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Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

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

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

-Studiefi nancieringsgeschil?

-Huurgeschil?

-Arbeidsrechtelijk geschil?

010-4133931
Voor een gratis en 

vrijblijvend consult.

Greenchoice is een ambitieuze energieleverancier, gevestigd in het 
centrum van Rotterdam. Als enige 100% duurzame leverancier van Nederland 
voorzien wij dagelijks ruim 250.000 huishoudens en bedrijven van uitsluitend 
groene stroom én groen gas. Wij zijn momenteel op zoek naar energieke collega’s 
voor de uitbreiding van onze 

klantenservice
Greenchoice heeft geen traditionele helpdesk. Wij beschikken over een bereikbare 
klantenservice met begripvol personeel. Wanneer je naar ons belt, wordt er 
daadwerkelijk naar je geluisterd. Dat komt omdat wij veel aandacht besteden aan 
de kwaliteit van ons klantencontact. Kwaliteit begint met het intern opleiden en 
persoonlijk begeleiden van onze medewerkers. 

De klantenservice van Greenchoice bestaat uit verschillende teams die 
zich afzonderlijk bezighouden met het betalingsverkeer, het opstellen van 
energienota’s en het beheer van de mailbox. Tot de dagelijkse werkzaamheden 
behoren het beantwoorden van telefonische klantenvragen en het verwerken 
van teamgebonden administratie. Kortom, een werkdag met veel 
afwisseling. 

Jouw profi el  HBO werk- en denkniveau
   een écht servicegerichte instelling
   een goede telefoonstem
   beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

In ruil bieden wij een leuke functie, een goed salaris en groeimogelijkheden bij 
een vooruitstrevende organisatie waarin je niet één van de velen bent. Ben jij 
minimaal 24 uur per week beschikbaar en heb je minstens zoveel energie als 
Greenchoice? Stuur dan een motivatiebrief en CV naar fernanda@greenchoice.nl 
of kijk op www.greenchoice.nl. 

De Redactieraad van Erasmus Magazine is op zoek naar een nieuw 
studentenlid. Studenten vanuit de Faculteit der Sociale Weten-
schappen, de Rotterdam School of Management, Erasmus Uni-
versity (RSM) en de Faculteit der Wijsbegeerte wordt met nadruk 
gevraagd te reageren. De benoeming is voor minimaal één jaar.

De Redactieraad adviseert de hoofdredacteur over het algemene 
beleid van Erasmus Magazine en EM Online, denkt mee over 
de koers en fungeert als aanspreekpunt bij geschillen. De raad 
komt circa vier keer per jaar bijeen. De raad telt zeven leden: drie 
medewerkers, drie studenten en een extern lid.

Geïnteresseerden kunnen een reactie sturen t.a.v. de voorzitter van 
de Redactieraad, mw. prof.dr. M. Halbertsma. 
Reacties graag per e-mail, o.v.v. ‘Redactieraad EM’ naar: 
erasmusmagazine@em.eur.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdre-
dacteur van Erasmus Magazine, Wieneke Gunneweg, telefoon-
nummer: 40 81826 of gunneweg@em.eur.nl

 zoekt 

Student 
voor 
Redactieraad

Student freelancers
zoekt

Erasmus Magazine en EM Online worden gemaakt door een 
professionele redactie, maar kunnen niet zonder de bijdrages van 
studenten van de Erasmus Universiteit. Daarom zijn we op zoek naar 
studenten die voor EM willen schrijven.

Dus heb jij:
– goede ideeën hebben voor verhalen
– een goed netwerk in het studentenleven en weet je wat er speelt
– een vlotte pen, en ken je de basisprincipes van een goed   
  journalistiek verhaal
– tijd en zin om artikelen te schrijven voor EM in ruil voor een   
 vergoeding

Mocht je niet kunnen schrijven, maar wél een enorm 
striptekentalent hebben, laat dat dan ook weten. 

Stuur dan een mailtje + enkele voorbeelden van je schrijf- of 
tekenkunst aan: 
Wieneke Gunneweg, Hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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Momentum
Wat mag je nu wel en niet zeggen in Nederland? Met 
die vraag toog EM naar strafrechtjurist Paul Mevis in 
hoop op enige klaarheid in de zaak Wilders, die nu voor-
ligt bij de rechtbank in Amsterdam. Het is een interes-
sant verhaal geworden, dat nu eens niet de morele 
vraag stelt: wat mag je zeggen, maar wat mag je rech-
tens zeggen? Want dat is de vraag die de Amsterdamse 
rechtbank moet beantwoorden.
Over recht gesproken - bruggetje - op deze campus 
werd vorige week door studenten stevig gebruikge-
maakt van de grondrechten vrijheid van meningsuiting 
en recht op demonstratie. Het lukte de bezetters om én 
een wethouder én de minister van Onderwijs naar de 
campus te ontbieden. En dat voor een universiteit die 
vooral bekendstaat in den lande als hofleverancier van 
het gros van – die vermaledijde – topmannen van het 
bedrijfsleven. Een mooi verslag van een week vol acti-
visme en adrenaline verderop in deze editie.
Nog een signaal dat de EUR naast de roergangers van 
het kapitalisme ook nog andere producten aflevert aan 
de samenleving: vorig jaar meldden zich zo’n honderd 
geïnteresseerden voor de educatieve minor waarmee ze 
leraar aan een middelbare school konden worden. 
Helaas moest de EUR de minor een jaar uitstellen. Maar 
enkele studenten voelden zich toch geroepen; ze volg-
den de minor aan de UvA. Zo ook onze studentfreelan-
cer Tim Gouw die stage liep op een zwarte vmbo-school 
in hartje Rotterdam. Zijn roerende verslag verderop in 
EM.

Nu hoop ik alleen nog dat de docerende én demonstre-
rende Rotterdamse studenten dit momentum kunnen 
vasthouden.

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

14 Acties tegen bezuinigingen

18 Student voor de klas

© Erasmus Magazine Auteursrecht voorbehouden. Het is niet toegestaan om 
zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur artikelen of illustraties 
geheel of gedeeltelijk over te nemen.

Erasmus magazine/EM onafhankelijk opinie-en informatieblad 
van de Erasmus Universiteit Rotterdam
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SSR-R VERSLAAT 
LAURENTIUS
Dankzij deze cheerleaders 
was het donderdag 28 ja-
nuari toch nog een beetje 
warm in het Excelsior-sta-
dion tijdens een voetbal-
wedstrijd tussen studen-
tenverenigingen Laurenti-
us en SSR-Rotterdam. Na 
de reguliere speeltijd 
stond er een stand van 1-1 
op het bord. Uiteindelijk 
behaalde SSR-R na het ne-
men van penalty’s de 
overwinning. 
De voetbalwedstrijd werd 
dit jaar voor de derde keer 
op rij gehouden en lijkt 
een heuse traditie te wor-
den. Voor SSR-R zit er in ie-
der geval een stijgende 
lijn in: in het eerste jaar 
verloor de vereniging met 
ruime cijfers, de tweede 
keer won Laurentius nog 
slechts met een doelpunt 
verschil en dan nu een 
overwinning. SSR-R ver-
wacht dan ook volgend 
jaar met minstens 5-0 te 
kunnen winnen. CL (foto: 
RvdH)
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DE QUOTE

‘De IB-groep stelt het opnemen van een lening door 
een student als heel eenvoudig voor. Elke financiële 
dienstverlener zou met deze beperkte informatie door 
de toezichthouder op de vingers worden getikt’
zegt econome Anita Vlam van de Erasmus School of Economics op Economieopinie.nl

CARRIÈRE

Topmannen studeerden in Rotterdam
Ambities om topman of -vrouw te worden bij een beurs-
genoteerd bedrijf? Een studie aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam of de TU Delft lijkt de snelste route naar 
zo’n functie. Weekblad Intermediair deed onderzoek 
naar de opleidingen van topbestuurders. 
Van de 25 bedrijven met een notering aan de AEX heb-
ben er acht een topman die studeerde aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Zeven beursgenoteerde onder-
nemingen worden bestuurd door een in Delft opgeleide 
ingenieur. Ook in de raden van commissarissen zijn 

oud-studenten van de Erasmus Universiteit het best ver-
tegenwoordigd, de Universiteit van Amsterdam volgt 
daarin op de tweede plek. Het vooroordeel dat het vooral 
leden van de studentencorpora in Leiden en Amsterdam 
zijn die het Nederlands bedrijfsleven leiden, blijkt dus 
niet te kloppen. De belangrijkste old boys-netwer-
ken bestaan uit in Rotterdam opgeleide econo-
men en ingenieurs uit Delft. Geen enkele topbe-
stuurder komt van de Universiteit Maas-
tricht, Wageningen of Nijmegen. HOP

De betogende studenten hadden zich 
omstreeks het middaguur verzameld 
tussen het T- en het L-gebouw van de 
campus en langzaam zwelde de groep 
flink aan. Demonstranten uit Utrecht, 
leden van de Landelijke Studenten 
Vakbond, PvdA-leden uit Rotterdam, 
een enkele beroepsquerulant en zelfs 
de schoonmaaksters van de universi-

teit sloten zich aan, waardoor de groep 
uitgroeide tot meer dan 100 man sterk. 
Politieagenten te paard en talloze me-
dia (ook tv) maakten de demonstratie-
stemming compleet.
Na het rondje rond de campus was er 
een intermezzo bij de ingang van de 
C-hal. Waar onder meer CvB-voorzit-
ter Pauline van der Meer Mohr liet 

weten dat zij de studenten steunt in de 
demonstratie tegen bezuinigingen op 
het hoger onderwijs. Dat was de stu-
denten niet duidelijk genoeg. Ze rie-
pen: “CvB spreek je uit!”
De minister deed, zoals te verwach-
ten, geen toezeggingen, want in mei 
mag het kabinet pas uitlatingen doen 
over waar de bezuinigingsklappen 

gaan vallen. Wel zei hij toen hij de leu-
zen zag op de spandoeken: “Dankje-
wel voor de aandacht. De universiteit 
is inderdaad geen productiefabriek.” 
Hij beloofde dat het onderwijs ‘toe-
gankelijk’ zou blijven. Maar beloven 
om de basisbeurs te behouden kon hij 
niet. DR (foto: Rondald van den Heerik)

Lees meer over het studentenprotest op 
de EUR vanaf pagina 14 van dit num-
mer en op www.erasmusmagazine.nl  

‘Wij willen stufi zien!’ 
De betoging voor behoud van studiefinanciering op de campus Woudestein donderdag 4 februari verliep 
zonder ongeregeldheden. Onderwijsminister Ronald Plasterk liet ook zijn gezicht nog even zien. 

STUDENTENPROTEST



CAMPUS 

Fiat 500
Waar: zaal T-316, Woudestein
Wanneer: donderdag 4 februari 14.00 – 15.55 uur

De studenten van BMG hadden een weekje bedrijvendagen, 
waarin ook een middag gastcollege is ingeruimd over het 
Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. Niemand minder dan 
Amerika-deskundige Maarten van Rossum zal aantreden om 
op zijn geheel unieke wijze dit fenomeen voor het voetlicht te 
brengen. Weliswaar is hij inmiddels de AOW-gerechtigde leef-
tijd gepasseerd, maar Van Rossum blijkt als altijd in staat  
om zonder enig hulpmiddel een briljante monoloog af te ste-
ken; onderkoeld, bedaard, zonder stemverheffing – wat zeg 
ik: zonder enige variatie in intonatie die als altijd sarcastisch 
is – zonder haperingen, in prachtige volzinnen en met fre-
quente afdwalingen, en cabareteske overpeinzingen. Zoals:
* ‘Omdat we niet meer in het eeuwige leven geloven, rekken 
we het hier zo lang mogelijk – met alle ellende van dien.’
* ‘De meeste medische kosten worden gemaakt in de laatste 
twee jaar van ons leven. Mensen twee jaar eerder uit hun lij-
den verlossen betekent een kostenreductie van zo’n 30 pro-
cent, maar ik begrijp dat dit politiek geen haalbare kaart is.’ 
* ‘Rij met een Fiat 500 door de zijstraten van Manhattan; 
goeie kans dat u in een gat rijdt, zo groot dat u nooit meer 
wordt teruggevonden.’
* ‘Als u in de VS bent, bezoek dan in plaats van uw kennissen 
in suburbia die drie auto’s hebben die samen één op één rijden 
eens een achterbuurt: het is net nog geen Port-au-Prince.’ 
* ‘In Nederland studeert u min of meer gratis. Een jaartje col-
lege in Harvard kost 60.000 dollar. Daarom hoop je in Ameri-
ka dat je kinderen randdebielen zijn; anders ga je failliet.’ 

Vanzelfsprekend drijft Van Rossum enkele studenten van het 
organisatiecomité regelmatig tot wanhoop wanneer hij ver-
valt in bespiegelingen die niets met het eigenlijke onderwerp 
van doen hebben. En natuurlijk monoloogt hij ruim voorbij 
zijn tijdslimiet, zodat de pauze moet worden afgelast.
Aan dr. Erik Schut de ondankbare taak om 75 jaar pogingen 
om de Amerikaanse gezondheidszorg te hervormen nog eens 
dunnetjes over te doen. In het zaaltje waar de temperatuur 
aardig begint op te lopen en het zuurstoftekort zich steeds 
meer laat gelden, wandelt Schut langs elf presidenten – van 
Franklin Delano Roosevelt tot George W. Bush – die in meer, 
maar vooral mindere mate hun steentje hebben bijgedragen 
aan het systeem van National Health Insurance om uiteinde-
lijk bij Obama uit te komen. Daarbij maakt hij steeds vaker 
gebruik van het stopzinnetje ‘hetgeen inmiddels al is gezegd’, 
want inderdaad; van Rossum had het meeste reeds aange-
stipt. Desalniettemin is het wel zo aardig om ook een gestruc-
tureerde versie van het echec dat Amerikaanse gezondheids-
zorg heet, aan te horen. 

Beide heren zijn het erover eens: zorg in Amerika is duur en 
inefficiënt, met als gevolg een leger onverzekerden van zo’n 
vijftig miljoen mensen. En dat allemaal dankzij onder meer de 
diepgewortelde vrees voor een te grote overheid, de krachtige 
lobby van artsen, ziekenhuizen, werkgevers en verzekerings-
maatschappijen, en het complexe politieke proces. Kortom, 
the congress is the graveyard of health care reforms. Ergo 
moet gevreesd worden dat ook Obama’s plannen zullen 
sneuvelen.

Gert van der Ende

Zetels U-raad geshuffeld 
De twaalf zetels van de personeelsgeleding in de Universiteitsraad 
worden opnieuw verdeeld. De grote faculteiten moeten inleveren ten 
gunste van het Institute of Social Studies (ISS), iBMG en de Universi-
teitsbibliotheek. 

Mexicaanse griep passé
Nu het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gemeld dat de epi-
demie van de Mexicaanse griep voorbij is, verdwijnen de maatregelen op de universiteit.  
Overal, vooral in de buurt van toiletfaciliteiten, waren voorlichtingsposters ‘Grip op 
griep’ opgehangen. GOM Schoonhouden zal al deze posters verwijderen. De dispensers 
met papieren handdoekjes zullen niet meer worden bijgevuld en als ze leeg zijn van de 
muur worden gehaald. De EUR-medewerkers die zich bezighielen met de eventuele pan-
demie – het Calamiteiten Managementteam – wordt bij deze ook opgeheven. MM

Het College van Bestuur (CvB) heeft een 
voorstel voor de herverdeling neergelegd bij 
de U-raad. Hierin staat dat de vier grootste 
faculteiten allemaal één van hun twee zetels 
moeten inleveren. Van de vrijgekomen zetels 
krijgen het ISS, het iBMG (instituut Beleid 
& Management Gezondheidszorg), en de 
Universiteitsbibliotheek (UB) er eentje. De 
laatste zetel gaat naar de faculteit met de 
meeste stemgerechtigden.
De Universiteitsraad spreekt en stemt op 2 
maart in de overlegvergadering over het 
voorstel van het CvB. Voor de wijziging van 
het kiesreglement dient tweederde van de le-

den van de U-raad in te stemmen. 
De zetels van het iBMG en de UB zijn zoge-
noemde kwaliteitszetels. Dat betekent dat 
de zetel in eerste instantie toehoort aan het 
iBMG of de UB, maar bij het ontbreken van 
kandidaten toekomt aan respectievelijk het 
Erasmus MC of het centrale niveau.
Aan de verdeling van de zetels in de stu-
dentgeleding van de U-raad verandert niets 
door de komst van het ISS. Dit instituut 
heeft namelijk een eigen studentenvertegen-
woordiging. Bovendien verblijven de meeste 
ISS-studenten doorgaans een korte periode 
in Nederland. LJ

BESTUUR

GEZONDHEID

Dichten in gebarentaal
Eén van de ‘liftboys’ in de liften van het H-gebouw droeg op 28 januari tijdensde 
Landelijke Gedichtendag – zijn gedichten zowel mondeling, als in gebarentaal 
voor. In een rood jasje met kwastjes aan de voorkant, en met een rood kartonnen 
hoedje op begroette hij zijn publiek met een vriendelijk ‘goedemorgen’. Reacties 
van studenten en medewerkers varieerden van breeduit lachen tot enige gene. In 
totaal brachten zes liftboys en –girls gedichten ten gehore, in verschillende genres 
waaronder Portugese en Braziliaanse fado, Franse liederen uit de late Romantiek, 
en Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Engelse gedichten. LJ (foto: Michel de Groot)

ACHTERAF
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TALENT OP DE EUR

Nieuwe campusdichter stelt zich voor
Lennart Pieters, derdejaars Algemene Cultuurwetenschappen, is de nieuwe campusdich-
ter van de Erasmus Universiteit. Hij maakte zijn debuut tijdens het Dichterscafé op 28 ja-
nuari in Maria’s Cantina. 

De nieuwe campusdichter, hoe voelt dat? “Tof. 
Het is een bevestiging dat ik de juiste kant op ga. 
Door deze nieuwe titel kan ik meer van mezelf 
laten zien. Het is de bedoeling dat ik bij officiële 
gelegenheden zal optreden. Ook kan ik andere 
evenementen, zoals de Eurekaweek, mooi samen-
vatten in dichtvorm.”

Wat betekent dichten voor je? (lachend) “Dat 
ben ik nog aan het uitvinden. Toen ik op mijn 
veertiende begon met dichten was het vooral 
expressie. Nu ik sinds vier jaar ook optreed, zie 
ik het meer als een vorm van vermaak. Ik stel me 
in dienst van het publiek, en in mijn achterhoofd 
houd ik daar rekening mee bij het schrijven.”

Hoe omschrijf je je stijl? “Mijn werk is redelijk 
toegankelijk, ritmisch en beeldend. Mensen zeg-
gen wel eens tegen me dat ze mijn gedichten als 
een filmpje voorbij zien rollen. Het schrijven gaat 
in golven. Soms ga ik er voor zitten, maar krijg ik 
niets op papier. Een andere keer zit ik op de fiets 
en komt er spontaan een woordenstroom in me 

op door het ruiken van een geur. Voor een dichter 
is het belangrijk om zoveel mogelijk dingen te 
ondernemen. Hoe meer verschillende indrukken, 
hoe makkelijker alles gaat ‘flowen’. In de zomer 
ben ik bijvoorbeeld expressiever, omdat ik dan 
meer meemaak.” LJ

Benieuwd naar Lennarts gedichten? Kijk op 
www.lennartpieters.hyves.nl

Leonard Kroese, orkestchef van 
het Nederlands Studenten Orkest 
(NSO), violist én geneeskundestu-
dent op de Erasmus Universiteit. 
Het NSO gaat vanaf 7 februari op 
tournee door Nederland en speelt 
15 februari in De Doelen in  
Rotterdam. 

Je bent de enige Rotterdammer in 
het NSO. Hoe kan dat?
“Er bestaat geen studentenorkest in de 
Maasstad, en dat maakt het lastiger om 
studentenmusici te vinden voor het NSO. 
Opvallend is dat er doorgaans weinig 
economiestudenten in orkesten zitten, en laat 
dat nu net de grootste opleiding van de EUR 
zijn.”

Jullie repeteren tien dagen lang 
intensief. Hard werken of lekker 
keten?
“Beide. We repeteren negen uur per dag 
dus aan het eind van zo’n ‘werkdag’ moet je 
even stoom afblazen. Dat doen we gezellig 
met een biertje in de bar. Gaandeweg leert 
iedereen elkaar beter kennen, en wordt de 
sfeer steeds leuker.”

Zijn er al romances ontstaan?
“Hier en daar bloeit er wel iets op. In het 
verleden zijn er zelfs meerdere NSO-huwelij-
ken ontstaan.” 

Als orkestchef heb je het orkest 
samengesteld. Was dat eenvoudig?
“Nee, ik ben tot het laatste moment bezig 
geweest met ronselen. Door het Bindend 
Studieadvies en aanwezigheidsplicht bij 
steeds meer vakken konden studenten min-
der snel vier weken achter elkaar vrij nemen. 
Aan de andere kant wilden zij zich niet al 
maanden voor de tournee vastleggen. Vlak 
voor de repetitieperiode zeiden gelukkig nog 
veel studenten ‘ja’.” LJ

EUR-studenten betalen voor het NSO-concert 
5, in plaats van 10 euro. Meer informatie via 
Erasmus Cultuur (eur.nl/sgec).

Guilherme Luttikhuizen dos Santos

De 22-jarige, half-Portugese pre-
masterstudent bedrijfskunde, 
breakdancer en fitnesser Guilherme 
Luttikhuizen dos Santos won drie 
(!) keer een ideeënwedstrijd van de 
EUR-website Innomediary.com. Zoals 
de prijsvraag over hoe de Erasmus-
bibliotheek van de toekomst eruit zou 
moeten zien. “Alle boeken onder de 
vloer. Studenten kunnen via portals 
boven toegang krijgen tot de infor-
matie, en ook van elkaar lezen wat 

men van bepaalde boeken vindt.” 
Hij richtte samen met studievriend 
yournumber.nl op, ‘de eerste telefoon-
gids voor mobiele nummers in Neder-
land’. Dos Santos deed hbo Marketing, 
wil na de premaster waarschijnlijk 
verder met marketing aan de EUR; 
of strategisch management, dat lijkt 
hem ook interessant. En vervolgens? 
‘Ja, de online marketing, dat is wel 
mijn passie’. DR

Binnen 13 tellen een ander

‘...maar ik dwaal af, zeg nou zelf. 
Verdien ik nog genegenheid?’ 
Ze lacht: ‘het is even een taai proces, 
maar vijf maanden valt nog mee enne... 
vier je verdriet over jullie twee 
niet alleen knul.’ 

‘Het is iets negatiefs hoor’ 

‘Nu nog wel ja’

Campusdichter Lennart Pieters
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Freeze! 
EUR-studenten kre-
gen les in popping & 
locking tijdens het 

Erasmus Cultuur Dance Event 
op 2 februari. 

Buikvet goed ‘medicijn’ 
na hartinfarct
Stamcellen in buikvet 
kunnen het hart na 

een infarct zo goed repareren, 
dat de patiënt er minder ge-
zondheidsproblemen aan over-
houdt.  

Vooral economische 
opleidingen 
groeien
Aan de universiteiten 

is vooral het aantal bachelor-
studenten van economische 
opleidingen fors toegenomen. 

‘Beste Bud’
Loopbaancoach Bud 
Bickes adviseert stu-
denten over de start 

van hun carrière. Heb jij hier-
over een vraag? Mail naar 
emonline@em.eur.nl 

EM twittert!
Volg ons ook op @
erasmusmag op 
Twitter.

ONDERZOEK

euro was de basisbeurs voor uitwonen-
de studenten vandaag geweest, wanneer de beurs sinds 1986 netjes mee was 
gegroeid met de inflatie, becijferde NRC. In werkelijkheid is de beurs nu 260 
euro, en wordt nu waarschijnlijk omgezet in uh, nul euro.

CIJFER

Open acces moet 
norm worden 
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek moe-
ten voor iedereen toegankelijk worden. De Neder-
landse organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO) maakt 2,5 miljoen euro vrij om open 
acces-publicaties te stimuleren. 

Het is onlogisch dat onderzoek, betaald met 
Nederlands belastinggeld, terechtkomt in de dure, 
afgeschermde databases van wetenschappelijke 
uitgeverijen. Ook partijen die de torenhoge abon-
nementskosten niet kunnen opbrengen moeten 
toegang hebben tot de artikelen, vinden de NWO 
en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten 
(VSNU). Samen met onderzoekers en uitgevers 
zijn die op zoek naar een nieuw businessmodel. 
Als wetenschappers betalen om in tijdschriften te 
mogen publiceren, kunnen de abonnementskosten 
geschrapt worden. De ontwikkeling is niet nieuw, 
maar open acces-tijdschriften leggen het nog vaak 
af tegen hun traditionele concurrenten. De reden is 
dat wetenschappers kiezen voor een publicatie met 
het meeste aanzien en impact, stelt Paul Soetaert, 
directeur van de Rotterdamse universiteitsbiblio-
theek. “Uitgevers hebben een zeer gevestigde posi-
tie. Zij zorgen voor het proces van peer reviewing, en 
dus voor de kwaliteit van tijdschriften.”
Ook steeds meer gevestigde uitgeverijen stemmen 
toe in het openbaar maken van hun tijdschrift-
artikelen. Probleem is echter dat daarbij vaak 
sprake is van een embargo en de artikelen pas na 
een periode van zes tot twaalf maanden worden 
vrijgegeven. De EUR verzamelt deze artikelen in de 
RePub-database. Die bevat inmiddels ruim 13.000 
artikelen, een aantal dat eind 2010 verdubbeld 
moet zijn. Een deel van de uitgeverijen blijft echter 
weigeren mee te werken. HOP/GM

De minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, Ab Klink (links 
op de foto met naast hem drs. Han 
Middelplaats, hoofd beleidsafdeling 
macro-economische vraagstukken 
van het ministerie van VWS) opende 
maandag 1 februari de Bedrijvendagen 
van de faculteitsvereniging Beleid & 
Management Gezondheidszorg. Hoe 
blijft de gezondheidszorg een aantrek-
kelijke plek om te werken? En hoe gaan 
we de zorg betaalbaar en toegankelijk 

houden? Klink ging op deze vragen 
in, en maakte daarbij gebruik van een 
hoop praktijkvoorbeelden. Dat er een 
enorm tekort aan zorgpersoneel zal 
ontstaan, staat volgens Klink vast. Een 
koerswijziging en efficiëntieslagen zijn 
nodig. Daarbij kunnen de toekomstig 
afgestudeerden BMG een belangrijke 
rol gaan spelen. De studenten hebben 
volgens de minister de juiste studierich-
ting gekozen. MM (foto: Michelle Muus)

iBMG-ers hebben 
de juiste studie gekozen 

BEDRIJVENDAGEN

COLLEGEGELD

Tweede studie definitief duurder 
Het wetsvoorstel van onderwijsminister Ronald Plasterk om de tweede studie duurder 
te maken, is vorige week door de Eerste Kamer goedgekeurd. Hiermee is deze maatre-
gel, die eerder al de meerderheid van de Tweede Kamer achter zich kreeg, definitief. 
De afspraken gelden vanaf 1 september 2010. Vanaf die datum mogen hogescholen en 
universiteiten dus meer collegegeld vragen voor een tweede bachelor- of een tweede 
masteropleiding. Naar alle waarschijnlijkheid zal het de komende drie jaar echter nog 
niet leiden tot een verhoging van het collegegeld. De HBO-Raad en de Vereniging van 
Nederlandse Universiteiten hebben dit toegezegd aan Plasterk. MM



INHOUD	

Gaat de rechtbank Geert Wilders straffen voor 
uitlatingen als ‘de Koran is het Mein Kampf van 
een religie die betoogt anderen te elimineren’? 
“Ik kan en wil geen commentaar geven op strafza-
ken die nog onder de rechter zijn; het vonnis zal het 
uitwijzen.”

In het tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie 
schreef u een annotatie bij de uitspraak van de 
Hoge Raad van 10 maart 2009, een strafzaak be-
treffende een poster met de leuze: ‘Stop het ge-
zwel dat Islam heet’. De verdachte werd door het 
gerechtshof veroordeeld, maar door de Hoge 
Raad vrijgesproken. U beschrijft hoeveel moeite 
het kost om te beoordelen of er een grond is voor 
strafrechtelijke veroordeling. “Er is op dit moment 
een debat aan de gang over waar nou inderdaad 
precies de grenzen liggen van uitlatingen die als 
controversieel gezien worden. Welnu, het strafrecht 
gaat over de uiterste grenzen van wat toelaatbaar is. 
Het wil de vrijheid van meningsuiting respecteren 
en ruimte laten voor discussie en debat. De meest 
aangewezen reactie op een onwelgevallige menings-
uiting is een andere meningsuiting waarin de eerde-
re wordt bestreden. Maar het strafrecht stelt wel de-
gelijk grenzen. U en ik willen naar de wedstrijd Fe-
ijenoord-Ajax gaan zonder bijvoorbeeld de bekende, 
voor Joden kwetsende leuzen te moeten horen. Dat 
is een kwestie van hoe we met elkaar om willen 
gaan in de openbare ruimte. Aan de andere kant: 
wat beledigend is voor een bepaalde groep, bijvoor-
beeld indirect voor gelovigen die zich gekwetst voe-
len door een uiting over hun godsdienst, ziet het 
strafrecht nog niet als het beledigen van een bepaal-
de groep personen, vanwege hun godsdienst, dat 
wél strafbaar kan zijn. Maar dat onderscheid is in 
bepaalde gevallen wel heel erg lastig te maken. Het 
kan alleen per geval beoordeeld worden.”

Wanneer je steelt, weet je natuurlijk dat je ver-
oordeeld kunt worden. Maar als je een bepaalde 
uitlating doet, kan je vooraf niet weten of die uit-
lating strafbaar is. Ondertussen zeggen cabare-
tiers en opiniemakers op de televisie gewoon al-
les wat ze maar willen. Is dat niet erg verwarrend 
voor de burger? “Bij de meeste uitlatingen is wel 
degelijk duidelijk of ze kunnen, of niet. Maar juist 
in een tijd waarin de grenzen worden opgezocht, zie 
je dat men ook de grijze gebieden van wat kan en 

niet kan, gaat vinden. Het strafrecht moet hier te-
rughoudend zijn en kan ook niet de kwaliteit van 
het debat gaan bepalen. Dat bij sommige ‘uitlatin-
gen’ niet helemaal duidelijk is of het mag of niet, 
heeft dan ook zijn voordelen. Kijk, sommige woor-
den hebben in deze tijd ook niet meer de controver-
siële lading die ze voorheen hadden. Het strafrecht 
moet met zo’n ontwikkeling rekening kunnen hou-
den; het strafrecht kan niet tot in detail voorschrij-
ven wat je wel of niet mag zeggen.”

Een uitlating moet ‘objectief beledigend’ zijn voor 
de rechter om kans te maken op een sanctie. Wat 
is dat, objectief beledigend? “Is een uitlating wer-
kelijk beledigend? Dat is de eerste vraag. Zo ja: is 
de uitlating niet toch acceptabel, als bijdrage aan 
het maatschappelijke debat, in de context ervan? Zo 
ja, zijn de woorden dan wellicht onnodig grievend? 
Al is met name dat laatste een niet nader uitgewerkt 
criterium. Het Openbaar Ministerie wilde Wilders 
aanvankelijk niet vervolgen voor bepaalde uitlatin-
gen, en het Hof heeft veel van de klachten daarte-
gen afgewezen. Van slechts een fractie van Wilders’ 
uitlatingen heeft het Hof bevolen dat hij toch voor 
bepaalde wetsartikelen vervolgd moet worden.” 

Wanneer iemand mij, als bijvoorbeeld moslim, op 
straat zou uitschelden voor k**-moslim, bestaat 
dan de kans dat  diegene strafrechtelijk wordt 
veroordeeld? “Zo moet u dat niet vragen.”

Maar het zou toch mooi zijn om enig inzicht te 
krijgen in hoe zoiets dan werkt. “Stel, u voelt zich 
door een uiting van iemand beledigd. Dan is er iets 
fout gegaan in de communicatie en de eerste stap is 
dan om die persoon daarop aan te spreken. Kijken 
of dat iets oplost. Wanneer dat niet werkt kunt u 
aangifte doen. Dan treedt het rechtssysteem in wer-
king. Maar er is dan wel een ander punt. Er worden 
elke dag duizenden strafbare feiten gepleegd, en het 
is niet de bedoeling dat het systeem hier met al zijn 
zwaarte meteen bovenop duikt. Dan zou het rechts-
systeem springen. Het strafrecht gaat over de uiter-
ste grenzen, en die is er niet om maatschappelijke 
ontwikkelingen of conflicten zonder meer te beteu-
gelen. Verontwaardiging voelen alleen is meestal te 
weinig grond voor het OM en de rechter. Het recht 
wil ook niet vooruitlopen op het maatschappelijke 
debat, maar volgt bepaalde ontwikkelingen wel.”

Hoe zit het nu eigenlijk met de strafbaarheid van 
godslastering? “De wet zeg nog steeds dat je je 
niet op voor godsdienstige gevoelens krenkende 
wijze mag uitlaten. Maar er is al heel lang niets 
meer met die strafbepaling, het beroemde art. 147 
Sr, gedaan. Er liggen dus ook plannen om dit wets-
artikel af te schaffen, omdat er bijvoorbeeld zoveel 

DE	KWESTIE	

Beledigend voor is niet 
    hetzelfde als beledigen van
Volgens strafrechtjurist Paul Mevis is de uitkomst van het proces over de controversiële uitspraken 
van Geert Wilders hoogst onzeker en complex. Op zichzelf zal het proces een graadmeter kunnen 
worden voor de strafbaarheid van uitspraken in de toekomst. Want een ‘uitgebeende jurisprudentie’ 
is er nog niet.    tekst Daan Rutten fotografie Elmer van der Marel/ANP
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mensen zijn die geen geloof hebben. Echter, in de 
belangrijke beslissing van 10 maart 2009 noemde 
de Hoge Raad het betreffende wetsartikel over 
godslastering wel in het arrest, al zei hij erbij dat 
die strafzaak daar niet over ging. Het staat er vast 
niet zonder reden. Bedoelt de Raad dat het artikel 
in de toekomst toch weer van belang zou moeten 
worden? Dat weten we niet; daar moet meer duide-
lijkheid over komen.”

Ingewikkeld allemaal. Zou het dan niet veel dui-
delijker zijn wanneer iedereen alles mag zeggen, 
zolang je maar niet echt tot actie overgaat en 
een moslim het land uitzet of een homo van de 
flat gooit? “Dat hangt ervan af. We vinden in Ne-
derland bijvoorbeeld dat een Kamerlid, althans in 
de Kamer, zo ongeveer alles mag zeggen. Het 
strafrecht kan daar niet bij komen. Al kan de voor-
zitter van de Tweede Kamer natuurlijk wel de 
kwaliteit van het debat bewaken. Zomaar alles 
zeggen is er daar dus niet bij. Maar iedereen alles 
toestaan kan ook niet zomaar. Ten eerste: willen 

we dat wel? Ten tweede: de Grondwet bewaakt de 
vrijheid van meningsuiting ook alleen maar ‘be-
houdens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. 
En er is bijvoorbeeld nog zoiets als het Verdrag te-
gen Rassendiscriminatie en het Europees mensen-
rechtenverdrag die soms tot optreden tegen beledi-
ging dwingen.”
 
Merkwaardig trouwens. Degenen die Wilders 
aanklagen vanwege zijn uitspraak dat de Koran 
een fascistische ideologie is, vergelijken Wilders’ 
partij met de NSB. Is dat niet vervallen in dezelf-
de fout? “Het is niet de meest gelukkige formule-
ring inderdaad. Het zou een argument kunnen zijn 
om, even los van de grenzen die er wel degelijk 
zijn, het debat dan gewoon op die manier plaats te 
laten vinden. Het is ook allemaal erg ingewikkeld 
om algemene standaards te formuleren. Er zijn in 
deze tijd gevoeligheden bij gekomen die er lange 
tijd niet waren – sinds Gerard Reve gedaagd werd 
bij het Ezeltjesproces, bij wijze van spreken. Wij 
hebben, zeker met het arrest van de Hoge Raad 

van 10 maart 2009 zich nog ontwikkelende, nog 
niet helemaal uitgebeende jurisprudentie op dit ge-
bied, waarin de vrijheid van meningsuiting en de 
bescherming van personen en groepen soms hard 
kunnen botsen. Er is veel discussie op dit gebied, 
zodat ook veel zal worden geprocedeerd. Mis-
schien moeten de grenzen inderdaad helderder ge-
trokken worden. Concrete zaken en komende uit-
spraken door de rechters, zoals in de zaak Wilders, 
zullen meer opheldering kunnen geven, maar ook 
weer vragen oproepen.” 

Als strafrechtjurist, als kenner en volger van de 
rechtspraak, kunt u vast iets zeggen over welke 
kant het op gaat, wat de tendensen zijn… “In het 
arrest van 10 maart 2009 zijn wel weer wat nadere, 
zij het ook weer nieuwe lijnen voor een bepaalde 
strafbepaling uitgezet. De Hoge Raad lijkt straf-
baarheid echt als een uiterste te beschouwen, hij 
kiest voor een restrictieve interpretatie, waarbij 
meer uitingen eerder níet dan wél onder het straf-
recht zullen vallen.” 

DE	KWESTIE	

Honderden mensen hebben 
zich woensdag 20 januari 
2010 verzameld bij de recht-
bank in Amsterdam waar de 
strafzaak tegen Wilders bezig 
is. De groep bestaat hoofdza-
kelijk uit sympathisanten van 
de PVV-leider.

PAUL	MEVIS
(1959) is hoogleraar strafrecht en 
strafprocesrecht aan de Erasmus 
School of Law van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Hij schreef on-
der meer het boek Capita Straf-
recht, een thematische inleiding in 
het strafrecht voor het onderwijs. 
Mevis publiceert ook in Neder-
landse Jurisprudentie. Het in dit in-
terview genoemde arrest is te vin-
den op www.rechtspraak.nl, onder 
LJN-nummer BF0655. (foto: RvdH)
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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 

Vatan Hüzeir
researchmaster Sociology of 
culture, media and the arts

“Het bezetten van mijn collegezaal 
vind ik prima, mits het doel van de 
bezetting duidelijk is, er een breed 
draagvlak is onder studenten en 
alle andere manieren om dit doel te 
bereiken zonder resultaat zijn ge-
bleven. Actievoerders moeten goed 
beseffen wat voor impact het stil-
leggen van een college heeft voor de 
aanwezige studenten. 
Het bezetten van collegezalen, 
bestuursgebouwen of complete 
campussen zou wat mij betreft een 
laatste middel moeten zijn om het 
College van Bestuur of de minister 
op andere ideeën te brengen. De 
huidige aanleiding, het omzetten 
van de prestatiebeurs in een lening, 
zou een onderwerp kunnen zijn 
die dergelijke acties rechtvaardigt. 
De besluitvorming hieromtrent is 
echter nog in een prille fase en “op-
warmende acties” zoals flyeren, een 
artikel in het EM of een debat over 
de voorgenomen bezuinigingen lijkt 
mij dan ook meer gepast. Misschien 
waren de vijandige reacties, die de 
actievoerders bij sommige studen-
ten hebben opgeroepen, dan ook 
uitgebleven. Ik heb dus m’n twijfels 
over de manier waarop de actie ge-
voerd is maar ik ben wel blij dat er 
studenten zijn die hun nek uit dur-
ven te steken voor de kwaliteit van 
het onderwijs en de studenten van 
de toekomst!”

“Dit is wat mij betreft typisch zo’n 
Not-In-My-Backyard-geval: wel een 
democratische samenleving wil-
len hebben, maar dan niet ‘als ik er 
last van ondervind’. Ik vind het zelf 
prima als er demonstraties worden 
gehouden en dat er als middel een 
collegezaal wordt bezet – ook ‘mijn’ 
collegezaal. Ik vind het echter wel 
belangrijk dat de studenten die 
demonstreren inhoudelijk naar de 
plannen hebben gekeken. Dat ze zich 
hebben afgevraagd of de studiebeurs 
inderdaad niet effectiever zou kun-
nen worden ingevuld en of er wel of 
geen rechtvaardiging is voor de be-
zuinigingen. Dat ze ook een duidelijk 
beeld hebben van de mogelijke alter-
natieven voor de studiebeurs en dat 
ze die alternatieven op inhoudelijke 
gronden hebben afgewogen. Als ze 
dat gedaan hebben en het dan nog 
steeds niet eens kunnen worden over 
de plannen die mogelijk op stapel 
staan, dan mogen ze wat mij betreft 
demonstreren en daar zelfs ‘mijn’ col-
legezaal voor gebruiken.”

“S.O.S! Een bezuiniging van 20 
procent op het onderwijsbudget; 
de studiefinanciering die wordt 
vermoord; de basisbeurs die dreigt 
te worden omgezet in een lening; 
een tweede bachelor of master? 
Onbetaalbaar... Het ziet er erg slecht 
uit voor ons studenten. Straks zul-
len wij buitensporig diep in onze (al 
zeer ondiepe) buidel moeten tasten 
om de staatsschuld af te betalen. 
Te diep! 
Zoals het er nu naar uit ziet, beteke-
nen de geplande bezuinigingen dat 
studeren in de toekomst vooral een 
mogelijkheid zal zijn voor studen-
ten met kapitaalkrachtige ouders. 
Eenmaal ingevoerd zullen zij de uni-
versiteit veranderen van een vehikel 
ter bestrijding van sociaal-economi-
sche stratificatie, in een instrument 
ter bestendiging en verdere ontwik-
keling daarvan.
Wat nu? Wederom geeft de etymo-
logie goede raad. Wij, studenten, 
moeten ‘uni versus’ [< lat. gezamen-
lijk, geheel gekeerd] zijn. Ons ge-
zamenlijk opstellen tegen plannen 
die de voor iedereen toegankelijke 
universiteit een fenomeen van het 
verleden maakt. Ons uitspreken 
tegen het koppelen van levenslange 
intellectuele ontwikkeling aan 
aards, economisch kapitaal.
Al jarenlang daalt de onderwijskwa-
liteit vanwege bezuinigingen, ter-
wijl wij studenten toch echt steeds 
meer betalen. Daarom protesteren 
we nu. Bezuinigen? Prima. Maar niet 
in mijn collegezaal!”

Bijna	een	week	lang	bezetten	Rotterdamse	studenten	collegezalen	op	de	campus	uit	protest	
tegen	de	voorgenomen	bezuinigingen	in	het	hoger	onderwijs.	Eén	student	werd	zo	kwaad	
over	de	verstoring	van	zijn	college	dat	hij	de	demonstranten	aanviel.	Het	gros	van	de	
andere	studenten	trok	zich	weinig	aan	van	de	protesten	en	deed	niet	mee.

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)

Regina Boot
student Geschiedenis

Bezetten prima, maar niet in mijn collegezaal!
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Crush 
‘Disasters can rarely be anticipated, much less preven-
ted’, luidt het hoopvolle begin van een artikel over 
rampengeneeskunde (New England Journal of 
Medicine, 9 maart 2006). Ik herlas dit artikel na de 
ramp in Haïti, waar een aardbeving met een kracht 
van 7.3 op de schaal van Richter op 12 januari 2010 om 
16.53 uur lokale tijd de bevolking trof en meer dan 
200.000 slachtoffers vergde. Verschrikkelijk, uiteraard. 
Toch lijkt het van een zeker fatalisme te getuigen dat 
gebieden met een grote kans op een aardbeving vaak 
dichtbevolkt zijn. Zo blijkt er een kans van 62 procent 
te bestaan dat San Francisco voor 2031 getroffen 
wordt door een aardbeving met een kracht van 6.7 op 
de schaal van Richter. Dat is net iets meer kans dan bij 
de postcodeloterij, die dan toevallig al wel een keer op 
mijn postcode, maar dan weer niet op mijn lettercom-
binatie viel. Medische beelden na aardbevingen lijken 
voor de hand te liggen: wonden, breuken, uitdroging. 
Toch is doodsoorzaak nummer twee direct na de trau-
ma’s veel minder bekend: het zogenaamde crush-let-
sel. Bij het crush-letsel lekt kapotte spier in de bloed-
baan en bereikt de nieren. De stof myoglobine komt 
hierbij vrij uit de spieren. Myoglobine is in hoge con-
centraties extreem schadelijk voor de nieren, omdat 
het vastloopt in de nierfilters. Acute nierschade komt 
dan ook veel voor na aardbevingen en andere rampen. 
Zelfs dusdanig dat het bloed van vaak honderden 
slachtoffers gespoeld moet worden door middel van 
dialyse om sterfte te voorkomen. Om het probleem 
groter te maken zijn de landen waar de grootste aard-
bevingen de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden 
(Armenië, Iran, Turkije, Algerije, Pakistan) eufemistisch 
gesteld nou niet echt topklinische centra voor dialyse. 
En dus moet er behalve water om te drinken ook wa-
ter om te spoelen met bijbehorende apparaten inge-
vlogen worden. En niet zo’n beetje ook: per 1000 
slachtoffers 60.000 liter water. Er bestaat dan ook een 
internationaal Renal Disaster Relief Task Force, dat dit 
soort operaties moet coördineren. Deze task force is 
ook in Haïti neergestreken, waar het 18 januari heeft 
kunnen beginnen met dialyseren, zo valt te lezen op 
hun weblog. Is er dan niets dat je kunt doen om het te 
voorkomen? Voor bewoners van instortende gebou-
wen blijkt één van de belangrijkste oorzaken van het 
crush-letsel de meubels te zijn, die zich als reusachtige 
stuiterballen tegen je keren tijdens de vrije val. Dus, ja-
wel, er wordt serieus geadviseerd je meubels stevig 
vast te maken, zo valt te lezen in het tijdschrift 
Disasters (22 september 1998). De commercie speelt 
hier fijntjes op in – kijk maar eens naar de hilarisch pri-
mitieve fixeersetjes op www.quakekare.com, waar 
vooral de Quake Wax intrigeert. Vanaf mei woon ik 
twintig hoog in een Amerikaanse wolkenkrabber – 
eens kijken of ik nog een tubetje Bisonkit heb…

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het 
Erasmus MC

EWOUT HOORN

	
Wel actie – geen aktie
Actie op de Rotterdamse campus. Wie had dat gedacht? De Rotterdamse jasje-dasje 
studenten leken altijd meer geïnteresseerd in een wit voetje halen bij bedrijven, dan 
in bezettingen, spandoeken schilderen en nachtenlang leven op goedkope limonade 
en Aldi-happen.
Maar deze week werd – vermoed ik – de hele EUR-gemeenschap al dan niet aange-
naam verrast toen een tiental studenten en nog enkele tientallen sympathisanten 
twee collegezalen bezetten en een demonstratie hielden op de campus tegen bezui-
nigingen in het hoger onderwijs onder het motto: gelijke kansen voor iedereen.
En ja, het gaat het bij dit soort acties om een klein clubje activistische studenten, en 
inderdaad waren de gladgeschoren snuitjes die de bedrijvendagen bevolken bijna 
niet te zien. Maar de studenten in Rotterdam demonstreerden en hielden dat het 
langste vol van alle studenten in Nederland.
Ondertussen bleef het vanuit het docentencorps akelig stil. Hielden diverse docen-
ten tijdens protesten in de jaren zeventig en tachtig op Woudestein nog marathon-
colleges of andere ludieke voordrachten, nu holden docenten de geblokkeerde zalen 
en de demonstratie voorbij – druk met hun eigen zaken.
Ik kreeg – desgevraagd overigens - een paar reacties van docenten op de protesten: 
er moet tóch bezuinigd worden, studenten moeten ook maar eens studeren voor 
hun geld en je moet eerst maar eens afwachten óf er wel bezuinigd gaat worden 
op de studiebeurs. Weinig steun en goedkeuring dus. En dat van docenten die in het 
verleden nog hele lelijke dingen riepen over Deetman en Ritzen. Of met een volle 
baard telefooncentrales bezetten en actie nog met een k schreven.
Steun kwam wel uit de hoek van de lokale politiek. PvdA-wethouder Dominique 
Schrijer bezocht de studenten, steunde ze openlijk en waarschuwde zijn partijge-
noot, minister Plasterk van Onderwijs: bezuinigen op de studiebeurs zou desastreus 
zijn voor de jonge mensen in Rotterdam, waarvan er veel uit sociaal zwakkere 
milieus komen waar tienduizenden euro’s lenen voor een studie niet wordt wegge-
wuifd met de opmerking dat ze dat later heus wel terugverdienen. Sympathiek, nu 
maar hopen dat hij dit verhaal ook volhoudt na de verkiezingen. En dat het College 
van Bestuur – dat zich sympathiek opstelde jegens de demonstranten – zoals be-
loofd, zich in Den Haag hardmaakt voor toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Want van hun eigen docenten moeten de studenten het niet hebben.

Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur Erasmus Magazine & EM Online

	OPINIE	

	VAN	DER	SCHOT	



“Weet jij wat de bedoeling is?”, vraagt een 
student in donkere winterjas fluisterend 
aan de studente naast hem. “Nog niet 
nee, maar die jongen daar zal dat zo wel 
vertellen”, antwoordt ze. Enkele tiental-

len studenten verzamelen zich op maandagmorgen 
in het op dit tijdstip gewoonlijk uitgestorven A-
gebouw op campus Woudestein. Het is half elf en 
enkele beveiligers staan al klaar voor de deuren van 
de aula; blijkbaar hadden die eerder op de dag al de 
actieaankondiging op nu.nl gezien. Hoofd beveili-
ging Jelle Jager overlegt op zachte toon met een lid 
van het College van Bestuur. Het gerucht gaat dat 
de studenten de aula zullen bezetten.
Na een klein half uur lopen de studenten plotseling 
naar buiten. Even lijkt het erop dat de actie wordt 
afgeblazen. Rokend en opgewonden pratend dren-
telen de studenten door de sneeuw, terwijl door en-
kele initiatiefnemers instructies worden doorgefluis-
terd. “Willen jullie je laten insluiten? Volg dan zo 
die jongen in de leren jas”, instrueert Che Brandes-
Tuka. “En jullie blijven hier staan.” Iedereen wacht 
op actie. Met zijn handen diep in de zakken van zijn 
zwarte jas gestoken uit een van de studenten zijn 
ongenoegen over de ongecoördineerde gang van 
zaken.“Er moet nu wel gauw wat gaan gebeuren, 
het heeft lang genoeg geduurd.”
Een trillend mobieltje verbreekt de spanning. De 

studenten van de bezettingsgroep lopen met een 
grote omweg naar collegezaal CB-037, waarvan 
ze vlug bezit nemen. “Snel, snel, doe de kettingen 
erop! Anders kunnen ze ons zo weer wegsturen”, 
roept sociologiestudente Sanne van der Gaag, ook 
betrokken bij de actie. Eenmaal binnen stralen de 
gezichten van de twintig ingesloten studenten van 
trots en opwinding. De bezetting van de Erasmus 
Universiteit is een feit.

Landelijke actie  Niet alleen in Rotter-
dam verzamelen zich op maandagmorgen studen-
ten. Ook in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Wa-
geningen laten universitaire studenten zich horen. 
Ze protesteren tegen de dreigende bezuinigingen in 
het hoger onderwijs en de mogelijke afschaffing van 
de basisbeurs. Nu ook het ministerie van Onderwijs 
flink moet bezuinigen, ten gevolge van de econo-
mische crisis, staat de financiering van het hoger 
onderwijs onherroepelijk onder druk. In de Tweede 
Kamer bestaat een breed draagvlak voor afschaf-
fing van de studiefinanciering. Genoeg reden tot 
zorgen, vinden de actievoerende studenten.
“Nu is het moment om onze stem te laten horen”, 
zegt filosofiestudent Jeroen van der Starre, een van 
de organisatoren van de bezettingsactie. “Stukje 
bij beetje wordt de ondersteuning van studenten 
teruggeschroefd. Dit moet echt stoppen. Afschaf-

fing van de basisbeurs kan betekenen dat sommige 
mensen in de toekomst niet kunnen gaan studeren. 
Deze actie is een signaal: als de bezuinigingen 
ons treffen, dan gaan we terugvechten. Want ook 
de kwaliteit van het hoger onderwijs staat op het 
spel. Een substantieel deel van de EUR-studenten 
staat zonder meer achter ons. Dit gun je je zusje of 
broertje toch niet? De overheid kan niet studenten 
laten opdraaien voor de kosten die gemaakt zijn 
tijdens de crisis.”

Eisen  De twintig studenten in de bezette col-
legezaal praten druk over wat er de komende uren 
moet gaan gebeuren. Drie studenten klimmen op 
de vensterbank om posters en spandoeken op te 
hangen. ‘Waar gehakt wordt vallen spaanders, 
kEURslager, mag het 20 % minder zijn?’, valt van 
buitenaf te lezen op het raam. Op een andere poster 
staat: ‘Pas op voor het mes van Plasterk. Snijden 
in onderwijs is snijden in kennis’. Binnen is het 
tamelijk warm en klinken oude hits van Michael 
Jackson.
Ruim een uur na de bezetting wordt op de met ket-
tingen gesloten deuren gebonkt. Een actievoerder 
komt met een update: de door de actievoerders 
opgestelde eisen zijn overgebracht aan het College 
van Bestuur (CvB). De studenten eisen dat het 
CvB zich uitspreekt tegen de plannen van Plasterk 
om te bezuinigen op het hoger onderwijs en willen 
een toezegging van het CvB om de collegegelden 
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Vecht, vecht, vecht 
strijd, dat is ons recht!
Zo’n twintig studenten verzamelen zich maandagmorgen 1 febru-
ari om een collegezaal op campus Woudestein te bezetten. Dit 
om hun ongenoegen te uiten over de bezuinigingen op het hoger 
onderwijs en de mogelijke afschaffing van de basisbeurs. Een 
week vol actie volgt.   

     tekst Marjolein Marchal en Csilla Liptai fotografie Ronald van den Heerik en Michel de Groot

Rechts: Actievoerders in de C-hal, nadat zij 
collegezaal CB-037 hebben bezet 
Onder: Enkele studenten hebben overnacht 
in collegezaal LB-107



voor een tweede studie of master niet te verhogen. 
Bovendien willen ze dat tegen de actievoerders geen 
disciplinaire maatregelen zullen worden genomen. 
“Ik ga er vanuit dat we te maken zullen krijgen met 
een behoorlijk autoritaire houding van het CvB, 
maar wij zijn van plan te blijven zitten tot ze uitein-
delijk onze eisen inwilligen”, zegt organisator Van 
der Starre.
Binnen enkele uren reageert het CvB met een brief. 
Daarin stelt het College dat het geen disciplinaire 
maatregelen zal nemen tegen de studenten, ‘mits de 
actievoerende studenten zich aan de regels houden.’ 
Op de andere eisen gaat het college niet in. Van zich 
uitspreken tegen de komende bezuinigingen ziet het 
college af: ‘...wil eerst voorstellen van het kabinet 
afwachten alvorens hierover een definitief oordeel 
te vellen.’ Ook zegt het college niet toe dat college-
gelden voor een tweede studie of master niet zal 
verhogen, ‘omdat hierover nog overleg met de Uni-
versiteitsraad moet plaatshebben.’ De studenten 
vinden de brief lafjes.

Tegenstander  Terwijl het groepje ac-
tievoerders dat zich heeft opgesloten overlegt en 
coördineert per mobiele telefoon, vestigen andere 
betrokkenen rond lunchtijd aandacht op de actie. 
Met een megafoon maken zij de doelen duidelijk en 
delen ze folders uit rond de mensa’s. ‘Kom in actie 
voor het te laat is’, waarschuwt de folder. ‘Plasterk 
laat studenten meer betalen, terwijl het onderwijs-

peil blijft dalen’, valt te lezen. Veel voorbijgangers 
nemen de folders aan, maar of ze zich ook zullen 
aansluiten bij de actievoerders – want dat is uit-
eindelijk het doel – blijft de vraag. Voor de bezette 
collegezaal tekenen passerende studenten de petitie 
en ze laten hun mailadressen achter, zodat ze op de 
hoogte blijven van nieuwe acties.
Het bestuur van de universiteit besluit de studenten 
ongemoeid te laten, aangezien het protest vreed-
zaam verloopt. De enige agressie komt uiteindelijk 
van een rechtenstudent. Wanneer de actievoerders 
maandagmiddag een college Formeel strafrecht ver-
storen, om aandacht te vestigen op hun standpunt, 
stormt een student naar voren. Hij smijt met een 
stoel, gooit twee megafoons kapot en bijt een actie-
voerder in zijn hand. 
“Ons plan was de studenten in de zaal voor te lich-
ten over de actiedag en ze over te halen mee te doen, 
meer niet. De zaal reageerde positief. Tot die jongen 
naar voren sprong”, aldus een van de actievoerders. 
“De persoon die jullie heeft aangevallen zal worden 
aangepakt”, verzekert hoofd beveiliging Jelle Jager 
de gespannen actievoerders, “Maar jullie moeten 
wel begrijpen dat als je volle collegezalen ingaat, 
waar op dat moment les wordt gegeven, je geen 
mede- maar alleen tegenstanders zult creëren.”  

Medestanders  Een medestander hebben 
de studenten wel in de persoon van de Rotterdamse 
wethouder Dominique Schrijer. Hij komt dins-

dagmiddag langs om zijn steun te betuigen. “Ik 
ben van mening dat de keuze voor een opleiding 
nooit door geld mag worden bepaald. Vooral in 
Rotterdam is het naar mijn mening cruciaal dat de 
basisbeurs blijft bestaan. Daarom steun ik deze 
studentenacties dan ook van harte.”
Ook het net aangetreden CvB-lid Bart Straatman 
laat dan weten dat hij sympathie heeft voor de 
studentenacties, maar genuanceerd blijft staan te-
genover de door de actievoerders gestelde eisen wat 
betreft de bezuinigingen aan de universiteit. “Het 
College wil duidelijk maken dat alle overheidsplan-
nen die op tafel komen, getoetst zullen worden aan 
het criterium dat de toegankelijkheid van het hoger 
onderwijs gewaarborgd dient te blijven”, zegt hij.
Een aanwezige student kan Straatmans houding 
niet waarderen. “We hebben geen nuances nodig, 
we hebben steun en strijd nodig!”, roept hij van 
achter in de zaal. “Zelfs het kabinet beweert de toe-
gankelijkheid te willen waarborgen, terwijl ze van 
plan zijn de studenten te gaan naaien. Bezuinig op 
de oorlog, bezuinig op criminelen en misdadigers, 
maar niet op de studenten. Wij zijn namelijk de 
toekomst van dit land!” Met luid gejuich en geklap 
vallen de andere aanwezigen Mahmoud Alzubaidi, 
student aan de Hogeschool van Rotterdam, bij.

Overnachten  De Rotterdamse studen-
ten blijken, in vergelijking met hun collega’s in 
de andere studentensteden, behoorlijk strijdbaar. 
Eind van maandagmiddag bezetten ze een tweede 
collegezaal: LB-107. Ook daar hangt in no time 
een kettingslot aan de binnenkant. Ze overnachten 
maandag- en dinsdagnacht in beide zalen, tot ze 
woensdagmiddag de zaal in het L-gebouw opge-
ven. De zaal in het C-gebouw zal bezet blijven tot 
donderdagmiddag, wanneer een demonstratie zal 
plaatsvinden op campus Woudestein. De studenten 
in Utrecht houden het even lang vol als de Rotter-
dammers; in de andere steden sterf het protestge-
luid langzaam weg.
Ook nadat op dinsdag al blijkt dat het Rotterdamse 
CvB niet verder zal toegeven aan de gestelde eisen, 
zetten de Rotterdamse studenten hun protest door. 
Een gesprek tussen twee organisatoren en het col-
lege levert niets op. De Rotterdammers veranderen 
hun doelstelling: ze trommelen zoveel mogelijk stu-
denten op voor de grand finale, de demonstratie op 
donderdag.                  >>

‘Snel, snel, doe 
de kettingen 
erop! Anders 
kunnen ze ons zo 
weer wegsturen'
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Acht colleges gemist  Studenten die 
enkel naar de campus komen om college te volgen, 
reageren wisselend. “Op zich vind ik de boodschap 
van actievoerende studenten goed, maar ik vraag 
me af of ze met de bezettingen daadwerkelijk invloed 
zullen uitoefenen op het beleid,” aldus Nikki IJzer-
man, eerstejaars student filosofie. Haar klasgenoot 
Thijs Krüger sluit zich hierbij aan. “Het sociaal en-
gagement onder studenten is ontzettend    laag. Dit 
punt in ogenschouw genomen vind ik het wel heel 
goed dat comité SOS in ieder geval probeert andere 
studenten bewust te maken.”
Anderen denken daar duidelijk anders over. “Ik vind 
de bezetting van die collegezalen helemaal niks. De 
afgelopen drie dagen heb ik bij elkaar al acht col-
leges gemist, terwijl ik binnenkort tentamens heb. 
Ik ben het eens met het punt van de actievoerders, 
maar ik denk niet dat de universiteit bezetten de 
juiste manier is om iets te bereiken,” vertelt Peter de 
Groot, tweedejaars student IBA. Tweedejaars fiscaal 

recht Thijs Claassen vindt de acties kansloos. “De 
heroverwegingen zijn nog bezig en het voorstel ligt 
nog niet eens bij Plasterk, dus in principe is er nog 
niks gebeurd. Om dan de universiteit te bezetten 
lijkt me een behoorlijk overtrokken reactie.”

Finale  De opkomst op donderdag stelt niet 
teleur; ruim honderd studenten en sympathisanten 
hebben zich om één uur verzameld op het Tinber-
genplaza tussen het T- en het L-gebouw. ‘Plasterk 
mag ik afstuderen, ja of nee? Moet ik me maar suf 
gaan lenen, ja of nee?’, klinkt er door de megafoons. 
Studenten lopen, amper oog hebbend voor de peri-

kelen op het plein, straal langs de demonstrerende 
meute heen. Anderen blijven staan en klappen mee 
als er weer een leus klinkt: ‘Vecht, vecht, vecht! 
Strijd, dat is ons recht!’ De demonstranten komen 
uiteindelijk in beweging en maken een rondje via de 
Burgemeester Oudlaan, ondertussen leuzen scande-
rend en gevolgd door politie te paard. 
De tocht eindigt op het plein voor het bestuurs-
gebouw: daar spreekt minister Ronald Plasterk 
om half drie de boze studenten toe. “Ik kom om te 
luisteren”, begint de minister, maar algauw wordt 
hij onderbroken door massaal boegeroep. “En wat 
mij betreft ga ik het daar vandaag ook bij laten. 
Ik ben het eens met jullie borden en spandoeken, 
bezuinigingen creëren inderdaad frustratie. Maar 
de overheid weet nog niet wáár precies op bezuinigd 
gaat worden. Ik vind het dan ook goed dat jullie in 
dit stadium van de besluitvorming al hard aan de 
bel trekken en jullie stem laten horen. Wat ik hier 
vandaag heb gehoord en gezien, neem ik in ieder 
geval mee naar het kabinet.” De toehoorders, mis-
noegd over de in hun ogen inhoudsloze woorden, 
schreeuwen weer onvermoeid hun leuzen door, ter-
wijl Plastkerk aan het zicht wordt onttrokken door 
de massaal aanwezige pers.
Al met al zijn de actievoerders toch behoorlijk te-
vreden over het verloop van de week. Jeroen van 
der Starre: “De acties die we hebben gehouden zijn 
een goed begin van alles wat nog gaat komen. We 
hebben nu eindelijk, in een stad waar studenten 
nauwelijks maatschappelijk betrokken zijn, een stu-
dentenbeweging die de bezuinigingen in het hoger 
onderwijs hoe dan ook gaat stoppen.”  
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‘We hebben geen 
nuances nodig, 
we hebben steun 
en strijd nodig!'

Rechts: Een actievoerder 
in discussie met onder-
wijsminister Ronald 
Plasterk.
Onder: Demonstranten 
maken een rondje onder 
toeziend oog van politie 
te paard
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D
e harde knip komt er aan. Dat bete-
kent dat bachelorstudenten pas kun-
nen beginnen met een master als alle 
studiepunten binnen zijn. Minister 
van Onderwijs Ronald Plasterk wil 

studenten hiermee stimuleren om goed na te den-
ken over welke master zij willen volgen. Vanuit de 
studenten is er protest, want wat als zij op een en-
kel studiepunt na niet aan de master kunnen be-
ginnen in september? Een master met meerdere in-
stroommomenten per jaar zou een oplossing zijn. 
Maar waarom biedt de Erasmus Universiteit dit 
dan zo weinig aan?  

Logische opbouw  De Rotterdam 
School of Management, Erasmus University 
(RSM) is de enige faculteit op de EUR waar de ‘ei-
gen’ bachelorstudenten ook in februari aan een 
master mogen beginnen. Met deze flexibiliteit wil 
de bedrijfskundefaculteit haar studenten tegemoet-
komen. 
Die februari-instromers – jaarlijks ongeveer 45 
studenten - sluiten zich echter wel aan bij het lo-
pende masterprogramma, waardoor ze de kernvak-
ken missen die aan het begin van het studiejaar 
zijn gegeven. Dat is niet ideaal, geeft Anne van de 
Graaf, verantwoordelijk voor het masterprogram-
ma van de RSM, toe. “Aan de andere kant weten 
we welke kennis de studenten hebben, omdat ze bij 
ons de bachelor hebben gevolgd.”
Externe studenten kunnen alleen in september met 
een RSM-master starten. Van de Graaf: “Omdat 
we geen zicht hebben op hun voorkennis laten we 
hen het masterprogramma in de goede volgorde 
doorlopen: eerst de basisvakken, daarna pas de 
keuzevakken en de scriptie.” 
Niet rommelen aan de logische opbouw van een 
master is juist de reden waarom de Erasmus School 
of Economics (ESE) geen tweede instroommoment 
aanbiedt. Volgens onderwijsdirecteur Ivo Arnold is 
het onwenselijk en onpraktisch om studenten zon-
der basiskennis uit de eerste helft van de master in 
te laten stappen in het lopende programma. Arnold 
weet dit uit ervaring, want de ESE heeft in het ver-
leden wel masters aangeboden waar twee in-
stroommomenten werden gehanteerd. “Tussen de 
september- en februari-instromers bleek echter 

zo’n niveauverschil te zitten, dat samen lessen vol-
gen onmogelijk was.”
Arnold is niet bang studenten mis te lopen door 
zijn beleid. “Wij bieden studenten een goed stu-
deerbaar en logisch programma aan. Bovendien 
onderscheiden we ons van andere universiteiten 
door de specialistische masters.“
Het missen van voorkennis kan verholpen worden 
door masters dubbel aan te bieden. Zowel Van de 
Graaf als Arnold vinden dit een goede oplossing, 
maar het dubbel aanbieden is helaas onuitvoerbaar 
vanwege de hoge kosten. De Universiteit Leiden 
heeft hier blijkbaar wel geld voor, want daar wordt 
een aantal masterprogramma’s parallel aangebo-
den. Bij de kleine opleidingen in Leiden krijgen de 
studenten een programma op maat, en kunnen dus 
instromen wanneer zij willen, legt persvoorlichter 
Dini Hogenelst uit. 

Blokkensysteem  Bij de opleiding psy-
chologie op de Erasmus Universiteit wordt lang-
zaam toegewerkt naar de harde knip. De opleiding 
hanteert momenteel nog geen officieel tweede in-
stroommoment, maar die gaat er zeker komen als 
de harde knip een feit is. Als een student nu een 
psychologiemaster wil volgen, maar nog studie-
punten mist uit de bachelor, wordt per geval beke-
ken of tussentijds instromen mogelijk is. Het blok-
kensysteem waarmee psychologie werkt, is gunstig 
wat betreft tussentijds instromen, zegt opleidings-
directeur Guus Smeets. “In principe kunnen de 
blokken namelijk afzonderlijk van elkaar worden 
gevolgd, al zijn er ook uitzonderingen.”
Smeets zoekt nog naar meer generieke oplossingen 
voordat de harde knip er komt. De opleiding com-
municeert nu al naar haar studenten dat ze de ba-
chelor op tijd af moeten hebben, zodat zij vast wen-
nen aan de nieuwe regel. Smeets verwacht dat de 
harde knip studenten dwingt op tijd hun vakken te 
halen, zodat zij meteen door kunnen studeren en 
geen vertraging oplopen. 

Studenten vinden het niet slim van de EUR om zo 
weinig tweede instroommomenten in de masters 
aan te bieden. Lees hun reactie in de rubriek 
‘Gesnapt’ onder ‘Week 4 Beperkte instroom EUR-
masters’.

De Erasmus Universiteit biedt slechts een enkele master aan waarbij studenten 
op meerdere momenten kunnen instromen, terwijl dit bij de Universiteit Leiden 
bij bijna alle masters mogelijk is. Verslechtert dit – met oog op de komende 
harde knip - de concurrentiepositie van de EUR op de mastermarkt? 

tekst Lindemarie Jongste  illustratie Bas van der Schot

EUR blijft achter met flexibele masters



D
aar sta je dan als 21-jarige economie-
student. Collegezaal verruild voor 
klas. Van toehoorder ergens achterin, 
naar vol in de spotlights voor het 
bord. En eindelijk kan ik weer gelegiti-

meerd zeggen dat ik naar 'school' ga in plaats van 
'de uni'. 
De bel gaat en langzaam stroomt het lokaal vol met 
leerlingen, die even een verbaasde blik mijn kant 
op werpen, waarna ze neerploffen aan een tafel en 
door de klas beginnen te schreeuwen – hun oordop-
jes nog in de oren. Als ik naar de deur loop om een 
groepje dat buiten met elkaar in gevecht lijkt te 
zijn, naar binnen te manen, vraagt een meisje met 
een metalen knobbeltje door haar tong of ik van-
daag les ga geven. Bevestigend knik ik haar toe: ‘Ik 
ga een poging wagen’.
Mijn opdracht was simpel. Dé manier om er achter 
te komen of je geschikt bent voor het onderwijs is 
het te ervaren. Dus ik betreed het strijdtoneel en 
probeer dat zonder al te veel kleerscheuren – maar 
in ieder geval met opgeheven hoofd – weer te verla-
ten. Dan kan ik achteraf altijd zeggen dat ik het ge-
probeerd heb, maar dat het toch niet helemaal 'mijn 
ding' is. 
Van didactiek weet ik niets, van pedagogie even-
min. Eén dag in de week krijg ik daarom uitleg over 
lesdoelen, werk ik aan mij interpersoonlijke compe-
tenties en reflecteer mezelf driemaal een slag in de 

rondte. De overige dagen probeer ik de leerlingen 
van drie derde klassen vmbo iets bij te brengen 
over economie. Van mijn stagebegeleider, een zoge-
naamde zij-instromer die tien jaar geleden het be-
drijfsleven verliet voor de pubers waar hij nu dage-
lijks mee werkt, had ik carte blanche gekregen. 
‘Meneer Gouw, the floor is yours’.
Het is verrassend hoe gemakkelijk ik me confor-
meer aan het leraar-zijn, zodra ik eenmaal zelf voor 
de klas sta. Opeens ben ik de baas, ook al is er geen 
enkel wapenfeit dat erop wijst dat ik daartoe capa-
bel ben. Ik besluit het spelletje gewoon mee te spe-
len. Met veel bluf, maar tegelijkertijd wakend voor 
mijn geloofwaardigheid. 
Vanaf nu ben ik Meneer Gouw in de klas, en al snel 
blijkt dat er van mij verwacht wordt dat ik het bui-
ten het klaslokaal ook ben. Rustig even boodschap-
pen doen behoort tot het verleden, aangezien de 
halve vulploeg in de supermarkt erop staat een 
boks te krijgen van hun nieuwe docent. En achter 
de kassa tref ik meestal Ayesha of Kylie die beiden 
niet schromen mij van voedingsadviezen (‘Weer 
pizza?! U moet wel gezonder eten hoor!’) en extra 
Sneeuwwitje-poppetjes te voorzien. Kortom, leraar 
ben je klaarblijkelijk 24 uur per dag.

Tot uiterste getergd  Nu de klas 
mijn nieuwe werkterrein is geworden, wordt er 
natuurlijk van mij verwacht dat ik de kinderen wat 

‘Meneer Gouw is lauw’
Student fiscale economie Tim Gouw volgde de afgelopen zes maanden de 
educatieve minor. Naast colleges over pedagogie en het puberbrein, liep 
hij stage op het Wolfert College, een ‘zwarte’ vmbo-school in het centrum 
van Rotterdam. Behalve observeren achter in de klas, mocht hij ook econo-
mie geven aan drie derde klassen vmbo. ‘Er zijn absoluut momenten dat ik 
op het punt sta gillend het pand te verlaten.”          
  tekst Tim Gouw fotografie Levien Willemse
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EDUCATIEVE MINOR 
De EUR bood afgelopen jaar 
geen educatieve minor aan. 
Dat was oorspronkelijk wel 
het plan, maar de universiteit 
kreeg daarvoor niet de beno-
digde goedkeuring van hoger-
hand. Tim Gouw volgde daar-
om zijn colleges aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. De 
EUR heeft een nieuwe aan-
vraag ingediend om alsnog in 
september 2010 met de edu-
catieve minor te kunnen star-
ten. Of de goedkeuring er nu 
wel komt, moet binnen enkele 
weken duidelijk worden.
De educatieve minor bestaat 
uit een samenhangend pak-
ket van 30 ects, waarvan 20 
punten voor pedagogische en 
didactische vakken en 10 voor 
een praktijkstage op een 
school voor voortgezet onder-
wijs. De vakken zijn erop ge-
richt om de student optimaal 
voor te bereiden op de stage 
en bevatten een afgewogen 
combinatie van theorie, op-
doen van praktijkvaardighe-
den en het aanleren van de 
gewenste attitude voor het le-
raarschap. De student krijgt 
hiermee een lesbevoegdheid 
voor mavo (vmbo-theoreti-
sche leerweg) en de onder-
bouw van havo/vwo, maar al-
leen voor het schoolvak dat 
verwant is aan de studie. 

Economiestudent Tim Gouw in 
actie als leraar op het Wolfert 
College



bijbreng. Zodra de oordopjes uit zijn – bij meisjes 
meestal goed verborgen onder een hoofddoekje – en 
mobieltjes van tafel, kan ik met mijn les beginnen. 
Althans, dat denk ik. In het begin kost het mij 
veel stemvolume en gezwaai om hun aandacht te 
krijgen. En er zijn absoluut momenten dat ik op 
het punt sta gillend het pand te verlaten. Soms lijkt 
het wel een cursus anger management, waarbij 
ik als deelnemer tot het uiterste getergd word. 
Weet je je hier staande te houden, dan lukt het je 
overal, is mij toevertrouwd. Trek het je vooral niet 

persoonlijk aan en onthoud dat de aanhouder wint! 
Langzaam maar zeker krijg ik het vertrouwen 
van de leerlingen. Door wat van mezelf te geven 
en me in te leven. Zo stil als bij mijn les over de 

verzekering van de billen van Jennifer Lopez is het 
waarschijnlijk nog nooit geweest.
Op een ochtend komt het verschrikkelijke nieuws 
binnen dat Jimmy, een leerling van onze school, is 
aangereden door een vrachtwagen en vervolgens 
met fiets en al drie meter over het asfalt is meege-
sleurd. In kritieke toestand ligt hij in het ziekenhuis. 
Enigszins gelaten heb ik het bericht aangehoord. In 
de les besteed ik er aandacht aan, en ik merk dat het 
ongeluk bij sommige leerlingen veel indruk maakt. 
En dit gebeurt in dezelfde maand dat twee leerlin-

gen na een uitzending van 'Opsporing Verzocht' 
zijn opgepakt voor een roofoverval op een juwelier, 
Manouk bewusteloos raakte in het trappenhuis en 
Feline van een dochter beviel. 

Zendingswerk in eigen stad
Het is woensdagmiddag en ik heb een tussenuur. 
(Zonder al te nostalgisch te worden, vind ik het lek-
ker om af en toe weer eens een echt tussenuur te 
hebben.) Als een bevoorrechte student sta ik nu in-
eens midden in een wereld waarover ik hiervoor al-
leen had gelezen. Ik besluit, na twee maanden voor 
de klas, eens de balans op te maken. 
Tijdens het Suiker- en Offerfeest was de school ge-
sloten en Sinterklaas werd niet gevierd omdat het in 
voorgaande jaren uit de hand was gelopen. Ik voer-
de tien-minutengesprekken met moeders die mij 
niet aankeken, vaders die mij adviseerden hun kind 
meer te slaan en ooms die mij überhaupt niet kon-
den verstaan. Vanaf de tweede klas wordt er voor-
lichting gegeven over lenen bij de Kredietbank Rot-
terdam en tot mijn verbazing weten vrijwel alle leer-
lingen wat het betekent om in de schuldsanering te 
zitten. Waar ik dat kon, probeerde ik de leerlingen 
te ondersteunen. Van een motivatiebrief helpen op-
stellen voor Raquel tot het even apart nemen van 
Ali, Abdul en Achmed om uit te leggen dat je niet 
zomaar iedereen voor homo kan uitmaken. 
En zo terugkijkend denk ik: je hoeft niet helemaal 
naar een inheemse stam in Zuid-Amerika te gaan 
om jezelf nuttig te maken voor de samenleving. Het 
staat wel aardig op je cv, maar voor ons studenten 
is er genoeg zendingswerk te doen in eigen land. Of 
liever: in eigen stad. Op de locatie van het            >> 

‘Zodra de oordopjes uit zijn – bij 
meisjes meestal goed verborgen onder 
een hoofddoekje – en mobieltjes van 
tafel, kan ik met mijn les beginnen' 
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‘EDUCATIEVE MINOR GEEFT GOEDE 
BASIS’
Staatssecretaris van Onderwijs Mar-
ja van Bijsterveldt heeft goede hoop 
dat er de komende tijd meer én be-
tere docenten worden opgeleid. De 
educatieve minor voor universitaire 
bachelors slaat goed aan. 
“Heel blij”, is de staatssecretaris met 
de grote belangstelling voor de 
nieuwe snelle lerarenopleiding voor 
academische bachelorstudenten. 
Die worden sinds september in een 
half jaar tijd klaargestoomd voor het 
vak. Zonder noemenswaardige voor-
publiciteit zijn er tweehonderd stu-
denten aan de minor begonnen, ter-
wijl er vorig jaar in totaal maar zo’n 
achthonderd eerstegraads leraren 
van de universiteit kwamen. 
De universitaire ‘turbo’-opleiding 
voor bachelorstudenten mocht van 
de Tweede Kamer al beginnen voor-
dat de staatssecretaris haar wets-
wijziging had ingediend. De be-
voegdheid van de nieuwe ‘bachelor-
leraren’ wordt wat haar betreft geen 
tijdelijke. Ze komt daarmee niet te-
gemoet aan de bezwaren van critici 
die slechts een tijdelijke bevoegd-
heid willen afgeven na de minor, die 
pas omgezet wordt naar een perma-
nente bevoegdheid na het behalen 
van een educatieve master.
 “De minor is behoorlijk intensief. 
Wie daarnaast zijn universitaire ba-
cheloropleiding volgt, heeft een pri-
ma basis als docent op de mavo en 
in de onderbouw van havo en vwo. 
Wel stellen we onder meer als voor-
waarde dat de bacheloropleiding 
nauw verwant moet zijn met het 
schoolvak waarin iemand leraar wil 
worden. Een bachelorstudent geo-
grafie kan geen lesbevoegdheid ge-
schiedenis halen. Ook moeten stu-
denten voor minstens anderhalf, 
maar liever nog voor twee jaar aan 
studiepunten op zak hebben voor-
dat ze aan de minor mogen begin-
nen. Dan staan ze steviger in hun 
schoenen als ze lesgeven.” 
Hoewel overtuigd van het geschikte 
niveau van de nieuwe bachelordo-
centen, hoopt Van Bijsterveldt dat 
de studenten aansluitend ook hun 
tweede- of eerstegraads lesbe-
voegdheid halen. “De universiteiten 
en hogescholen kunnen het aan-
trekkelijker voor ze maken door hen 
vrijstellingen te geven. Het zou na-
tuurlijk raar zijn als ze helemaal op-
nieuw moesten beginnen.” HOP

Wolfert  College waar ik zat, zijn veruit de meeste 
klassen van vmbo-niveau: landelijk stroomt ieder 
jaar zo'n 55 procent van de scholieren naar dit type 
onderwijs door. De taalachterstand is het grootste 
probleem waarmee zwarte scholen te kampen heb-
ben. En voor 2012 is het lerarentekort in het voort-
gezet onderwijs geraamd op 45.000 voltijdbanen. 
Werk genoeg dus.
De zes maanden die mijn stage duurde waren eer-
lijk gezegd zo voorbij. In korte tijd heb ik als nieuw-
komer een plaatsje weten te veroveren in de orde 
van docenten, en kreeg ik een eigen afkorting: TGO, 

waar door creatievelingen al snel 'TGO-Terror' van 
werd gemaakt. Een compliment, zo bleek. Net als 
‘Gouw is lauw’, wat de leerlingen tijdens het school-
feest in de Hollywood Music Hall scandeerden toen 
ik samen met de docent natuurkunde op de bar 
klom. Daar kwam ook meteen een van de ongemak-
ken waar je als jonge docent tegenaan loopt aan het 
licht. Tot drie keer toe werd ik met mijn bekertje 
evenementenbier door de beveiliging uit de dansen-
de menigte geplukt; omdat ik geen drank-polsband-
je om had. De controle op alcoholgebruik onder de 
zestien jaar was genadeloos. 
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‘Je hoeft niet helemaal naar een 
inheemse stam in Zuid-Amerika om 
jezelf nuttig te maken voor de 
samenleving'

Tim Gouw (midden) met 
enkele van zijn leerlingen



ACHTERGROND 11 februari 2010 | 21

D
e Nederlandse ontwikkelingshulp moet op de schop. De hulp moet 
meer gericht zijn op een select aantal landen en hun specifieke be-
hoeften. Dat is de kern van het rapport dat op 18 januari aan minis-
ter voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders werd gepre-
senteerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(WRR). De WRR pleit in Minder pretentie, meer ambitie: ontwikkelingshulp die 
verschil maakt  voor specialisatie in het type hulp, een focus op tien landen en 
een bredere samenwerking met betrokken naties.
Het rapport werd kritisch ontvangen. Ontwikkelingshulp bestaat bij de gratie 
van een complex web van overheden, non-gouvernementele organisaties 
(NGO’s), bedrijven en burgers, die er elk hun eigen belangen op nahouden. De 
activiteiten zijn gericht op verbetering en de meeste actoren doen dat met de bes-
te bedoelingen. Dan is het even slikken als iemand zegt dat je totaal verkeerd be-
zig bent met dat scholingsproject in Malawi.

Kennisontwikkeling  Aan Peter van Lieshout vandaag de taak 
om die kritiek aan te horen. Als hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universi-
teit van Utrecht, voorzitter van het project ‘Ontwikkelingssamenwerking in tij-
den van globalisering’ en WRR-lid is hij mede verantwoordelijk voor het rap-
port. Gestoken in een donkergrijs pak en een lichtblauwe stropdas staat hij ach-
ter het spreekgestoelte in de aula van de Haagse EUR-dependance: het Institute 
for Social Studies (ISS). Achter hem hangen twee felgekleurde Afrikaanse wand-
kleden; aan een lange tafel zitten zowel collega’s als criticasters. Het publiek, dat 
bestaat uit zo’n honderd studenten, ontwikkelingswerkers en academici, zit er 
oplettend bij, al dan niet met een stapel artikelen of het rapport op schoot.   
Iedereen vindt iets anders belangrijk, stelt Van Lieshout. Maar de op zichzelf 
staande pogingen om de landbouw, infrastructuur, onderwijs en gezondheids-
zorg in een land te verbeteren, dragen lang niet altijd bij aan groei. Ontwikke-
lingslanden zijn niet meer hetzelfde als in de jaren zestig, toen de internationale 
hulp op gang kwam. Zijn voorstel: probeer hulp los te koppelen van politiek en 
besteed minstens 6 procent van het budget aan kennisontwikkeling over ontwik-
kelingshulp. Zorg bovendien dat er naast specifieke strategieën voor specifieke 
landen een beleidsstructuur wordt opgezet voor globale problemen. “De toe-
komst van Afrika hangt veel meer samen met onderwerpen als migratie en be-
lastingsystemen, dan met de dingen die we doen in unieke landen.”

Weerstand  Het is precies drie weken nadat de eerste aardschokken Haïti 
overvielen. Maar over noodhulp gaat het vandaag niet. De discussie richt zich 
vooral op beleid. Dat stuit, in een veld dat geregeerd wordt door praktische, en 
soms opportunistische overwegingen, op weerstand. De Boliviaanse ambassa-
deur, Roberto Calzadilla Sarmiento, vraagt zich hardop af waarom er vooral ge-
sproken wordt over diplomaten en Nederlandse politici, terwijl veel andere be-
langrijke partijen genegeerd worden. Lucien Stöpler, van stichting Terre des 
Hommes Nederland, constateert dat de nadruk ligt op een intellectuele verhan-
deling en dat de huidige ontwikkelingshulp ten onrechte als een chaos gepresen-
teerd wordt. “Terwijl er wel degelijk coördinatie plaatsvindt van de verschillende 

NGO’s. Die praktische kennis ontbreekt in het rapport.” 
Volgens Sylvia Bergh, docent Ontwikkelingsmanagement en Beleid aan het ISS, 
wordt een groot spanningsveld over het hoofd gezien door ontwikkelingshulp 
geïsoleerd te benaderen. “Het is onmogelijk om hulp en politiek van elkaar te 
scheiden. Bovendien wordt het eigenbelang van ontwikkelingswerk onderschat.”
Dat de soms theoretische taal maar ten dele landt bij de mensen uit de praktijk, 
houdt de academici en beleidsmakers niet tegen. Naarmate het debat haar einde 
nadert, wordt de toon allengs politieker. Samenvattend stelt Rolph van der Hoe-
ven, hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan het ISS, dat de keuze voor een mul-
tilaterale benadering onontkoombaar is. “We moeten onze energie steken in een 
internationaal geïntegreerd systeem.”. 
Daarmee lijkt het niet tot een constructieve uitwisseling van ideeën tussen de 
NGO’s en de overheid te komen. Het rapport zou te weinig oog hebben voor de 
struggle in het veld, terwijl de ontwikkelingsorganisaties wordt verweten dat ze 
zich onvoldoende met de grote lijnen bezighouden. En toch, voor een sector die 
ooit het domein was van idealisten met geitenwollen sokken, lijkt er de afgelopen 
decennia behoorlijk wat veranderd. Maarten Brouwer, van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken: “De echte vragen komen nu aan bod.”  

Ook Afrika heeft doelen nodig
Het vorige maand gepresenteerde WRR-rapport over 
ontwikkelingshulp deed het nodige stof opwaaien. Maar 
tijdens het debat, dat op 2 februari bij het Institute for 
Social Studies (ISS) volgde, wisten beleidsmakers en 
ontwikkelingsorganisaties elkaar nog niet te vinden. 
“Het tragische van ontwikkelingshulp is dat er nauwe-
lijks heldere doelen zijn.”      tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

Gezondheidszorgproject in de 
Centraal Afrikaanse Republiek
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ONDERZOEK

KAFTWERK

Er zijn promovendi die wel wat geld in de 
vormgeving van hun proefschrift willen ste-
ken. De 28-jarige, Rotterdamse promovendus 
Jasper Brugts van het Erasmus MC liet er wel 
iets héél moois van maken. Hardcover, met een 
artistieke afbeelding gemaakt door een 
Canadese kunstenaar.

Jasper Brugts: “Deze kaft is gemaakt door een 
kunstschilder uit Canada, de heer Jacques des 
Haies. Dit is ook de ontwerper voor de kaften van 
het blad Nature Genetics. Naar aanleiding van mijn 
proefschrift heb ik contact met hem gehad en daar-
door deze kaft voor mijn proefschrift kunnen ge-
bruiken. Het is een afbeelding van een van zijn 
schilderijen. Het stelt een DNA-helix voor met op 
de achtergrond een kunstzinnig hart, dat staat voor 
de cardiologie. En je ziet de intense roodheid van de 
bloedcirculatie. Mijn proefschrift gaat over het ge-
richt voorschrijven van medicijnen, het zogenaam-
de gebruik van individualized medicine, door ge-
bruik te maken van genetische kenmerken van de 
patiënt – ‘to get the right drug to the right patient’. 
De omslag is in hardcover, dat is duur, maar ik had 
meerdere beurzen en prijzen gewonnen en die heb ik 
besteed aan mijn dissertatie.” DR

Jasper J. B
rugts

Tailored-therapy of A
C

E
-inhibitors in C

oronary A
rtery D

isease

Tailored-therapy of ACE-inhibitors
in Coronary Artery Disease

Jasper J. Brugts

De senioronderzoeker heeft het steeds moeilijker om 
de vermaarde Vici-onderzoeksbeurs van het NWO in 
de wacht te slepen, becijferde het Hoger Onderwijs 
Persbureau (HOP). Er kloppen steeds meer ervaren 
onderzoekers aan de deur voor een dergelijke beurs 
bij NWO en daardoor verkleint de kans erop flink. 
Was in 2004 de kans 21 procent, nu is dat 14 procent.
Er lijkt een trend naar beneden aan de hand. In 2003 
en 2004 was de kans op een Vici-beurs rond de 20 

procent, in 2006 was het nog maar 18 procent en dit 
jaar deden maar liefst 220 onderzoekers een gooi 
naar de beurs. Dat levert een kans van nog maar 14 
procent op. Het HOP zegt erover: “De kans op suc-
ces wordt door de jaren heen kleiner.” Wel kan je op-
merken dat de kans op een Vici vorig jaar 19 procent 
was, en in 2006 nog 18 procent was. Dus of de trend 
in de analyse van het HOP helemaal juist is, is de 
vraag. 

NWO deelde vorige week weer 31 Vici-beurzen uit, 
van maximaal 1,5 miljoen euro per persoon. Dr. 
Joost Gribnau van het Erasmus MC was de enige 
wetenschapper uit Rotterdam die een Vici wist te be-
machtigen.Hij krijgt de komende vijf jaar geld om 
een onderzoeksgroep op te bouwen. Die gaat onder-
zoek doen naar voortplanting en ontwikkeling in 
vrouwelijke cellen en de ‘uitschakeling’ van de X-
chromosomen. DR/HOP

‘Minder kans op Vici-beurs’

Een van de twee, Niels van Quaquebeke, was 
basketbalspeler en het viel hem toen op: “Ik 
ben niet zo groot met mijn 1.82, zeker voor Ne-
derlandse begrippen. Ik had het idee dat ik 
minder gestraft werd voor overtredingen.” En 
vanuit de actuele managementtheorie lijkt daar 
wel iets voor te zeggen, vermoedden Quaque-
beke en zijn collega Steffen Giessen. Van 
Quaquebeke: “Mensen oordelen subjectief of 
instinctief. Groot en lang zijn wordt vaak geas-
socieerd met agressief en gevaarlijk. Langere 
mensen krijgen daardoor meer leiderschaps-
kenmerken toegedicht, want dominant en 
krachtig, maar ook worden ze gevaarlijker be-
vonden.”
De statistieken van het voetbal bevestigden de 
hypothese. Ook deden de onderzoekers een test 
met proefpersonen. Die kregen beelden van 
overtredingen te zien, waarbij een langere en 
een kleinere speler betrokken waren. Van 
Quaquebeke: “De langere speler had volgens 
de proefpersoon meestal de overtreding be-

gaan. Ook als de langere speler op de grond 
lag. Een lange speler op de grond werd vaker 
beoordeeld als ‘toeval’ of als speler die moed-
willig op de grond is gaan liggen.”
Maar hoe zit het dan met de Nederlandse pit-
bulls Wesley Sneijder en Edgar Davids? Van 
Quaquebeke: “Dat zijn uitzonderingen die de 
regel bevestigen, denk ik. Ze vallen heel erg op 
met hun overtredingen, juist omdat ze klein 
zijn. Een beter voorbeeld is de kleine Duitse 
voetballer Philipp Lahm. Die krijgt nooit een 
kaart.” Giessen voegt eraan toe dat dit onder-
zoek een breder belang dient: “Het zou goed 
kunnen dat een politieagent, wanneer hij arri-
veert op de plek waar iets loos is, als eerste de 
langste persoon gaat ondervragen. Of dat een 
moeder die, bij het horen van gekrijs uit de 
zandbak, eerst kijkt naar het langste jongetje.” 
Het artikel dat de twee maakten, wordt deze 
maand gepubliceerd in het prestigieuze tijd-
schrift Journal of Sport and Exercise Psycholo-
gy. DR

Langste krijgt de schuld
Scheidsrechters straffen langere teamsporters eerder en vaker voor een overtreding. 
Kleinduimpjes komen sneller met een overtreding weg. Dat concluderen twee Duitse we-
tenschappers van de Rotterdam School of Management, Erasmus University, die onder-
zoek doen naar leiderschap.

Wesley Sneijder (l)



Herstel de traditie
Wie besteedt er nog aandacht aan Pasen? Wie maakt er nog ontbijt op bed 
voor zijn moeder, op de tweede zondag van mei? En wie zingt er nog Sin-
terklaasliedjes op 5 december? Tradities hebben het zwaar. In een land met 
zestien miljoen individuen is het vooral zaak om ‘je ding te doen’ en trekt ie-
dereen zijn eigen plan. We bepalen zelf wel wanneer we een feestje geven. En 
dan doen we niet meer hetzelfde als vroeger; nee, we bedenken iets creatiefs. 
We geven een Halloweenfeest, of vieren Chinees Nieuwjaar. Postmodern heet 
dat. Hartstikke leuk, maar wel jammer van de gebruiken die door al die exhi-
bitionistische individualiteit overboord gekieperd worden. Te midden van al 
dat culturele hedonisme denken we even terug aan onze kinderjaren. De de-
cennia van rust, reinheid en regelmaat, waarin de terugkerende traktaties de 
heipalen onder het duurzame geluk vormden. Elk jaar naar dezelfde camping, 
het bakje chips op zondag, de zoete broodjes in de pinkstervakantie. 
Moeten we alle tradities behouden dan? Geenszins. Veel ervan zijn te belache-
lijk voor woorden. Maar Valentijnsdag wordt tegenwoordig vaak weggezet 
als een uitvinding van de commercie. En dat is grote onzin. Het is een van 
oorsprong vooral in Engeland gevierde dag, die ontstond ter ere van de 
Romeinse heilige Valentinus, maar om verschillende redenen uitgroeide tot 
een symbool van vruchtbaarheid en (anonieme) liefde. En om daar nou geen 
feestdag meer voor te hebben.

Weg met de sleur
Ook voor stellen die niets met tradities hebben, is het een mooie dag. Na-
tuurlijk, het liefst houd je jezelf voor dat jullie relatie geen jaarlijkse opkikker 
nodig heeft en dat jullie op elke dag van de week een romantisch etentje uit 
de mouw kunnen schudden. Maar lukt dat ook? Precies! Het lijkt misschien 

een beetje geforceerd en corny om elkaar na weken nauwelijks contact – ‘we 
hebben het allebei druk met werk, sporten en een sociaal leven’ – op zo’n 
voorgeschreven dag ineens verliefd in de ogen te gaan zitten staren boven 
een bordje escargots. Maar wat dan, wachten tot de romantiek je uit het 
niets overvalt terwijl je met z’n tweeën in een joggingbroek op de bank hangt 
met een waargebeurde zondagavondfilm? Voor de stellen waarbij dat lukt: 
gefeliciteerd, ga vooral nooit uit elkaar. Voor de rest: neem die kleine hobbel 
op Valentijnsdag. Ook de sterkste liefde heeft af en toe een zetje nodig. De 
attentie wordt ongetwijfeld gewaardeerd en beloond.

Stuur die roos
Uiteindelijk hoort Valentijnsdag in dienst te staan van de heimelijke liefde. 
Het is dé gelegenheid om die maandenlang onderdrukte verliefdheid einde-
lijk wereldkundig te maken. Dus breng een aubade (’s ochtends) of serenade 
(’s avonds) onder het slaapkamerraam, laat honderd rode rozen bezorgen op 
kantoor of schuif steels een zelfgeschreven gedicht door de brievenbus. Een 
blauwtje lopen kan altijd, maar dat komt gegarandeerd minder hard aan op 
14 februari. En met een beetje tact kun je de theatrale actie afschuiven op de 
traditie, de macht der gewoonte. Net zoals je een onbeantwoorde kus onder 
de maretak glimlachend excuseert door te zeggen: ‘Dat hoort toch zo? Ik vind 
het een mooie gewoonte.

Dans met je oma
Als je de dag dan toch naar eigen inzicht wilt invullen: ga je gang. Niets mis 
mee natuurlijk, zolang het maar iets met liefde en vriendelijkheid te maken 
heeft. Er wordt veel geklaagd over chagrijn en asociaal gedrag op straat. De 
Stichting Ideële Reclame (SIRE) trok maar liefst twee reclamecampagnes uit 
de kast om ons wat vriendelijkheid bij te brengen. Dat kunnen we toch zeker 
zelf wel? Laten we beginnen op Valentijnsdag, door onschuldig te flirten met 
iedereen die het maar wil. Complimenteer het kassameisje met haar kapsel, 
houd knipogend de deur open voor je cynische collega, bel je vader om te zeg-
gen dat je van hem houdt en vraag je oma ten dans op een plaatje van Billie 
Holiday. Wens ze allemaal een fijne Valentijn. Het verzet tegen de institutio-
nalisering van een emotie is logisch, maar wie doen we er nu helemaal kwaad 
mee? Er komen nog genoeg grauwe dagen voor de lente op 20 maart begint. 
Het collectieve libido kan wel een boost gebruiken. GM

Voor meer inspiratie: de mozaïekfilm ‘Valentine’s day’ draait vanaf 11 februari 
dagelijks in Pathé. 
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Een aubade onder het slaapkamerraam
VALENTIJNSDAG

Het	lijkt	de	laatste	jaren	bon ton	om	dagen	als	Valentijnsdag	naar	de	prullenbak	te	verwijzen.	De	trend	vormt	een	gevaar	voor	roestige	relaties,	
wild	flirtgedrag	en	de	heimelijke	verliefdheid	in	het	algemeen.	Daarom:	vier	redenen	om	14	februari	wél	leuk	te	maken.														 
 tekst Geert Maarse  foto’s  Stills uit ‘ Valentine’s Day’ 
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Er zijn nog steeds mensen die vooroor-
delen hebben over homo’s. Dat het al-
tijd knappe mannen zijn bijvoorbeeld. 
Of dat ze aandacht besteden aan kle-
ding, en er dus nooit onverzorgd bij lo-
pen. Onzin natuurlijk. Om met Joris 
Luyendijk te spreken: het zijn net men-
sen. Voor de een zal het een geruststel-
ling zijn, voor de ander een tegenval-
ler, maar bij binnenkomst in de Rot-
terdamse Gay Palace is op het eerste 
gezicht weinig verschil te merken met 
een discotheek in, pak ’m beet, Olden-
zaal. Op het podium staan jongens in 
geblokte overhemden te dansen, bij de 
deur naar het rookhok maken een 
paar gezette meiden elkaar uit voor 
rotte vis en op zijn balkonnetje bladert 
de deejay in een map met top-40 cd’s.
De Gay Palace is al jaren de grootste 
homodiscotheek van Rotterdam, met 
een bijbehorende regiofunctie. Op een 
drukke zaterdagavond zijn er zo’n elf-
honderd mensen binnen. Mannen, 
vrouwen, hetero’s, homo’s, Nederlan-
ders, Marokkanen – van alles wat. Er 
is een slanke jongen die met een han-
gend handje en op hoge toon ‘Meid, 
dat mééééén je niet’ roept. Een paar 
meter verderop staat een boerenkinkel 
met bierbuik. En aan de bar hangt een 
gladde Antilliaan met een hemd en in-
gevlochten rastahaar.

Het is vrij donker en druk. Met ge-
weld knettert een remix van Madonna 
uit de speakers en in de spiegels en 
discobollen weerkaatsen de fonkelen-
de lichten. De sfeer is open. De meeste 
mensen zijn gericht op contact, vaak 
met een seksuele lading. Daar staat 
tegenover dat de spanning die zich in 
sommige discotheken tussen mannen 
en vrouwen – in de rol van jager en 
prooi – manifesteert, volledig ont-
breekt. Het is een van de redenen dat 
er ook veel niet-lesbische meiden zijn. 
Hier kun je tenminste uitbundig dan-
sen zonder dat er tien hijgerige jon-
gens om je heen staan te dringen.
Vroeger had de discotheek nog een bo-
venverdieping, maar die is op last van 
de gemeente gesloten. Dat was het do-
mein van gespierde veertigplussers 
die zich, enkel gekleed in een licht-
blauwe spijkerbroek, op de dansvloer 
in een vreemde, pronkende parings-
dans begaven. Maar nu is het boven 
stil, ook de darkroom is gesloten. Een 
beetje jammer is dat wel, want die 
gekke bovenzaal was een van de be-
langrijkste dingen waarmee de Gay 
Palace zich van andere (homo)tenten 
onderscheidde. Nu resten de grote 
zaal en de basement, die qua stijl en 
publiek nauwelijks van elkaar ver-
schillen. GM

Fonkelende lichten en seks in de lucht
Verstopt	aan	een	speelpleintje	achter	de	Witte	de	Withstraat	ligt	de	
Gay Palace.	De	grootste	homotent	van	Rotterdam	is,	afgezien	van	de	
geaardheid	van	de	meeste	bezoekers,	niet	veel	anders	dan	de	meeste	
‘normale’	discotheken.

Bier:	€	2,50	(Heineken)
Sfeer:	6

Studentikoosheid:	4	
Sjanskansen:	10

Gay Palace Schiedamsesingel 139
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Warenhuis met 
kunstenaars

WAARHEEN, WAAROM

	

EM vraagt elk num-
mer een EUR-mede-
werker om een uit-
gaanstip. Stephanie 
Wagener, 
coördinator inter-
nationalisering voor 
psychologie, tipt het 
relatief onbekende 
Rotabs style center in 
Rotterdam-Noord. 

Wat is Rotabs? “Een oude brand-
weerkazerne die is omgebouwd 
tot warenhuis voor toegepaste 
kunsten. Negentien kunstenaars 
hebben er expositieruimte, die je 
kunt bezoeken. Boven die ruimte 
werken ze, in een soort vide. 
Heel leuk: zodra er klanten zijn, 
komen ze via een trappetje naar 
beneden. Er zit van alles en nog 
wat: fotografen, studenten van 

de Willem de Kooning Academie, 
designers, een kapper, een winkel 
met keramiek, een espressobar-
retje. En als je een aparte jurk op 
maat wilt laten ontwerpen kun je 
er ook terecht. Maar het is echt 
een plek voor design en kunst.”

Heb jij er al iets gekocht? “Ik 
sluit niet uit dat ik dat doe, maar 
het is er nog niet van gekomen. 
Bij de fotograaf hangen ontzet-
tend mooie foto’s, alleen is dat 
wel echt een uitgave. Niet dat het 
nou zo ontzettend duur is hoor, 
want de ontwerpers zijn nog 
jong.”

Het moet Rotterdam-Noord 
een boost geven. Werkt dat? 
“Het zou een leuke trekpleister 
kunnen zijn, maar tot nu toe is 
het nog erg rustig. Ze zijn pas 
sinds juni 2009 open. De buurt 
rond de Zwaanhals is aan het 
verbeteren. Er komen steeds meer 
leuke winkels, er zitten een paar 
biologische restaurantjes en er is 
een kunstroute door de wijk. Nu 
is het wachten op mensen die elk 
weekend terugkomen.” GM

Rotabs style center is geopend van 
woensdag t/m zaterdag. 
Meer info: rotabs.com

Rotabs style center
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EM	SERVICE
EM Service is de (gratis) 
informatierubriek van 
Erasmus Magazine, waarin 
faculteiten, 
studentenverenigingen, 
afdelingen en andere 
interne organisaties van de 
Erasmus Universiteit niet-
commerciële mededelingen 
kunnen plaatsen. Voor In 
Memoriams en 
overlijdensberichten gelieve 
eerst contact op te nemen 
met de redactie.
Mail naar: 
service@em.eur.nl
Nadere informatie bij 
Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Eerstvolgende 
verschijningsdata EM
EM 13 - do 25 feb 
(deadline di 16 feb)
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
Ontwerpbureaus
Voor een goed ontwerp 
voor al je communicatie-
middelen op zoek naar een 
ontwerpbureau? De stafaf-
deling Marketing en Com-

municatie van de EUR raadt 
drie bureaus aan. Zij zijn 
volledig op de hoogte van 
de EUR - huisstijl. Medewer-
kers die gebruik willen ma-
ken van deze bureaus kun-
nen meer informatie vinden 
op www.eur.nl/huisstijl > 
ontwerpbureaus

Studeren zonder 
drempels/ Kurzweil
Effectief studeren vraagt 
soms het uiterste van je 
kunnen. Het software-pro-
gramma Kurzweil biedt 
steun bij het studeren. Im-
porteer je collegestof en 
laat er vervolgens tal van 
bewerkingen op los zoals 
het in een door jou gewenst 
tempo laten voorlezen van 
de collegestof. Meer infor-
matie over Kurzweil vind je 
terug op www.eur.nl/szd/

kurzweil_3000/ 

Woudestein Veilig
Beveiligers, EHBO’ers en 
bedrijfshulpverleners 
waken over de veiligheid 
van 23.000 studenten en 
medewerkers op campus 
Woudestein. Dat kan niet 
zonder uw hulp! Werk mee 
bij gebouwontruimingen 
en brand(oefeningen) en 
bereid uzelf voor: weet 
waar de nooduitgangen 
zijn. Ziet u een verdacht 
pakket of figuur? Bel 010-
4081100! Samen zorgen we 
voor veilige campus. Meer 
informatie www.eur.nl/
veilig

Vertrouwenspersonen
Wordt u wel eens lastig 
gevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan 

contact op met de 
vertrouwenspersoon!
Voor personeel: 
Lucille Mac Nack, Bureau 
Universiteitspsychologen, 
tel. (010) 4081139, of 
06 57421251, e-mail: 
macnack@oos.eur.nl
Voor studenten: 
Dorie Geers, Bureau 
Studentendecanen, kamer 
G3-10, tel. (010) 4081139, 
of 06 13919885, e-mail:  
vertrouwenspersoon-
studenten@oos.eur.nl

Erasmus Studenten 
Service Centrum
Het centrale servicepunt 
voor studenten. Zie de 

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

Meldpunt studenten 
& RSI
Voor studenten die last 
denken te hebben van RSI is 
er het meldpunt Studenten 
& RSI. Daar kunnen studen-
ten terecht voor informatie 
en advies over omgaan met 
RSI en het voorkomen ervan 
en worden de klachten ge-
registreerd. Meldpunt Stu-
denten & RSI: Dhr. B. den 
Boogert, studentendecaan, 
G 3-08. (secretariaat). 
E-mail:  rsi-student@oos.
eur.nl 

Tentamens en examens
Voor praktische informatie 
over schriftelijke tenta-
mens, cijferregistratie, be-
haalde studieresultaten en 
afstuderen kan je terecht bij 
de afdeling examenadmini-
stratie. Openingstijden: van 
9-16 uur op de 5e verdie-
ping van het J-gebouw. 
Voor algemene informatie: 
www.eur.nl/ea.

Voorlichtingsbijeen-
komst Erasmus; 
Erkenningscertificaat 
voor studenten
Het Erkenningscertificaat 
brengt tot uitdrukking dat 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam het belangrijk 
vindt dat studenten zich 
naast hun studie 
maatschappelijk oriënteren. 
Om alle studenten te 

informeren over wat het 
Erkenningscertificaat 
inhoudt en hoe het 
certificaat aangevraagd kan 
worden, houdt het MVO-
team van de EUR op 
donderdag 25 februari een 
voorlichtingsbijeenkomst. 
Wij hopen jullie te mogen 
verwelkomen. Voor het 
organiseren van zaal en 
catering, stellen we het op 
prijs dat je je vooraf 
aanmeldt bij 
dejonge@ido.eur.nl.
Donderdag 25 februari, 
16.00 uur, zaal CB-017, met 
borrel!

SPORT
Gratis sporten in de 
Erasmus Sportweek!
Open huis 22 t/m 26 
februari. Ook extra 
activiteiten, zie www.
erasmussport.nl

Snelle lopers gezocht 
voor de Batavierenrace!
Voor het grootste 
studentensportevenement 
van het jaar is de 
Rotterdamse Studenten 
Sportraad (RSSR) op zoek 
naar snelle lopers voor het 
universiteitsteam. Ben jij 
een snelle loper en ben je 
beschikbaar op 24 april, kijk 
dan snel voor meer info 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; 
lidmaatschap t/m 31 
augustus € 70.
Medewerkers/
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LEZING	
zondag 14 februari 
Verliefde hersenen
Sandra Langeslag, promovenda Psychologie aan de EUR, houdt in het kader 
van Science4you een lezing over verliefdheid en de bijbehorende ‘sympto-
men’. Naast haar promotieonderzoek heeft zij een aparte onderzoekslijn op-
gezet naar de neuro-biologie van verliefdheid. Eerste deel uit een serie lezin-
gen over de menselijke emoties Geluk, Hoop en Liefde. Science4you is het 
wetenschapscommunicatie programma over het onderzoek naar hersenen - 
organisatie Erasmus MC. Tijd: 14.00-16.00 uur. Locatie: Hotel New York. 
Aanmelden noodzakelijk via: www.science4you.nl

POPQUIZ		
dinsdag 16 februari
Let Love Rule - 
Muziekquiz over de liefde
… Love Me Tender, Love Me Two Times, Love Me 
Just a Little Bit More…
als je bij het lezen hiervan meteen begint mee 
te neuriën of denkt aan Elvis, the Doors of The 
Dolly Dots, is dit programma iets voor jou. Vlak 
na Valentijnsdag organiseren we een speciale 
muziekquiz rondom het thema liefde. Kom 
met je team naar het sportgebouw en doe de 
popquiz-à-gogo nog eens dunnetjes over met 
liefdesliedjes uit de hele wereld, break-up-
nummers en live gespeelde covernummers 
door The Dedicated Followers of Fashion. Let 
Love Rule en kom langs! Tijd: 19.30-21.30 uur. 
Locatie: De Etappe, Sportgebouw, Woudestein. 
Toegang gratis, voertaal Engels. Nadere infor-
matie bij Studium Generale www.eur.nl/sgec/ 
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afgestudeerden/partners: 
maandkaart € 30, 
3-maandenkaart € 60,; 
halfjaarkaart € 90; 
lidmaatschap t/m 31 
augustus € 100. Voor meer 
informatie, waaronder 
fitnesstoeslagen, ga naar 
www.erasmussport.nl.

Borrels en recepties
Sportcafé Etappe is 
uitstekend geschikt voor 
borrels en recepties! Voor 
meer informatie, 
bel 010 – 408 18 83 of stuur 
een e-mail naar info@
erasmussport.nl. Of kom 
even langs!

Sportcentrum 
Woudestein
010 – 4081875
info@erasmussport.nl
www.erasmussport.nl

OVERIG
Oproep: 
Essay over vrijheid
Een van de belangrijkste 
drijfveren van de westerse 
mens is samengevat in het 
woord ‘vrijheid’. Wat 
betekent vrijheid voor jou? 
Wanneer beleefde jij een 
ultiem moment van 
vrijheid? Wij dagen jou uit 
om dat in een essay te 
verwoorden waarin je dat 
vrijheidsmoment betekenis 
geeft door te verwijzen 
naar kennis en wijsheid uit 
de filosofie. Aantal woorden 
is 1000 tot 1100. Je essay is 
in de Nederlandse taal en is 
niet eerder gepubliceerd of 
anderszins publiekelijk 
verschenen. Insturen kan 
via een wordbestand naar  
dagvandefilosofie@uvt.nl, 

o.v.v. essay, met vermelding 
van contactgegevens, 
leeftijd (max. 27 jaar), 
studierichting en de 
universiteit of hogeschool 
waar je studeert. Uiterste 
inleverdatum is 22 maart. 
De winnaar krijgt 500 euro. 
De prijsuitreiking op de Dag 
van de Filosofie op 24 april 
2010 in Tilburg. Meer 
informatie bij: drs. Has 
Klerx, Studium Generale - 
Universiteit van Tilburg,  
www.uvt.nl/sg, www.
dagvandefilosofie.nl
T. 013 - 466 2082, 
of 06 - 5134 9972

PERSONALIA	
Institute of Social 
Studies (ISS)
Het International Institute 
of Social Studies (ISS) in 
Den Haag is per 1 februari 
2010 twee vrouwelijke en 
vier mannelijke hoogleraren 
rijker. Daarmee komt het 
totaal aantal hoogleraren 
van het ISS op 18. Sinds 1 juli 
2009 is het ISS een 
universitair instituut van de 
Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De zes zijn 
benoemd als bijzonder 
hoogleraar vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR:

1. Prof. dr. Karin Arts is 
benoemd tot hoogleraar 
International Law and 
Development. Karin Arts 
(1964) studeerde rechten 
aan de Universiteit van 
Leiden en promoveerde aan 
de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Arts is naast 
haar werk bij het ISS o.m. lid 
van de Commissie 
Mensenrechten van de 
Adviesraad Internationale 
Vraagstukken (AIV), lid van 
het Comité Duurzame 
Ontwikkeling van de 
International Law 
Association en zij adviseert 
NGO’s op het terrein van 
Europese ontwikkelings-
samenwerking en de 
rechten van het kind.

2. Prof. dr. Des Gasper 
is benoemd tot hoogleraar 
Human development, 
development ethics and 
public policy. Specifieke 
aandachtsgebieden zijn 
wellbeing en human 
security. Eerder was hij 
Visiting Professor aan de 
Universiteit van Bath (UK). 
Gasper (1953) studeerde 
economie aan de 
Universiteit van Cambridge  
en promoveerde  aan de 
Universiteit van East Anglia 
in Engeland. Thans is hij 
voorzitter van de groep die 
zich binnen het ISS 
bezighoudt met  States, 
Societies and World 
Development. 

3. Prof. dr. Wil Hout 
is benoemd tot hoogleraar 
Governance and 
international political 
economy. Hout (1961) 

studeerde politicologie aan 
de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en promoveerde 
aan de Universiteit Leiden. 
Wil Hout werkte aan 
diverse universiteiten in 
binnen- en buitenland en is 
thans Deputy Rector 
Academic Affairs aan het 
ISS. Daarnaast is hij onder 
meer bestuurslid van CERES, 
Research School for 
Resource Studies for 
Development. 

4. Prof. dr. Peter 
Knorringa is benoemd tot 
hoogleraar Private sector 
and development. 
Knorringa (1960) studeerde 
economie aan de 
Universiteit van Amsterdam 
en promoveerde aan de 
Vrije Universiteit 
Amsterdam. Knorringa 
heeft zich verder 
gespecialiseerd in thema’s 
als fair trade, 
ondernemerschap en 
maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, 
en heeft daarbij ervaring 
opgedaan in veel landen in 
Azië en Afrika. In zijn 
nieuwe positie zal hij zich 
richten op de rol van het 
bedrijfsleven in 
ontwikkelingsprocessen.

5. Prof. dr. Max Spoor is 
benoemd tot hoogleraar 
Development studies in 

particular regarding 
economies in transition. 
Spoor (1950) studeerde 
wiskunde aan de 
Universiteit van Leiden. Na 
een carrière in het 
onderwijs, behaalde hij een 
Masters in 
Ontwikkelingstudies aan 
het ISS. Hij promoveerde 
aan de Universiteit van 
Amsterdam aan de 
Faculteit Economie en 
Econometrie. Zijn 
onderzoek is vooral gericht 
op plattelandsontwikkeling, 
armoede en ongelijkheid in 
Oost Europa, Centraal Azië, 
en China. Naast zijn werk 
bij het ISS is Spoor tevens 
buitengewoon hoogleraar 
aan het Barcelona Institute 
of International Studies 
(IBEI). 

6. Prof. dr. Irene van 
Staveren is benoemd tot 
hoogleraar Pluralist 
development economics. 
Van Staveren (46) 
promoveerde aan de 
Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Haar specifieke 
aandachtsgebieden zijn 
ontwikkelingseconomie, 
feministische economie, 
economie en ethiek. Eerder 
was zij parttime bijzonder 
hoogleraar Economie en 
christelijke ethiek aan de 
Radboud Universiteit 
Nijmegen. Momenteel is zij 
fellow aan het NIAS 
(Netherlands Institute for 
Advanced Study in the 
Humanities and Social 
Sciences) in Wassenaar. 

DEBAT	
maandag 17 februari
Geef je geld goed weg
Nederlanders geven jaarlijks meer dan vier miljard euro uit 
aan goede doelen, een bedrag dat in het afgelopen decennium 
meer dan verdubbeld is. Toch zijn er vaak kritische geluiden te 
horen dat gul geven niet helpt, zoals bij ontwikkelingshulp. 
Wat is de noodzaak van filantropie in onze maatschappij en 
hoe zit dat in Rotterdam? Een debat met onderzoekers en 
(Rotterdamse) weldoeners. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Locatie: 
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Nadere informatie bij 
Studium Generale www.eur.nl/sgec/ 

LEZING	
maandag 22 februari
Verslaving
Maandelijks Wetenschapscafé. Waarom raakt 
de ene persoon wel verslaafd aan drugs of al-
cohol en de andere niet? In welke mate heb-
ben we controle over ons eigen consumptie-
gedrag? Tot voor kort dacht men dat versla-
ving te maken heeft met een zwakke wil, maar 
nu lijkt recent hersenonderzoek aan te tonen 
dat dit een iets te makkelijke conclusie is. In de 
hersenen van verslaafden blijken echt andere 
processen plaats te vinden dan in gezonde 
hersenen. Met prof.dr. Ingmar Franken, psy-
choloog, I.s.m. Science4you.Tijd: 19.30 – 21.00 
uur. Locatie: Dik T, Hoogstraat 110, Rotterdam. 
Nadere informatie: Studium Generale www.
eur.nl/sgec/ 



Daar werkt zij aan een boek 
over economie en gender.

Dr. J.H. (Joost) Gribnau 
van het Erasmus MC heeft 
van de Nederlandse 
Organisatie voor 
Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) een Vici-
subsidie toegekend 
gekregen voor zijn 
onderzoeksvoorstel over 
chromosomen. De subsidie 
bedraagt maximaal 
1.500.000 euro per persoon 
en is hiermee één van de 
grootste persoonsgebonden 
subsidies van Nederland. 
Met de subsidie kunnen de 
onderzoekers in vijf jaar tijd 
een eigen onderzoeksgroep 
opbouwen.

Prof.dr. A. de Jong is 
benoemd tot hoogleraar 
Corporate Finance & 
Corporate Governance in de 

Rotterdam School of 
Management, Erasmus 
University. Abe De Jong was 
bijzonder hoogleraar met 
dezelfde leerstoel vanwege 
de Vereniging Trustfonds 
EUR.

Prof.dr. Ab Osterhaus 
van het Erasmus MC heeft 
2,2 miljoen euro gewonnen 
voor influenza-onderzoek. 

Deze subsidie, een 
Advanced Investigator 
Grant, komt van de 
European Research Council 
(ERC). Osterhaus gaat het 
geld gebruiken om kennis 
over nieuwe griepvirussen 
te vergroten en de 
bestrijding ervan te 
verbeteren.

WETENSCHAPS-
AGENDA
VRIJDAG 12 FEBRUARI
11.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie F. Jordan Srour 
Dissecting Drayage; An 
Examination of Structure, 
Information, 
and Control in Drayage 
Operations

13.30 uur 
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie S.E. Hoeks
Perioperative Cardiac Care: 
from Guidelines to Clinical 
Practice

16.00 uur 
Aula, gebouw A (W)
Oratie Dr. H.A.W.M. Tiddens, 
bijzonder hoogleraar 
Kinderpulmonologie, in het 
bijzonder de ontwikkeling 
van de long (Erasmus MC). 
Titel oratie: ‘Kijken of raden’.

DINSDAG 16 FEBRUARI
13.00 uur
zaal H14-10, gebouw H (W)
Lezing Erasmus Studio door 
dr. Clement Levallois (RSM) 
getiteld ‘Interdisciplinary 
Social Networks in 
Neuroeconomics: 
Visualization and 
Measurement’. Meer 
informatie: www.eur.nl/
erasmusstudio

WOE 17 FEBRUARI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie E.J. Uitterlinden
Glucosamine in 
Osteoarthritis; Effects on 
Articular Joint Tissues

15.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie J.J. Brugts

Tailored-therapy of ACE-
inhibitors in coronary artery 
disease: pharmacogenetic 
profiling of treatment 
benefit

VRIJDAG 19 FEBRUARI
16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. L.C.P.M. Meijs, 
bijzonder hoogleraar 
Business Administration 
with particular reference to 
Strategic Philanthropy 
(RSM, Erasmus University). 
Titel oratie:
‘Reinventing Strategic 
Philanthropy: the 
sustainable organization of 
voluntary action for impact.’

DO 25 FEBRUARI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Debby C.J. Vissers
The Role of Mobility in HIV 
Transmission and Control

------------------------------
W = campus 
Woudestein, 
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3062 PA Rotterdam
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LUNCHLEZING
dinsdag 23 februari
Muziek als medicijn
Muziek heeft een helende en troostende werking. Patiënten met neuro-
logische aandoeningen als Alzheimer zijn gebaat bij muziekbehandeling 
en kunnen zo een stukje van hun geheugen terugkrijgen. Een groot voor-
deel is dat het de enige (!) behandeling is die geen negatieve bijwerkin-
gen kent. In deze lunchlezing gaat muziektherapeut Simone Brinkman in 
op de werking van muziek in de geneeskundige praktijk, onder meer 
door een ervaringsgerichte luisteropdracht d.m.v. geluidsfragmenten. De 
inleiding wordt verzorgd door prof.dr. Hans Jeekel (hoogleraar chirurgie 
Erasmus MC). Tijd: 12.00 – 13.00 uur. Locatie: Collegezaal 3, Erasmus MC 
Nadere informatie: Studium Generale www.eur.nl/sgec/

DEBAT	
donderdag 25 februari
De Kwestie Live
Discussieavond over een actuele kwestie uit de 
media. Met naast wetenschappers van de EUR ook 
mensen uit de praktijk. Tijd: 20.00 uur.  Locatie: 
Rotterdam, De Unie, Mauritsweg 34-35. Toegang 
gratis. Nadere informatie bij: Erasmus Magazine, 
010-4081115.
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After a few 
months in Paris 
Roel Klein Wolte-
rink finds that life 
in France doesn’t 
differ much from 
life in Holland.
>> more on page 30 >> more on page 30 >> more on page 31

Research inves-
tigated: Tulio 
Guadalupe has 
recently finished 
his research on 
bilingualism. 

From Students 
On Stage till The 
Dutch Student 
Orchestra; you 
can find it in 
‘Things to do in 
Rotterdam’ . 

For the sixth time the Chinese Stu-
dent Association at the EUR organi-
sed the China in Focus event from 
1 until 3 February. During the three 
days and with the many different ac-
tivities students got a chance to 
learn about China, and participate 
themselves, like in this Wushu mas-
terclass. Alex Chueng and Koon 
Chau demonstrated and taught the 
basic positions, punches and kicks 
of this graceful example of martial 
arts. KL (photo: RvdH)

Court allows Iranian 
students access
Students and scientists from Iran may 
no longer be excluded from study or 
research programmes that bring them 
in contact with nuclear knowledge, a 
court in The Hague has ruled. As of 
2008 Iranians were denied access to 
certain nuclear installations and cer-
tain study programmes. This was the 
result of a UN resolution, but the Ira-
nians in the Netherlands went to 
court and won their case. HOP

Most business leaders 
have studied at the EUR
Out of the 25 major corporations listed 
at the Amsterdam stock exchange, 
eight have a CEO who has studied at 
the EUR; seven have a CEO who stu-
died at Delft Technical University, as 
appears in the results of a survey con-
ducted by ‘Intermediar’ Magazine. A 
similar picture exists with the supervi-
sory boards, with the EUR being the 
best represented university followed 
by the University of Amsterdam. HOP 

ISS appoints six new 
professors
The International Institute of Social 
Studies in The Hague, has appointed 
six new professors. Two are women, 
which brings the number of female 
professors to three, out of the new to-
tal of eighteen professors. The ISS is 
an international academic institute, 
specialised in development studies. It 
has been part of the EUR since 1 July 
2009. Its students come from more 
than sixty countries worldwide. KL

no. 12 february 2010

China in Focus
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The students launched their protest against 
plans by Dutch Education Minister Ronald 
Plasterk to push through a series of budget 
cuts. It is feared that the entire bursary system 
for Dutch students will disappear, which would 
make access to higher education more difficult. 
The protesters demanded that the EUR 
denounces these plans and they wanted a gua-
rantee from the university that tuition fees for a 
second study will not rise.  

Nationwide protests
Elsewhere in Holland, in Amsterdam, Utrecht, 
Nijmegen and Wageningen, students launched 
similar demonstrations. Here at the EUR the 
Executive Board passed a letter to the students 
stating that the board is to await a formal plan 
by the minister before taking a position. Fur-
thermore the university stated they will not 
move to disciplinary action against the stu-
dents, provided they stayed within the rules.  

Anger  One student however did not agree 
with the demonstrations at all; he wanted to 
follow his lecture and could not control his 
anger: He bit one of the demonstrators in the 
hand and destroyed two megaphones. At the 
same time the demonstrating students had a 
few high-level sympathisers too. On Tuesday 
alderman of the city of Rotterdam Dominique 
Schrijer arrived at the university to show his 
support for the students. “It is my belief that 
money may never stand in the way of the choice 
of studies”, he said. And interestingly, new 
member of the Executive Board Bart Straatman 
said he sympathises with the students as well. 

Long lasting  A second lecture 
hall, LB-107, was also occupied on Monday, 
and students spent two nights in both 

lecture halls until LB-107 was given up on 
Wednesday afternoon. CB-037 stayed occupied 
until Thursday afternoon, followed by a 
demonstration on the campus and a visit by 
the education minister himself who spoke to 
the protesters. The EUR protest was one of 
the longer lasting efforts. Only in Utrecht 
students demonstrated until Thursday as well. 
In the other cities the protests petered out much 
earlier. 

Mixed reactions  There are mixed 
reactions amongst students who just want 
to follow their courses: Philosophy student 
Nikki IJzerman agrees with the demands of the 
protesters, but wonders whether the actions 
will have an effect. Fellow student Thijs Krüger 
agrees and states that “the social commitment 
among students is very low. Considering 
this, I think it is a good thing that the ‘SOS’ 
committee tries to create some awareness.” 
But others are not as sympathetic. “I don’t like 
the occupation of the lecture halls at all”, says 
IBA student Peter de Groot. “I have missed 
eight lectures now during the past three days 
and I soon have to write exams. I agree with 
their point but I don’t believe the occupation of 
universities is the way to achieve anything.”      

Jonathan Friedman

Campus life and the 
American Dream 
 
In my first column, which you can read on 
EM.Online, I might have sounded a bit gloomy 
about the USA. It may have been the combination 
of all the hurdles of starting in a new place toge-
ther with the feeling of foreignness. But, things 
have changed. It is great being here and I’ll try to 
give you a small taste of Wharton’s student life: 
Campus Activities – what they have here 
dwarfs everything we have at Erasmus. Erasmus 
Magazine should have a look at the school’s news 
paper, ‘The Daily Pennsylvanian’, which is distribu-
ted daily around campus; it is student run and has 
about a million dollars in annual revenue. Besides 
that there are clubs and associations for every-
one – Jewish, Muslim and Christian faiths, Gays 
and Lesbians, Jewish Gays and Lesbians, a club 
to reconcile inter-faith disputes, Athletes against 
Homophobia, a club for almost every country, 
every sport, and every course subject on the pla-
net plus other eclectics such as clubs for aviation, 
comedy, women’s rugby and what not. A large fair 
was organized to showcase them all, and being 
mesmerized by the variety, I signed up for too 
many. (I am still getting e-mails from the Korean 
association). 
Going out – Besides the local equivalent of 
Concordia (called ‘Smokey’s’) I got invited to a 
few fraternity parties. These are exactly what 
you see in the movies, just more mild. The big red 
cups, beer kegs, upstairs rooms where people go 
to “hook up” and one even featured an outdoor 
Jacuzzi. Besides, there are always different parties 
at private apartments around campus or down 
town.
Classes – I am no longer with 350 people in a room 
listening to a lecture! My biggest class has less 
than fifty people in it, which is really good – more 
interaction with the professor who actually re-
members your name, group discussions where you 
hear other student’s thoughts and a much more 
personal feeling of interaction. On the flip side, 
the professor might cold call on you to answer 
a question; this requires you to follow the class 
at all times and to prepare upfront so no more 
two-week-before-exam cramming. There is even a 
program in place which lets you go and get a free 
lunch with your professor and up to two or three 
classmates, in order to get to know each other 
better. All in all, the campus is just packed with 
everything a student can dream of. At least, every-
thing I dreamt university would be when I was in 
high school. Welcome to the dream! 

Jonathan Friedman studies the master programme 
Finance and Investments at RSM and is currently doing 
a master exchange in Wharton.

Rotterdam students in action

Student protest at the EUR 
On Monday 1 February, twenty students moved to occupy lecture hall CB-037 on the cam-
pus Woudestein. They quickly got control of the lecture hall - where a class was in pro-
gress - and locked the doors. A swift operation, but what was it all about? 
text Marjolein Marchal and Csila Liptai photography Ronald van den Heerik  

Students protest against budget cuts in education

Minister of education Plasterk in discussion with a 
demonstrator
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As internationally oriented students at 
the EUR, we all speak English next to our 
mother tongue. But behind the seemingly 
simple notion of speaking multiple 
languages, some very complex processes 
take place in the brain. Because, “why is 
it that when a Dutch student hears the 
English word ‘pet’, he knows that it refers 
to an animal instead of the Dutch word 
for head wear”, Tulio asks. Initially it was 
believed that people selectively activated 
each language lexicon without interference 
of the other. “However, a growing amount 
of evidence is suggesting otherwise”: 
The lexicons of all languages known to 
this person may be accessed, because the 
psychology of language works differently 
than the way language itself works. 
Tulio’s research at the Faculty of Social 
Sciences went in two directions – gaps left 
open by earlier research: One is context. 
“Previously, researchers focused on how 
people process words,” Tulio explains. “But, 
when speaking, people use sentences”, 
he says. “Other rules might apply to 
language selectivity and how words are 
processed in context. Secondly, the role of 
syntax in constrained lexical access was 
explored. Eventually, we hope to get a better 
understanding of how bilinguals access and 
process words when placed in a context.” 
Tulio particularly wanted to study spoken 
language as opposed to written language, 
“because with written language one might 
tap into other cognitive processes than 
language only. Therefore, we made two 
groups of Dutch participants that mastered 
the English language to some pre-defined 
extent. One group was the control group, the 
other the experimental group. The control 

group heard the sentence “The film was 
inspired by the book”. The experimental 
group heard the sentence “the film was 
based on the book”. In this sentence, the 
word based is a homophone of the Dutch 
“beest” (beast). While listening to these 
sentences, both groups were asked to look 
at four images: a film, an animal (thus a 
beast), a book, and a brick wall. It would 
be unlikely that while hearing the word 
based in the sentence, one would look at the 
visual display of an animal in the picture. 
Our research shows however, that there is 
significant evidence to conclude that people 
do look more often at the visual display of 
the animal, when hearing the sentence with 
the word “based” (beast). And I used a lot 
of these types of sentences to increase the 
reliability of my research.”
So the psychology of language works 
differently than first was assumed.  “Our 
research shows that the way a person 
gets access to words, does not happen in 
a language-selective way. You use your 
complete language vocabulary which means 
you use everything you know from every 
language you speak. This is remarkable, 
because it teaches us that we actually never 
shut down access to the English language 
when we are talking Dutch, and vice versa.” 
Also when you hear a sentence, but not the 
last word, “how did you unconsciously infer 
what the last word had been?” Again all 
lexicons are accessed to fill in the missing 
word. “We hope that our study will be 
taken as a first step into understanding 
how bilinguals parse sentences”, says 
Tulio, who will have an interesting research 
career ahead of him if he continues studying 
bilingualism.     

Research investigated 

The psychology of language processing
Directed as well as accompanied by Prof. Dr. Rolf Zwaan and Lisa Vandeberg, Tulio 
Guadalupe has recently finished his research on bilingualism. Here is a deeper look 
into the psychology of language processing. 
text Zvezde Klingenberg photography Ronald van den Heerik

Tulio Guadalupe

Roel Klein Wolterink

I belong
 
It takes time to adapt to life in another country. 
One encounters many differences, especially be-
cause they are more distractive than similarities. 
In France, people obviously don’t speak Dutch but 
prefer French. In winter, men and women only 
wear black or grey coats. Instead of football, orga-
nizing strikes became the number one national 
sport. Big trucks do not spray salt on icy roads; but 
spray sand to avoid skidding. Seen in a broader 
perspective, these are all minor differences. The si-
milarities by far outnumber the differences. After 
all, France is an advanced Western society. The life 
expectancy is eighty years and women live longer 
than men. There’s plenty of food available and 
it’s sold in supermarkets. Children go to school 
five days a week. There are too many cars, trains 
are always delayed and people complain of noisy 
aeroplanes.

To me, life in France was never very different from 
its Dutch counterpart. Still, I feel much more at 
home in Paris now than four months ago when I 
had just arrived. I know my way around and regu-
larly I can show lost people the way. I found my 
favourite supermarket, nice places to eat and pic-
ked my favourite parks. I know it takes me twenty-
three minutes to cycle to the Gare du Nord when I 
ignore a few pointless traffic lights.   
This weekend, the Boulanger that had already 
been recognizing me for the last few weeks, 
confronted me with a habit I wasn’t aware of: on 
Saturdays I take a demi-baguette and a croissant, 
while on Sundays I always ask for a baguette. I 
didn’t know about this routine I developed and 
felt caught a little. I felt happy and smiled, as 
she made me feel part of the French society. Or 
maybe of the Parisian society. Or at least part of 
the people that buy bread at the boulangerie on 
Rue Vaugirard in Paris’ fifteenth arrondissement. 
Nevertheless, I felt happy. A few seconds ago, I was 
officially recognized as a citizen of that beautiful 
city I always wanted to live in.

Of course, the Boulanger that recognized me 
probably doesn’t care much about whether I feel 
at home in her native country. Our conversations 
are limited to less than a minute. She wants me 
to come back to buy bread. Just another regular 
customer in the queue of people that buy bread at 
the only boulangerie that opens on Sunday.

Roel Klein Wolterink is a MSc Molecular Medicine stu-
dent at the EUR. He recently received the Prof. Bruins 
Scholarship and is currently doing research at the 
Pasteur Institute in Paris.
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Monthly SOS
Most students at Erasmus University 
know ‘In de Smitse’, the on-campus 
pub. The place where you can enjoy a 
beer in a relaxed atmosphere and still 
not be too far from your study mates 
at the library. To satisfy your need for 
good music, In de Smitse has launched 
a great initiative: SOS – Students on 
Stage. It will bring a different student 
performance every month. On 24 Fe-
bruary an upcoming two-man band 
from Utrecht will give their best. Drop 
by at 17:00 or earlier, have a coffee or a 
beer with your friends and enjoy some 
great music right here on the campus.
 

Encounters alongside 
the Bosporus
The Kunsthal Rotterdam currently 
hosts an exhibition about this year’s 
European Cultural Capital Istanbul. 
As a city it is divided by two conti-
nents but it is also the merger of two 
cultures and has a great history. Pho-
tographer Nicole Segers visited the ci-
ty in 2007 and entered its marvellous 
atmosphere: the fast life of a modern 
society in a smoothly surrounding an-

cient ambience. The pictures offer you 
the chance to follow the photographer 
during her tour experiencing this spe-
cial city in its broadest variety. From 
family dinners to  beautiful ferry rides 
everything is captured with great per-
fection. Take some friends with you 
that might share your interest and 
your curiosity and go to the Kunsthal. 
Get inspired by the moments visuali-
zed by the camera bringing you closer 
to the Bosporus and its special at-
mosphere.
www.kunsthal.nl
 

Dutch Student Orchestra
All the fans of classical orchestras lis-
ten up: Every year a special orchestra 
is formed of one hundred of the best 
music students from all over the Net-
herlands. Together they rehearse for a 
period of only ten days, after which 
they will perform in the ten most pres-
tigious concert halls in the Nether-
lands. On Monday 15 February they 
will play at De Doelen concert hall in 
the centre of Rotterdam. For every 
classic music lover this will be the pla-
ce to be that day. The concert program 

and prices can be found on the Studi-
um Generale & Erasmus Cultur web-
site.
www.eur.nl/en/english/sgec
 

Cargellis 
You might have never heard of him, 
but at his time he was a legend, Carl 
Gellings. Young Carl Gellings was 
born and raised in Rotterdam in the 
1930s. He also developed his skills 
and showed his genius here in Rotter-
dam when studying Fashion-Design 
at the Academy of Visual Arts. In the 
years after his studies however, Rot-
terdam was dominated by the massive 
post-war reconstruction effort and 
also the booming harbour business. 
Therefore it was neither the place nor 
the time for an upcoming fashion de-
signer like him. Nevertheless he gave 
himself the artistic name Cargellis and 
surprised many by unleashing his full 
creative potential. It did not take long 
until he had become one of the most 
famous designers of the Netherlands 
and well known in the fashion scene 
all over Europe. A portrait of this ex-
travagant and elegant citizen is shown 

in the Historical Museum in the city 
centre. Have a look and see what fan-
cy fashion came from this city in the 
past.
www.historischmuseumrotterdam.nl
 

Kingsley’s Crossing
Kingsley is a 23-year old man from 
Cameroon. One day he heard the story 
of a far away country where all people 
were rich and happy. Like many men 
of his age he started dreaming of a fu-
ture in far away Europe. All he knew 
about it were these stories of wealth, 
health and happiness. So he left his fa-
mily, his friends and his home behind 
and started a long and dangerous 
journey towards that holy land. 
French Photographer Olivier Jobard 
followed Kingsley on his voyage to Eu-
rope. The journey lead them from Ca-
meroon towards the Africa’s west 
coast where they took a boat to illegal-
ly enter the Canaries to try from there 
to reach the Spanish coast. Follow the 
dramatic and tragic story from a never 
seen perspective at the Netherlands 
Photography Museum in Rotterdam. 
www.nederlandsfotomuseum.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 is on 
Tuesdays at 16:00 hrs, 
nine days before EM 
comes out. E-mail to: 
service@em.eur.nl 
For more information, 
please call: 010-4081115 
 
Next EM Publication 
dates 
EM 13 - Thursd 25 feb 
(deadline Tuesd 16 Feb) 
EM 14 - Thursd 11 March 
(deadline Tuesd 2 

March) 
EM 15 - Thursd 25 March 
(deadline Tuesd 16 
March) 
EM 16 - Thursd 15 Apr 
(deadline Tuesd 7 Apr)
  

Erasmus 
Student Ser-
vice Centre: 
the central 
service point 
for students. 

See the website for an 
overview of the servic-
es. Location: C-hall (CB-
07), at the Woudestein 
campus. Telephone: 
(010) 4082323. Opening 
hours: working days 
from 9.30 - 17.00 hours. 
Website: www.eur.nl/
esscinternational 

 Erasmus Studio Lecture 
Tuesday 16 February 
2010
Start: 13.00 hrs @
Woudestein, H-build-
ing, room H4-10. Eras-
mus Studio will host a 
research lecture by Dr. 
Clement Levallois (RSM) 
entitled “Interdisciplin-
ary Social Networks in 
Neuroeconomics: Visu-
alization and Measure-
ment”. 
For more information 
please visit: www.eur.
nl/erasmusstudio. 
 
SPORTS 
 
Free sports during Eras-
mus Sport Week! 
Open house 22 through 

26 February. Also extra 
activities, go to 
www.erasmussport.nl 
 
Sports card for 1, 3 or 
6 months 
Students: month card 
€ 20, 3-month card € 
40, half-year card € 
60, membership until 
31 August € 70. Staff-
members/partners/
alumni: month card 
€ 30, 3-month card € 
60, half-year card € 90, 
membership until 31 
August € 100. For more 
information, also fit-
ness surcharges, go to 
www.erasmussport.nl. 
010 – 4081875 
info@erasmussport.nl 
www.erasmussport.nl 
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis

Join EM’s International Panel 
Decision makers ev-
erywhere are drawing 
up laws, new policies, 
make plans and take 
decisions. Whether 
they work at the uni-
versity, the Education 
Ministry or even at the 
EU; your life as an in-

ternational student is impacted by their plans, 
policies and legislation. EM’s International 
pages gives you the chance to participate in the 
debates by joining the new International Panel. 
Right before each new edition comes out, EM 
will provide you with a statement which you 
can give your opinion on. The best reactions will 
be published on the International Pages. 

Do you want to become a member of the Internatio-
nal Panel?  Please send an email to: redactie@em.eur.nl



 Walewein

De Panda
Student zijn is supermooi. Maar er is meer; het is 
niet alleen supermooi, maar ook superbelangrijk. 
Het is onze taak als studenten om de rest van de 
maatschappij scherp te houden. Als wíj niet uit-
dagen, confronteren en kritisch zijn, wie dan wel? 
Omdat agressie voor studenten geen optie is, en 
bepaald gedrag niet geaccepteerd wordt, is de 
studententaal uitgevonden. Waarmee bijvoorbeeld 
een vervelende UPC-medewerker op twintig ver-
schillende manieren kan worden verteld dat hij een 
superkneus is zonder het woord zelf te noemen. 
Dat is de kunst van het studententaaltje. Ik vind dat 
taaltje dan ook een gift van de studenten aan de 
maatschappij. Het dwingt Jan en alleman de ver-
scheidenheid van ons mooie taaltje te begrijpen.
Het studententaaltje is een heerlijke mix van golden 
oldies en de laatste modewoordjes. Zo zijn zuur, naar 
en soepel, voorbeelden van klassiekers die altijd wel 
tot het repertoire zullen blijven behoren. Overigens 
is de koning van de klassiekers natuurlijk het woord 
lullo. Dat passeert altijd wel weer de revue. En zo-
lang studenten caissières niet met lullo gaan aan-
spreken, gaat het wel goed. 
Maar het taaltje gaat ook met zijn tijd mee; zo heet 
iets vervelends tegenwoordig a-relaxed. Toch blijven 
studenten kritisch en nemen niet al het moderne 
klakkeloos over. Gefuck en gefack is iets voor een 
Amerikaanse achterstandswijk of voor je puberende 
broertje – televisietaal blijft immers televisietaal. 
Studenten zijn goed in staat hun ongenoegen in 
eigen jargon te uiten. Om terug te komen op de 
vervelende UPC-medewerker: hem de meest verve-
lende ziektes toewensen is overdreven en voor nie-
mand leuk; hem uitmaken voor proleet is creatiever 
en dekt de lading beter. 
Kortom, alles draait om communicatie. Een bood-
schap verpakken met originele synoniemen is daar-
bij een must.  Pure kunst, getuige  een gesprek dat ik 
onlangs op een feestje hoorde: 
‘Ik trek het echt niet jongens, ik ben bijna panda.’ 
‘Echt waar?’ 
‘Ja ik heb nog twee weken om een hertje te van-
gen, maar misschien moet ik gewoon een biggetje 
pakken. Je weet: een kat in het nauw maakt rare 
sprongen.’ 
‘Zuur jongen, je moet gewoon een vast konijntje 
zoeken!’
‘Ja ik had een leuke, maar die vogel is gevlogen. 
Eeuwig zonde.’ 
Ik stond naast een nieuwsgierig kippetje dat mee-
luisterde. Ze wist niet waar ze het zoeken moest en 
keek me geïrriteerd aan. Het gaat over vlinders zei 
ik. Ze snapte het niet en liep verongelijkt weg. Eigen 
schuld dacht ik, had ze maar lid moeten worden.
Kunst wordt niet door iedereen gewaardeerd. 

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

Wie het studentenhuis van Justine van Asch 
van Wijck binnenkomt, kan nog net een luide 
loei onderdrukken. De gang naar boven zit 
vol zwarte en witte vlekken en ook de keuken-
kastjes en muren zijn vol bonte koeienvlekken 
geschilderd. Aan de felroze muren in de ge-
meenschappelijke ruimte hangen koeienschil-
derijen. Suiker voor de thee scheppen de tien 
studentes uit een pot versierd met koeien. “Ons 
studentenhuis was vroeger een dierenwinkel”, 
legt Van Asch van Wijck uit, terwijl haar 
huisgenoten ontspannen aan een waterpijp lur-
ken. “Daarom is het twintig jaar geleden De 
Beestenboel genoemd.”
Dat blijkt. In het keurig opgeruimde huis lig-
gen, hangen en staan de gekste dierenspullen. 
Op de kast ligt een grote grijze knuffelolifant. 
Zijn slurf bungelt lui naar beneden. Aan het 
plafond tingelt een kamelenpendule op de 
maat van de muziek die uit de spelcomputer 
komt. “Er zijn door de jaren heen steeds meer 
dierensnuisterijen bij gekomen”, zegt Van 
Asch van Wijck. “Als we naar het buitenland 
gaan, is het verplicht om een souvenir met een 
dierenafbeelding mee terug te nemen.” 
Zo komt de kamelenpendule uit Turkije. De 
koelkast hangt vol magneetjes met panda-
afbeeldingen. Foto’s van vroegere huisfeesten 
zijn gelardeerd met – veel zelfgefabriceerde – 
koeienplaatjes. Zelf nam ze een suikerpot met 
koeienvlekken uit Frankrijk mee terug naar 
Rotterdam. “De koe is onze mascotte”, zegt 

ze. De precieze reden hiervoor is twintig jaar 
na de oprichting van De Beestenboel vergeten. 
Dat verbaast haar niet echt. “Tijdens ons lus-
trumfeest vorig jaar kwam ik erachter dat onze 
tienjarige huiskat Toetie eigenlijk Koetje heet. 
Oud-huisgenotes aaiden hem enthousiast en 
riepen ‘Ha, koetje!’ Blijkbaar verandert de kat 
geregeld van naam.”
Een andere huismascotte is een levensgrote 
kartonnen Marco van Basten. Niet dat de 
meiden van de Rotterdamsche Vrouwelijke 
Studenten Vereeniging van voetbal houden, 
maar jaarclub Boef jatte de kartonnen ster-
voetballer voor De Beestenboel uit De Arena. 
“Het probleem was dat alle jongens die hier 
langskwamen jaloers naar onze Marco van 
Basten keken. Op een dag was hij dan ook 
verdwenen”, zegt Van Asch van Wijck. De 
studentes schreven vervolgens kaarten naar 
de vermoedelijke daders, waarop stond dat 
‘Marco erg graag weer naar zijn vriendinnen 
terug wilde’. “Maar denk maar niet dat ze Van 
Basten naar ons terugstuurden. We hebben 
hem uiteindelijk maar weer teruggejat”, zegt 
ze grijnzend. Een minpunt: Van Basten kan 
niet meer in vol ornaat in de woonkamer staan 
zonder gevaar te lopen weer te worden meege-
pikt. Van Asch van Wijck: “We hebben hem 
daarom verstopt in een donker hoekje, anders 
zijn we hem zo weer kwijt. Af en toe halen we 
hem uit het stof om te zien of het nog goed met 
hem gaat.” MZ (foto: RvdH)

De Beestenboel

Justine van Asch van Wijck, 
vierdejaars geneeskunde
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Geboorteplaats: Naarden
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