je. De koperen lampen bo-
ven de bar worden nog steeds met re-
gelmaat gepoetst.
Melief Bender gaat er prat op meer-
voudig winnaar van de biertapwed-
strijden te zijn. Hoewel dat de meeste 
bezoekers weinig kan schelen, is het 
een feit dat de dranken hier vakkundig 
worden geschonken. Aan de kringen 
in het bierglas kun je zien in hoeveel 
slokken het geledigd is. Eten kun je er, 
op een bak bitterballen en een tosti na, 
nauwelijks. De obers zijn mannen die 
hun vak verstaan. Een van de kelners, 
een magere vent met een zure bril, is 
iets te joviaal en zingt hardop vooruit 
op de muziek. Maar hij zorgt wel dat 
je binnen no time een glas voor je neus 
hebt staan, ook als je in het weekend 
over de hoofden kunt lopen. GM

Perfect getapt bier
Tussen	het	schizofrene	winkelaanbod	en	de	alcoholistencafés	van	de	
Oude	Binnenweg	ligt	een	Rotterdams	horecamonument.	Melief Bender	
is	een	klassiek	bruin	café	dat	gerund	wordt	met	liefde	en	precisie.

Bier:	€	2,20	(Heineken)
Sfeer:	8	

Studentikoosheid:	7
Sjanskansen:	4

Melief Bender     Oude Binnenweg 134

UIT/GAAN Tijdens	de	negende	Rotterdamse	museumnacht,	op	zaterdag	
6	maart,	houden	bijna	vijftig	culturele	instellingen	hun	deuren	
tot	twee	uur	’s	nachts	geopend.	Het	moet	bewijzen	dat	kunst	ook	
leuk	kan	zijn.	De	voordelen	op	een	rijtje.

Binnen kijken
Het idee is om de drempel van een museum of galerie te verlagen, en zo een 
nieuwe doelgroep aan te boren. Ook echte kunstliefhebbers komen op deze 
manier nog op plekken waar ze nooit eerder waren. Want zeg nou zelf, nor-
maal stap je zo’n lege galerie toch niet zo snel binnen? Tijdens de Muse-
umnacht ben je een van de velen, en hoef je niet quasi-intellectueel naar een 
ingelijste sok te gaan staan kijken, puur uit plichtsbesef jegens de kunste-
naar of suppoost.  

Buiten kijken
Als het niets is, ben je zo de deur weer uit. En het voordeel is: op straat is 
het bijna net zo leuk. Een paar wanten is geen overbodige luxe, maar bijna 
elke instelling doet wel iets extra’s. Er zijn workshops, straattheater en live-
muziek, in lijn met het thema ‘XS/XL’. Bij de Kunsthal staat voormalige 
idol Charlene op de planken. Voor het Natuurhistorisch Museum staat een 
videoscherm waarop de preparateur, normaal verstopt in een achterkamer-
tje, live zijn snijwerk verricht. 

Ook zonder button
Officieel moet je twaalf euro betalen voor een passe-partout (voorverkoop). 
Maar waarom zou je? Als je de drukte van de grote musea met toegangs-
controle mijdt, heb je ook een prima avond. Het centrum, met als stralend 
middelpunt de culturele as van de Witte de Withstraat, bruist en de kleinere 
activiteiten zijn ook zonder button toegankelijk. En anders heb je altijd de 
kroeg nog. 

Gratis bier
Als je dorst hebt kun je natuurlijk aankloppen bij de eerste de beste horeca-
zaak. Maar goedkoper, zelfs bijna gratis, is het om zelf een paar blikken 
bier of een fles wijn in de tas te schuiven voor vertrek. Niemand die er 
moeilijk over doet. Alles voor de kunst, toch? GM

Buttons voor de Rotterdamse Museumnacht, op 6 maart (20.00 -0.200 uur), 
zijn verkrijgbaar bij de deelnemende musea en via www.rotterdamsemuse-
umnacht.nl

Jas aan en 
snuiven maar

MUSEUMNACHT
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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 14 - do 11 mrt 
(deadline di 2 mrt)
EM 15 - do 25 mrt 
(deadline di 16 mrt)
EM 16 - do 15 apr 
(deadline di 7 apr)
e.v.

EUR-BERICHTEN
Voorzitter CvB blogt
Pauline van der Meer Mohr, 
voorzitter van het College 
van Bestuur, deelt haar er-
varingen op de Erasmus 
Universiteit Rotterdam met 
medewerkers en studenten 
via een weblog. Kijk voor 
het weblog op: blog.eur.nl/
voorzittercvb

Congresmaterialen
Wilt u een congres organi-
seren? Voor een professio-
nele, corporate uitstraling 
biedt de stafafdeling Mar-
keting & Communicatie 
congresmateriaal aan zoals 
congresmappen, pennen en 
quickscreens. Kijk voor de 
mogelijkheden op 

www.eur.nl/huisstijl 
> toepassing huisstijl 
> congresmaterialen

Wegwijzer
Snel wegwijs worden op de 
Erasmus Universiteit Rot-
terdam? Kijk voor de meest 
recente campusplattegrond 
& voor het online bestellen 
van de wegwijzer op www.
eur.nl/wegwijzer

Erasmus Studenten 
Service Centrum
Het centrale servicepunt 

voor studen-
ten. Zie de 
website voor 
een overzicht 
van de dien-

sten. Locatie: C-hal (CB-07), 
campus Woudestein
Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen 
van 9.30 - 17.00 uur. Websi-
te: www.eur.nl/essc

Taal- & Trainings-
centrum; Inschrijven 
taalcursussen april-juni
Het TTC biedt taalcursussen 
Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, 
Nederlands, Russisch en 
Spaans aan. Deadline voor 
inschrijving: 24 maart. 
Meer informatie op: 
www.eur.nl/ttc/taalcursus/
studenten.

Nieuw: cursussen Turks
Het TTC biedt in samenwer-
king met studentenvereni-
ging Mozaik cursussen 
Turks aan; voor beginners 
en gevorderden. Beide cur-
sussen bestaan uit 10 bij-
eenkomsten en zullen in de 
avonduren gegeven worden 

in de periode april-juni. Een-
malige actieprijs is € 50,-. 
Deadline voor inschrijving: 
24 maart. Meer informatie 
op: www.eur.nl/ttc/taalcur-
sus/studenten/turks.

Business Writing Skills 
in English
Zakelijk Engels schrijven is 
iets heel anders dan acade-
misch Engels schrijven en 
dat vraagt om een speciale 
aanpak. In deze cursus ko-
men aan bod: e-mails en 
brieven, voorstellen, versla-
gen en officiële uitnodigin-
gen. De cursus  bestaat uit 
8 bijeenkomsten van 2,5 
uur. Prijs bedraagt € 180,-. 
Deadline inschrijving: 24 
maart. Meer informatie op: 
www.eur.nl/ttc/taalcursus/
studenten/engels/busi-
ness_writing_

STUDENTEN-
VERENIGINGEN
KASEUR
Informatieavond Rijkstrai-
nee Programma
KASEUR (samenwerkings-
verband van multiculturele 
studentenverenigingen) or-
ganiseert een Informatie-
avond over het Rijkstrainee 
Programma voor studenten 
die voor 1 september afstu-
deren (WO-master). Vooral 
interessant voor economie- 
of bedrijfskundestudenten. 
Toegang: gratis en voor ie-
dereen. Tijd: 19.00-22.00 u., 
gebouw M, zaal M1-17 (zaal 
Tokyo). Aanmelden via: ka-
seur@eur.nl , o.v.v. je naam, 
studierichting, en e-mail-
adres. Info op: www.rijks-
trainee.nl

Rotterdamsch Studen-
ten Corps; Philips Inno-
vation Award (PHIA) 
De Philips Innovation 
Award is een businessplan-
competitie georganiseerd 
door studenten voor stu-
denten. Heb jij een  busi-
nessplan en wil jij je plan 
uitbouwen naar een volle-
dige onderneming? Schrijf 
je dan nu in op phia.nl. Het 
prijzenpakket bestaat uit: 
5000 euro cash, consultan-
cy advies, juridisch advies, 
marktonderzoek, een be-
drijfsverzekering en coa-
ching van een ervaren on-
dernemen. De inschrijvin-
gen sluiten op 1 maart. 
Meer informatie: phia.nl

SPORT
 T’ai Chi-workshop
Gratis deelname, ook voor 
niet-sportkaarthouders! 
Vrijdag 5 maart 17.00-18.00 
u. in de Roeitank. Maximaal 
20 inschrijvingen. 
Inschrijven 
via info@erasmussport.nl.

Snelle lopers gezocht 
voor de Batavierenrace!
Rotterdamse Studenten 
Sportraad (RSSR) zoekt snel-
le lopers voor het universi-
teitsteam. Ben jij een snelle 
loper en beschikbaar op 24 
april, kijk dan snel op 
www.erasmussport.nl en 
mail het inschrijfformulier 
naar sportraad@rssr.nl!

Sportkaart voor 1, 3 of 
6 maanden
Studenten: maandkaart € 
20, 3-maandenkaart € 40, 
halfjaarkaart € 60, lidmaat-

schap t/m 31 augustus € 70. 
Medewerkers/afgestudeer-
den/partners: maandkaart 
€ 30, 3-maandenkaart € 60, 
halfjaarkaart € 90, lidmaat-
schap t/m 31 augustus 
€ 100. Meer informatie / 
fitnesstoeslagen op www.
erasmussport.nl. 

PERSONALIA	

 
Dr. Jörn Block
 verbonden aan de capaci-
teitsgroep Toegepaste Eco-
nomie van de Erasmus 
School of Economics, heeft 
de Wolfgang-Ritter-Preis 
2010 in de wacht gesleept.  
De geldprijs van 10.000 eu-
ro werd aan Block toege-
kend voor zijn onderzoek 
‘Long-term Orientation of 
Family Firms’.  

Dr. Antoinette de Bont  
heeft de prestigieuze 
Harkness Fellowship toege-
kend gekregen. Dit is een 
prestigieuze beurs waar-
mee zij een jaar naar de 
Verenigde Staten kan gaan 
om onderzoek te doen. An-
toinette de Bont is universi-
tair hoofddocent bij de sec-
tie Healthcare Governance 
van het instituut Beleid & 
Management Gezondheids-
zorg. Tijdens haar periode 
als Harkness Fellow zal ze 
zich vooral richten op beleid 
met betrekking tot kwali-
teit en veiligheid in de 
(Amerikaanse) gezond-
heidszorg.

Mr. Charlotte Insinger
 heeft in overleg met de 
Raad van Toezicht van het 
Erasmus MC besloten haar 
lidmaatschap van de Raad 

KUNST
6 -7 maart
Museumnacht
De negende Rotterdamse Museumnacht wordt grootser dan ooit 
en belooft tot in het kleinste detail een zinderende totaalervaring 
te worden. Tientallen musea en galeries zijn tussen 20.00 en 
02.00 uur geopend voor een nacht vol prikkelende activiteiten, 
verrassende performances en speciale rondleidingen. Alle deelne-
mende instellingen geven een verrassende draai aan het thema 
XS/XL. De kaartverkoop van Erasmus Cultuur vindt plaats bij het 
ESSC (CB-07 Woudestein).  Nadere informatie: http://www.rotter-
damsemuseumnacht.nl Tijd: 6 maart 20.00 uur - 7 maart 02.00 uur. 
Locatie: diverse musea, Rotterdam

Debat
1 maart
De beste verkiezingscampagne 
van Rotterdam
Op dit moment doen diverse landelijke en ge-
meentelijke campagneteams enorm hun best 
om stemmen te winnen bij de kiezer. Welke 
partij heeft een vernieuwende campagne? 
Spelen nieuwe media als Twitter en MSN hier-
in een rol? Werkt de uit de VS overgewaaide 
trend van het huis-aan-huis aanbellen bij 
mensen en de benadrukking en profilering van 
de persoonlijkheid van een politicus? Met me-
dewerking van ex-campagneleider PvdA Rot-
terdam en voormalig campagnemedewerker 
van Barack Obama, Kirsten Verdel, mediatrai-
ner en spindoctor Ton Planken, Trouw-journa-
list Adri Vermaat en Moderator Dick Houtman 
(FSW, EUR). Dit debat wordt georganiseerd in 
samenwerking met het Platform Communica-
tie Rotterdam, beroepsvereniging van commu-
nicatieprofessionals. 
Nadere informatie: www.pcr-rotterdam.nl/nl/
index.htm Tijd: 19.30 – 21.00 uur. Locatie: Armi-
nius,  Museumpark 3, Rotterdam



van Bestuur na vijf jaar te 
beëindigen per 1 april a.s. 
Charlotte Insinger heeft af-
gezien van een herbenoe-
ming tot lid van de Raad 
van Bestuur na afloop van 
haar benoemingstermijn. 
Insinger maakte vanaf mei 
2005 deel uit van de Raad 
van Bestuur van het Eras-
mus MC.

WETENSCHAPS-
AGENDA
VRIJDAG 26 FEBRUARI
11.30 u. Senaatszaal, ge-
bouw A (W)
Promotie  R.F.I. Moody (FSW)
Mapping Power; Geographi-
cal Information Systems, 
Agenda-Setting and Policy 
Design

16.00 u. Aula, 
gebouw A (W)
Oratie dr. R. de Wit, bijzon-
der hoogleraar Experimen-
tele systeemtherapie van 
urogenitale tumoren (Eras-
mus MC), vanwege de Da-
niel de Hoedstichting
Titel oratie: “Urogenitale 
oncologie; inspirerende de-
cennia, uitdagende toe-
komst“
WOENSDAG 3 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Marieke Bruinsma
Regulatory T Cells and 
Immune Tolerance after 
Allogeneic Hematopoietic 
Stem Cell Transplantation

DONDERDAG 4 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Hanan El Marroun
Prenatal Cannabis Exposure 
and Infant Development “A 
Tolerated Matter”

15.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Michiel Tempelaar
Organizing for 
Ambidexterity: Studies on 
the pursuit of exploration 
and exploitation through 
differentiation, integration, 
contextual and individual 
attributes

VRIJDAG 5 MAART
11.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)

Promotie K. Biermann
Pathogenesis of testicular 
germ cell tumors from a 
developmental point of 
View

13.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Kees Gerestein
Value of Prediction Models 
in Determining Treatment 
Strategies in Patients With 
Advanced Stage Epithelial 
Ovarian Cancer

16.00 u. Aula, 
gebouw A (W)
Oratie prof.dr. S. Leenstra, 
bijzonder hoogleraar 
Experimentele 
neurochirurgische 
oncologie in het Erasmus 

MC vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR.
Titel oratie: “Tussen denken 
en doen”

WOENSDAG 10 MAART
15.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Ümit Taş
Determinants of Disability 
in the Elderly

------------------------------
W = campus 
Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
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VERKEERSSCHOOL 

AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het 

eerste examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 

Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 
4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

FILM	EN	DEBAT
10 maart
Avond van de popcinema
Leo Blokhuis kan gerust dé popmuziekkenner van Nederland worden genoemd: naast tal van 
boeken over popmuziek is hij bekend van de Top 2000 à gogo. Op 10 maart geeft hij speciaal 
voor Studium Generale een lezing tijdens de Avond van de popcinema. Na de lezing is de film 24 
Hour Party People te zien (Michael Winterbottom, 2002). Hierin wordt de opkomst en onder-
gang van het roemruchte Factory-label geschetst. Dit muzieklabel kende haar grootste succes-
sen in de jaren tachtig met bands als Joy Division en New Order. De film geeft een gedramati-
seerde en ironische kijk op de muziekscene van de jaren 80. Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Locatie: 
Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133, Rotterdam. Toegang:  € 5,- , inclusief hapjes in de stijl van 
de avond! Kaarten: via de webshop, Avond van de popcinema of op de dag zelf aan de kassa. I.s.m. 
Lantaren/Venster 

SERVICE	 25 februari 2010 | 27

Bijbaan voor ambitieuze studenten!
Office Support

Wil jij ons team komen versterken
bij voorkomende kantoorwerkzaamheden 

op de diverse afdelingen zoals: 
postwerkzaamheden, klaarmaken 
bestickering auto’s, versturen van 

(marketing) nieuwsbrieven, klaarmaken 
van uitrusting nieuwe auto’s, uitzoekwerk 
debiteurenbeheer (voornamelijk Excel)?
Wij bieden: een gemotiveerd jong team, 

flexibele werkuren & een passend salaris. 
Kijk voor meer informatie op: 
jobs.greenwheels.com Mail je 

Motivatiebrief & CV naar: Judith Hoogbruin
Mail: hr@greenwheels.nl Tel: 010 8501 671

Advertenties
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INTERNATIONAL

Shortly after two 
trains collided 
near Brussels, 
Roel Klein Wolte-
rink travelled to 
the Netherlands 
by Thalys. 
>> more on page 30 >> more on page 30 >> more on page 31

Investment bank-
ing and economic 
crisis: How to get 
the job you desire 
so much.

City trips, Turkey 
Now, or Jenever 
from Schiedam? Yo 
can find it all in ‘ 
Things to do’.

Valentine’s Day also meant the be-
ginning of a new Chinese year: 
4707, the year of the Tiger. On Wed-
nesday February 17th there were big 
celebrations on the Kruiskade in the 
centre of Rotterdam. 
Lots of people – certainly not only 
Chinese – enjoyed the spectacular 
event which included a lion’s dance 
and a lot of fireworks. Chinese New 
year always takes place on the se-
cond new moon after the solstice on 
December 21st. GE

English taught
The Netherlands is in a leading posi-
tion in Europe concerning the number 
of English-taught study programs. It 
makes sense for universities to teach 
in English; it is the international lan-
guage of science, and universities can 
draw students and teachers from 
abroad. Some people fear for the posi-
tion of Dutch and argue for a clear 
two-language strategy. Transfer  

British university buil-
dings crumble
Many buildings and lecture halls of 
British universities are in a poor state 
of repair. Some buildings are “at seri-
ous risk of major failure or break-
down”, as is stated in a secret docu-
ment listing the problems obtained by 
British newspaper The Guardian. Top 
universities like the London School of 
Economics are included; 41 percent of 
its classrooms and lecture halls are 
said to be unfit for use. HOP  

Universities in a deal 
with Google
Surf, the joint ICT organization of 
Dutch higher education, has signed a 
deal with Google to obtain a special 
education package, consisting of 
email, schedules and the possibility 
for several people to work on the sa-
me document. The program runs on 
Google’s servers, allowing great sto-
ring capacity. Critics worry whether 
it is wise to trust a commercial busi-
ness with university data. HOP

no. 13 february 2010

Year of the Tiger
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GreenEUR is the EUR’s student sustainability 
organisation. To raise awareness was the goal 
of the trip to Copenhagen. However, inspiring 
everyone to act became the purpose of their 
documentary-styled film, GreenEUR chairman 
Johannes Kramer explained before the film was 
started. In the film this need for action came 
back repeatedly, as well as the conclusion that 
the global north, or the industrialised world, is 
largely to blame for climate change while the 
global south, the developing world, is hit hardest 
with the effects of global warming. The film also 
showed government leaders, demonstrations on 
the streets and the limited access of civil society 
– including scientists – to the conference, which 
ended as a failure. 

‘Green crap’  Not the best message to 
come home with, but plenty of food for thought 
for business leaders, scientists, students and 
people involved in climate initiatives, such as 
the five panel members invited by GreenEUR.  
They included RSM’s associate professor Gail 
Whiteman and  Oriol Pascual, business developer 
at ENVIU. The discussion was led by Marc 
Cornelissen – who witnessed the effects of global 
warming himself in the Arctic. He wondered, if 
the matter is so urgent then why are the NGOs 
failing to mobilise the masses and suggested that 

being against something isn’t working. People are 
done with all the ‘green crap’. Similarly, the panel 
members agreed that the UN as a means to fight 
climate change isn’t working either and “we’re 
certainly not going to wait for Obama to change 
the world”, ms Whiteman added. At lower levels, 
such as the city of Rotterdam, more progress is 
being made. Wiert Jan de Raaf of Rotterdam 
Climate Initiative agreed but still wished for 
legislation from the highest levels to secure 
funding for climate projects. 

An inconvenient truce
Egbert Vennik, board member of van 
Gansewinkel noticed: “the good thing is that 
the problem confronts us all.” However, Mr. 
Ockels warned of the lack of transparancy. 
Not enough is known about effective – or less 
effective – ways to combat climate change. There 
is much confusion, a fact that was immediately 
proven by some disagreement between the 
panel and a person in the audience who argued 
that the emissions of CO2 as a greenhouse 
gas had not been proven to be the sole cause 
of global warming: “Al Gore is not correct”. 
An inconvenient truce was the result, as the 
discussion had reached its time limit there, 
but a well-visited and lively afternoon it was 
nevertheless.       

SUSTAINABILITY

GreenEUR shows 
Copenhagen film 
Last December a group of GreenEUR students went to Copenhagen to the UN climate con-
ference. With the film they made of their trip, the students brought Copenhagen and the 
climate challenge back to Rotterdam on 17 February, during the film’s premiere and fol-
lowing discussion with a panel. National celebrity, former astronaut and leading scien-
tist Wubbo Ockels was  invited to join the panel. 
 text Korneel Luth photography Levien Willemse  

Gail Whiteman

More Snow!
 
Not everyone would agree that Rotterdam 
needs more snow.  But I come from a 
cold country, and I love the snow.  During 
the eight winters that I have lived in the 
Netherlands, I have never had so many snow 
days.  Yeah! 
Benefits of snow (over rain) include: more 
beautiful landscape, ability to throw snow-
balls, make snowmen, more bright light 
during the day (from snow reflection), gives 
the possibility of sledging or snowboarding 
(at Outdoor Valley), and you can finally feel 
connected to the Winter Olympics.  And, I 
would add, snow gives you the possibility of 
learning how to give up control to good old 
Mother Nature.   

Yes, snow can wreak havoc on your travel 
plans as trains and planes stop or get de-
layed, and traffic jams pile up.  But what’s 
the hurry anyway?   Snow gives you a good 
reason to stop and play outside.  I remember 
this well from my childhood in Canada – 
deep snow, crisp air, and bliss, the possibility 
that we would get snowed in and school 
cancelled.  No work!  Just play!  We haven’t 
(unfortunately) had that much snow here.  
But with over 40 “snow” days so far, this is a 
real winter in the Netherlands.   

For some of my acquaintances who come 
from warm places like Egypt, Spain, Zambia, 
or Brazil, the cold this year is just too much.  
They didn’t relocate to the Rotterdam for its 
snow.  In general, the warming effect of the 
Gulf Stream means that the Netherlands 
has a moderate climate.  Amsterdam is pret-
ty much on the same longitude as Calgary, 
Warsaw and Irkutsk in Siberia.  Without 
the Gulf Stream, there would be a lot more 
snow.  And that might be what is happe-
ning – climate experts argue that when the 
arctic ice melts, it changes the salinity of 
water, which changes the direction of the 
Gulf Stream, which can mean colder tempe-
ratures in certain regions and more extreme 
weather events.  Over the long term, this 
may not be good news. 
But in the short term, if you can find your 
flow within snow, you’ll be a happier person.   

Dr. Gail Whiteman
Director, Sustainability & Climate Research 
Centre
www.erim.eur.nl/scr 
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A strong CV being the only requirement, 
a few years back the employment market was 
more about deciding which offer to accept. 
The starting salaries were higher, graduate 
intakes larger and bonuses bigger. Today, 
receiving an offer can take quite some effort 
and luck. Knowing the ins and outs of the 
recruitment process can significantly boost 
your chances. 

One-page CV Even at top schools 
like RSM, HEC and LSE, students nowadays 
are strongly advised to apply to more than 
just three or four ideal positions. Filling out 
the many application forms and writing a 
strong cover letter can be painstaking, but it is 
likely to pay off.  Moreover, the same old rule 
applies:  the sooner you apply the better. This 
means as early as September-October for the 
full-time positions and November-December 
for the summer internships. 
Spell-checking is a must and shortening your 
CV to one page is also very advisable. While 
your prior experience can include a number of 
internships or extra-curricular activities, it is 
essential to highlight the most relevant only. 
Don’t add your gender, birth date or your 
photo, but you can indicate your nationality 
or whether you need a visa for working in 
the EU. Many firms will require you to fill 
in a separate questionnaire in addition to 
uploading a motivation letter. The advice here 
is to explain why are you will perform well at 
the position, so stress your technical skills, 
performance in relevant subjects or prior 
working experiences and avoid meaningless 
phrases. It is important to sound unique and 
catchy.

Skills The next step is – hopefully – an 
invitation to the first round of interviews, 
meeting HR professionals and mid-level 
bankers. Make sure to know your CV by 

heart and your responsibilities at each prior 
position.  It is also crucial to have examples 
of situations where you have demonstrated 
abilities and skills that your employer is 
looking for: analytical and quantitative skills, 
strong teamwork and leadership abilities, 
determination, and the willingness to work 
hard. For technical questions, which are 
certain to come up, there are a number of 
online guides: www.wetfeet.com, 
www.mergersandinquisitions.com and at the 
Career Services of RSM there is material 
as well). Also, be familiar with the latest 
headlines of the Financial Times and know 
why you want to work in investment banking 
(never say that the high pay is what attracts 
you), why in a specific firm and a specific 
division. Underestimated but important is to 
ask questions to your interviewer at the end 
of the interview. This is your chance to get 
to know the firm better and demonstrate in-
depth understanding of the industry. 

Second Round Here you can 
expect to meet more senior bankers, but 
the procedures are often similar to the 
first round. On top of your motivation, 
skills and experiences, try to relate to the 
conversations you had with interviewers 
in the first round, always remember names 
and appear professional, but social. There’s 
a question that never gets asked but always 
gets answered: “Would I like to work with this 
person on my team?” Finally, don’t forget that 
a short, professional follow-up email can go a 
long way. When interviewers get together at 
the end of the day to make the decisions, try to 
be the one they remember positively. There is 
really no single right way to get the job offer 
you want so much. Study hard, be engaged 
outside your studies and get relevant working 
experience. Focus and determination get 
rewarded!  

ECONOMIC CRISIS 

Investment banking: How to get 
the job you desire so much
Landing a position of your dreams used to be very easy in the boom years of 2005 and 
2006. However, in the current state of economy it takes more than a top-of-the -class 
grade point average to succeed in a job hunt.                                               text Aleksis Razmuss

In all the world’s financial centres, finding your dream 
job at an investment bank has become more difficult.

Roel Klein Wolterink

So much for a view
 
One day after the dramatic accident just outside 
Brussels where two trains collided, the Dutch radio 
reports there will be no Thalys trains from and to 
France today. It’s unsure whether it will be possible 
to resume the Amsterdam – Paris service tomor-
row. Train accidents have a big impact on society, as 
trains are considered the safest mode of transport. 
Moreover, it disrupts a vital transportation network 
and the impressive view of twisted metal terrifies 
us. People that were in these crashing Belgian trains 
must have been horrified when they saw the other 
train quickly approaching theirs. Out of control, no-
thing you can do to prevent the crash.
Last Saturday, I travelled to the Netherlands and 
will spend two weeks ‘back home’ to report to my 
supervisors and to participate in an Immunology 
course at the Erasmus MC. I love the red Thalys 
trains that promise to take you to Rotterdam in only 
two hours and thirty-six minutes. And although 
the trains rarely stick to this optimistic schedule 
– broken radios, spontaneous emergency braking 
and snow strongly interfere with normal operating 
procedures – Thalys travelling usually is pleasant 
and quicker than travelling by car, bus or plane, But 
there’s a downside as well: it has been stripped of 
any scenery and isn’t anything but efficient.
I vividly remember a train trip from Cairo to 
Alexandria. Together with a fellow member of the 
international organization of medical students, 
IFMSA, I arrived at three o’clock in the morning to 
Cairo’s chaotic airport. The city had cooled down a 
bit, but it still breathed the heat that dominated 
the day. Our taxi driver took us to the train station 
at speeds that completely mismatched the road 
conditions. He charged us a ridiculous amount 
of money that he quickly lowered as soon as the 
white-uniformed tourist police arrived. We bought 
tickets for the next train and passed time away in 
plastic chairs, sipping a hot coke in a bar infested 
with flies. Half an hour to departure, we entered 
our train and had to confirm with other passengers 
that we hadn’t entered the presidential coach by 
accident. During the break of day we sat in our 
thrones and were served a majestic breakfast. As 
we rode 
through Egyptian farmlands, we saw people fet-
ching water, walking their children to school and 
chatting with their neighbours. Although I un-
derstand that safety and speed have become first 
priorities, I miss this kind of view when the Thalys 
speeds between two dikes, splits uninspiring farm-
land in two and races through tunnels and concrete 
bunkers.

Roel Klein Wolterink is a MSc Molecular Medicine stu-
dent at the EUR. He is currently doing research at the 
Pasteur Institute in Paris.
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City Trips
When was the last time you left Rotter-
dam? Well, if it is already a while ago 
that you left behind the well known 
neighborhood, start widening you per-
spective. It is a good thing to once in a 
while get some new impressions and 
experience. Now that the days become 
longer, the sun stronger and the cold 
less and less troubling it is just the per-
fect time for short city trips to the near-
by cities. 
To start off with it is an easy thing to 
go for an afternoon to Delft. Delft has 
a remarkable old town, sometimes also 
used as scenery for Hollywood movies. 
Little chancels, narrow houses and 
pretty old churches form the heart of 
this very Dutch city. If you decide to go 
a little further with the train you reach 
Den Haag. Its famous Scheveningen 
beach might still be a little cold to visit, 
but the city center offers a great shop-
ping area, lots of nice cafes and bars to 
hang out and sightseeing spots at eve-
ry corner. The next pretty city along 
the way towards Amsterdam is Leiden. 
Home to several great Museums and 
blessed with a very beautiful old town, 
it is worth a stop on the way. Then the 
capital of the Netherlands is reached 
and you will need a map to find your 
way thought the vast amount of tou-
rist’s sights and museums. In case Am-
sterdam is too busy, Utrecht and then 
Gouda are definitely nice places to vi-
sit as well. So get some friends together 

and use the luck to have so many diffe-
rent cities so close by.

Turkey Now – Festival
An amazing festival is taking place 
here in Rotterdam as well as in Am-
sterdam. The “Turkey Now” Festival 
brings the culture and the atmosphere 
of the southern country of Turkey 
right here to our doorstep. With a 
great variety of art performances, 
bands and cultural curiosities visitors 
of the festival are invited to the won-
derful world of Turkish culture. 
Check out the website and find 
yourself the most interesting activi-
ties to attend in the coming days. The-
re are plenty of events taking place in 
Rotterdam allowing you and your 
friends to find out more about a coun-
try that seems so known, but actually 
hosts much more than we might know 
of it. Enlarge your horizon until the 
Bosporus and further and become fa-
miliar with this unique country.
 www.turkeynow.nl

Jenever from Schiedam
If you have not yet tried this very 
Dutch drink, you are definitely not in-
tegrated well. “Jenever”, is maybe the 
most famous Dutch liquor besides 
beer and spreads its taste all over the 
Netherlands, Belgium and even some 
parts of Northern Germany. However, 
there is only one single factory produ-
cing the Jenever according to its origi-
nal recipe. This factory is located 
right next to Rotterdam in Schiedam 
and easily accessible by tram or bike. 
The location not only hosts one of the 
last factories producing Jenever, but 
also a Museum presenting you the 
long history of the liquor. For anybo-
dy keen on getting to know a very 
special part of the Dutch culture, this 
trip is a must. Use one of the many 
grey winter days and take some 
friends with you and taste the traditi-
on and history of the Jenever yourself.
www.jenevermuseum.nl

Westcoast
More than 10.000 kilometers coastli-
ne, that is the distance that separates 

the very northern point of Denmark, 
Skagen and the very southern point of 
Spain, Gibraltar.  Jens Fink-Jensen 
has dedicated himself to explore this 
borderline of land and water and care-
fully document his impressions. He 
himself being from the coast in Den-
mark, knows about the beauty of the 
waves softly rolling against the shore 
and the calmness in the early mor-
ning when only the fishermen are up 
to sail out to the sea. From hidden 
spots behind dunes in Denmark to 
historical war sites in the Bretagne 
until the sunny vivid beaches towards 
the southern coastline the most inten-
sive impressions are captured. Asto-
nishing views, marvellous moments 
and unique situations let you dive into 
the pictures taken by Fink-Jensen du-
ring his trip along the shore. Grab so-
me friends and make yourself a pre-
sent by enjoying such perfectly com-
posed visual installations at the Mari-
time Museum Rotterdam. 
www.maritiemmuseum.nl

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

Next EM Publication 
dates
EM 12 - Thursd 11 feb 
(deadline Tuesd 2 Feb)
EM 13 - Thursd 25 feb 
(deadline Tuesd 16 Feb)
EM 14 - Thursd 11 March  
(deadline Tuesd 2 March)

Erasmus Stu-
dent Service 
Centre:the 
central ser-
vice point 
for students. 

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

Language & Training 
Centre
Registration language 
courses April-June 2010
The LTC offers language 
courses Chinese, Dutch, 
English, French, Ger-
man, Italian, Japanese, 

Russian and Spanish. 
Deadline of registra-
tion: 24 March 2010. 
For more information: 
www.eur.nl/english/
ltc/language_courses/
students.

Business Writing Skills
Writing Business Eng-
lish is very different 
from academic writing, 
and requires a more 
concise approach. This 
course will take the 
student through all 
the most frequently 
used forms of business 
writing from emails 
and letters to propos-
als, reports and formal 
invitations. The course 
consists of 8 lessons of 
2,5 hours each and the 
course fee is € 180,-.
Deadline of registra-

tion: 24 March 2010. For 
more information visit:  
www.eur.nl/english/
ltc/language_courses/
students/english/busi-
ness_writing_skills/.

SPORTS

T’ai Chi workshop 5 
March
Free participation, also 
for those who don’t 
have a sports card! Fri-
day 5 March from 17.00 
– 18.00 h. at the Row-
ing Tank. Maximum 
of 20 registrations. To 
register: info@eras-
mussport.nl.

Woudestein Sports 
Centre
010 – 4081875
info@erasmussport.nl
www.erasmussport.nl

E S S C

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

Make your vote count!

From Monday, 10 May until 
Wednesday, 19 May the EUR 
elections  will be held to select the student 
representatives of the University Council, the faculty 
councils, the Erasmus MC Student Council, and the 
BMG Institute Council.
At the beginning of May you will receive the election 
notice at your student’s term-time addresse.
Ballot votes must be received by 2 p.m. on 
Wednesday, 19 May and the electronic 
voting system will close at midnight.
You can nominate yourself as candidate from 
Monday, 8 March until noon on 
Thursday, 18 March. 

On www.eur.nl/verkiezingen you’ll fi nd 
everything about voters, nominatian, seats, voting, 
results, appeal and contact-information of the 
Central Electorate Committee.

ELECTIONS 2010

Erasm
us U
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 Walewein

UB
Laatst belde mijn moeder: ze vroeg hoe 
het ging met studeren. ‘Waarmee mam?’ 
‘Studeren!’ Of ik dat nog wel eens deed? 
Ik vertelde haar dat de tentamens pas over 
drie weken waren, en dat ik momenteel druk 
bezig was met andere zaken. Ook was ze be-
nieuwd of een 5,5 het hoogst haalbare cijfer 
was. Ik legde uit dat als je tijd en resultaat 
efficiënt combineert, een 5,5 inderdaad het 
hoogst haalbare is. Je kán wel hoger halen, 
maar dan studeer je niet meer efficiënt.  
Maar toch geïnspireerd door mijn moeder 
vatte ik het plan op om toch wat eerder aan 
mijn tentamens te beginnen, dan ik gewend 
ben. Na dit lumineuze idee zit ik een beetje on-
wennig in mijn kamer. Wat te doen? Hoe begin 
je ook alweer met studeren? O ja, in de UB na-
tuurlijk! Opgelucht toog ik naar de badkamer, 
stapte onder de douche, poetste m’n tanden, 
schoor me netjes en deed mijn haar. Daarna 
koos ik soepele kleding uit, deed eau de toilette 
op, keek nog eens in de spiegel en was toen 
klaar om naar de UB te gaan. Buiten scheen 
de zon, floten de vogeltjes en lachte mijn fiets 
me al toe. Halverwege mijn huis en de bieb be-
dacht ik dat ik mijn boeken was vergeten. Shit! 
Snel terug. Ik viste wat boeken onder mijn bed 
vandaan en begaf me wederom naar de UB. 
Daar aangekomen leek het rustig, maar dat 
was schijn, want de UB is altijd voller dan zij 
lijkt. Je ziet maar één helft van de aanwezige 
studenten op een werkplek zitten, maar ver-
geet dan dat de andere helft in de koffiecorner 
staat. Ik vond een plekje in de psychologie-
hoek. Ik heb trouwens nooit begrepen waarom 
psychologiestudenten een eigen plek moeten 
hebben, want zo tof zijn ze nou ook weer niet. 
Enfin, ik zat daar redelijk rustig, en deed heel 
erg mijn best om niet op te vallen. Mijn hele 
jaarclub, dispuut en kennissenkring loopt na-
melijk langs die hoek op weg naar buiten, en 
als ze je zien, dan weet je dat het weer tijd is 
voor koffie, en komt er niks terecht van mijn 
briljante idee om hier te komen studeren.  
Enkele uren later had ik vier koffie op en was 
ik helemaal bijgepraat. Ik had oude bekenden 
gezien en nieuwe mensen ontmoet; het me 
verstoppen was duidelijk niet gelukt. 
Ik houd van de UB, met haar geur van boeken 
en het rustieke geluid van klikkende pen-
nen. Het is de plek waar ik altijd goede voor-
nemens krijg; een plek waar rust nog gewaar-
deerd wordt. Maar het is vooral een plek waar 
ik nooit meer heen ga, als ik echt wil studeren. 

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

In de kamer van Irvin Tjoen staat een enorm 
groot bureau dat zijn halve kamer in beslag 
neemt. Tjoen is niet alleen student, hij is ook 
ondernemer. De tv op zijn kamer is bijna nooit 
aan. “Ik sta om acht uur op en werk soms tot 
twaalf uur of een uur door. Tijd voor een film-
pje heb ik niet.”
Met de start van zijn eigen drukkerij en re-
clamebureau printbroker.nl kwam zijn grote 
droom uit. “Sommige mensen gaan iedere dag 
klagend naar hun werk, ik vind het altijd leuk. 
Ik wilde niet na mijn studie voor een baas wer-
ken om zo zíjn droom waar te maken, ik wilde 
studeren en werken tegelijk. Doen wat ik zelf 
leuk vind”, zegt hij. Tussen zijn scriptiepapie-
ren op zijn bureau liggen kleurige tijdschriften. 
Veel daarvan heeft hij zelf gedrukt, zoals het 
kleurrijke outsource magazine.
Tjoen had zijn hbo-diploma Grafimedia-
technologie al op zak, toen hij zijn eigen bedrijf 
begon. Hij vond de kennis die hij daar opdeed 
nuttig en praktisch. “Maar ik miste wel een 
hoop theorie.”
Bij bedrijfskunde ontdekte hij het postmoder-
nisme, en dat kwam hem goed van pas bij het 
opzetten van een offshorebedrijf van printbro-
ker.nl in Suriname, waar hij oorspronkelijk 
vandaan komt. “Door het postmodernisme 
ontdekte ik dat er meerdere realiteiten en ge-
zichtspunten zijn. De Surinamers die voor mijn 
offshorebureau werken, waren eerder niet zo 

gemotiveerd. Mijn werknemers hadden het ge-
voel dat wát ze ook deden, ze toch niet hogerop 
kwamen. Door mijn studie, heb ik geleerd om 
me meer in de motivatie van anderen te verdie-
pen. Ik vertelde mijn werknemers dat ze tijdens 
het uitvoeren van een opdracht niet alleen voor 
míj werken, maar ook voor de Nederlandse 
klant. De kwaliteit van het drukwerk ligt in 
hun handen. Als ik een opdracht voor druk-
werk van Mercedes krijg, werken zij ook 
voor Mercedes. Dat motiveert hen enorm”, 
zegt Tjoen. “En mij ook.” Hij wijst naar de 
Surinaamse vlag op zijn kamer. “Ik kan de 
mensen in mijn land helpen en tegelijkertijd is 
het ook een goede deal voor mij.”
Niet alleen op businessgebied: “Als ik genoeg 
heb van alle Nederlandse regeltjes en weer 
eens een boete krijg voor fout parkeren, dan 
ga ik naar Suriname. Daar kan ik bij iedereen 
binnenvallen en mee-eten, zonder dat daar-
voor afspraken moeten worden gemaakt. In 
Suriname ben je meteen welkom, in Nederland 
moet de agenda eerst worden doorgespit.”
En als hij even genoeg heeft van Suriname, 
keert hij weer terug naar Nederland. “Als ik 
te lang in Suriname ben, mis ik de folders van 
de Mediamarkt en het Italiaanse eten van La 
Gondola. Door een groot gedeelte van mijn be-
drijf offshore in Suriname te plaatsen, vlieg ik 
heen en weer en krijg ik het beste van die twee 
werelden.” MZ (foto: RvdH)

Offshore in Suriname 

Irvin Tjoen, 
vijfdejaars bedrijfskunde

Leeftijd: 27 jaar
Geboorteplaats: Paramaribo
Woonplaats: Rotterdam 

KAMERVRAGEN




