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Redacteur Wetenschap (38 uur)
 

Organisatie
EM bestaat uit: het universiteitsblad Erasmus 
Magazine en EM Online (www.erasmusmagazine.nl) 
de actuele website van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (EUR). EM brengt nieuws, opinie- en 
achtergrondverhalen over het academische leven 
in Rotterdam. EM richt zich in de eerste plaats op 
studenten en medewerkers van de EUR, maar wordt 
ook door een breder publiek gelezen.
De redactie van EM vormt een zelfstandige afdel-
ing binnen de Algemene bestuursdienst van de 
universiteit. Het redactiestatuut garandeert dat de 
redactie onafhankelijk het blad en de website kan 
maken.
Erasmus Magazine verschijnt iedere 14 dagen, 21 
keer per jaar. EM Online wordt vrijwel dagelijks 
ververst. De redactie bestaat, na het vervullen van 
deze functie, uit vijf redacteuren en twee onder-
steunende medewerkers. Verder werken we met 
professionele en student-freelancers.

Functiebeschrijving 
Als redacteur Wetenschap coördineer je het weten-
schapsnieuws, kom je met ideeën voor artikelen over 
trends en ontwikkelingen binnen de wetenschap 

in het algemeen en die op de EUR in het bijzonder. 
Je schrijft nieuwsartikelen, achtergrondverhalen 
en webberichten. Verder kom je met vernieuwende 
ideeën voor artikelen, rubrieken en beeld voor het 
magazine en de website. Je houdt dagelijks voeling 
met onze lezers om te weten wat er leeft binnen de 
universitaire gemeenschap. Je bent verantwoordelijk 
voor de berichtgeving over een aantal faculteiten. 

Functie-eisen
De redactie zoekt een slimme, creatieve en be-
trokken collega.
Je hebt bij voorkeur een wetenschappelijke opleiding 
én een journalistieke opleiding, dan wel aantoon-
baar minimaal twee jaar journalistieke ervaring in 
het schrijven van nieuws- en achtergrondverhalen. 
Je hebt een vlotte pen én een neus voor nieuws. 
Je weet snel een eigen netwerk te creëren, bent 
van nature nieuwsgierig, kritisch ingesteld en je 
hebt een creatieve geest. Vanzelfsprekend heb je 
aantoonbare affi niteit met de academische wereld, 
wetenschappelijk onderzoek en het studentenleven. 
Je hebt bij voorkeur kennis van webjournalistiek. 
Verder strekt kennis van of ervaring met de 
economische wetenschappen en bedrijfskunde tot 
aanbeveling.

Je woont bij voorkeur in of dichtbij Rotterdam. 
Uiteraard beheers je het Nederlands uitstekend en is 
ook je Engels van behoorlijk niveau.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming 
met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). 
Het dienstverband voor 38 uur (1,0 fte) wordt vooral-
snog aangegaan voor de duur van een jaar. Na deze 
periode behoort een dienstverband voor onbepaalde 
tijd tot de mogelijkheden. De functie is vanaf 1 
maart 2010 beschikbaar.
Het salaris is afhankelijk van uw kennis en ervaring 
en bedraagt bij een fulltime aanstelling maximaal 
€ 3422,-- bruto per maand (schaal 9 CAO NU). 
Conform de CAO NU kan, afhankelijk van de ervar-
ing, gedurende maximaal 2 jaar een aanloopschaal 
gehanteerd worden. Daarnaast omvat het aantrek-
kelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een 
structurele eindejaarsuitkering van 8,3 procent en 
ruime verloffaciliteiten.

Meer informatie
Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur EM
Telefoonnummer: 010 4081826 
E-mail adres: gunneweg@em.eur.nl

Stuur voor 5 februari je motivatie, CV en enkele achtergrondartikelen en nieuwsartikelen van eigen hand naar: gunneweg@em.eur.nl

In verband met een vacature is er op korte termijn plek voor een nieuwe

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
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Beeld
Succes is een keuze. Dat lijkt bij topschaatser Sven 
Kramer zeker het geval, als je de deskundigen die we 
voor deze EM hebben bevraagd mag geloven. 
Natuurlijk heeft hij genetisch een mooi pakketje van 
een goed lijf, de juiste soort spieren en stressbesten-
dige hersenen meegekregen, maar het is meer dan 
hardware. Het is een kwestie van timing, organisa-
tiekunde, een hoge pijngrens en een groot eergevoel. 
Maar meer nog dan dat, is het volgens de sportpsy-
chologe de blauwdruk, het beeld van succes dat 
Kramer in zijn hoofd heeft dat hem letterlijk als snel-
ste over de streep trekt. In je hoofd een succesvolle 
race rijden, is zeker zo effectief als trainen.
Meer beeld in deze editie. Het beeld van de ander 
was onderwerp van studie en resulteerde in een 
prachtig boek van historicus Siep Stuurman. En ook 
hij stuitte op positieve beelden; eeuwen geleden za-
gen we de ander niet als minder, maar bestond er 
het vermogen tot empathie en het beeld dat we 
meer gelijk dan ongelijk zijn. Deze blauwdruk in de 
hoofden leidde halverwege de vorige eeuw tot de 
Universele verklaring van de rechten van de mens. 
Toch wel een succes van de mensheid te noemen.
Dit zo zeggend vraag ik me af met wat voor beelden 
in zijn hoofd premier Balkenende zijn persconferen-
tie voorbereidde na de presentatie van het rapport 
Davids voorbereidde? Ko Colijn laat er zijn licht over 
schijnen. Ik vrees dat de beelden iets te maken had-
den met Zeeuwse klei en een brekend brilletje na 
schooltijd. Succes zit in je hoofd.

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

16 Hoe de mensen gelijk werden

15	 Wat wil I Will?
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Ov-chipchaos 
Een student die naar ei-
gen zeggen al een uur in 
de rij stond om zijn ov-
chipkaart te activeren, 
heeft er maar een stoel bij 
gepakt. Van de 650.000 
studenten in het land 
hadden er vorige week  
zo’n  400.000 hun chip-
kaart nog niet geacti-
veerd. De instanties 
maanden de studenten 
via de media om dat toch 
snel te doen. En aangezien 
je zonder chip nauwelijks 
meer kan reizen in Rotter-
dam, resulteerde dat in Ef-
teling-achtige taferelen 
bij het Centraal Station en 
de RET-kantoren, zoals 
hier, aan de Coolsingel. 
Het euvel lag trouwens 
niet alleen aan de studen-
ten zelf. Zeker 15.000 stu-
denten hadden hun kaart 
nog niet ontvangen begin 
januari.  
Vrijdag 22 januari liet mi-
nister van Onderwijs Ro-
nald Plasterk weten dat 
de datum van 1 februari 
waarop de ov-chipkaart 
moet zijn geactiveerd van 
de baan is. Hij wil pas pra-
ten over een nieuwe da-
tum als alle studenten de 
kans hebben gehad om de
kaart te activeren. Tot op 
heden zou dat pas twee-
derde van de studenten 
zijn. DR (foto: LW)
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WETENSCHAP

DE QUOTE
‘Door de almaar toenemende 
publicatiedruk komt ook de kwaliteit 
van het beoordelen van manuscripten 
onder druk te staan. Referenten van 
wetenschappelijke tijdschriften zijn 
beoordelingsmoe, weigerachtig of 
reageren gewoonweg niet meer.’
Sandra van Thiel, universitair hoofddocent bij bestuurskunde aan de EUR, 

in Sofa, het e-zine van de sociale faculteit.

POLITIEK

Drie campagnepunten van CDA JONG
Het	CDA	gaat		zich	voor	de	gemeenteraadsverkie-
zing	in	Rotterdam	richten	op	jongeren.	Maandag	
11	januari	vond	de	kick-off	van	CDA	JONG	plaats	op	
campus	Woudestein.	De	jonge	christen-democra-
ten	willen	studenten	en	starters	in	Rotterdam	
vertegenwoordigen	in	de	Gemeenteraad.	Drie	van	
de	tien	punten	waarmee	ze	hopen	te	scoren	bij	de	
doelgroep:	

1.	Jongerenvertegenwoordiging	voor	álle	
jongeren.
CDA JONG is van mening dat er teveel aandacht 
uitgaat naar probleemjongeren binnen de gemeente, 

terwijl de jongeren die ambitieus zijn en zich inzet-
ten voor de samenleving onderbelicht blijven.

2.	De	oneerlijke	woningmarkt	weer	eerlijk	maken	
voor	studenten	en	starters.
CDA JONG pleit ervoor om meer particuliere 
woningen bij te bouwen en de lange wachttijden 
binnen de sociale woningbouw, die op het moment 
minimaal zes jaar is, te verkorten. CDA JONG 
wil  dat de gemeente afspraken gaat maken met 
woningbouwcorporaties om vijf procent van de wo-
ningen binnen de sociale woningbouw te reserveren 
voor starters en studenten. 

3.	Veilig	uitgaan	in	centraal	uitgaansgebied.	
Studenten en starters maken een stad levendig, 
maar helaas is dat in Rotterdam niet te merken. Het 
uitgaansleven wordt hier als onveilig beschouwd, 
deels omdat alle uitgaansgelegenheden erg ver-
spreid zijn over de stad. Door dit te centraliseren zal 
toezichthouden makkelijker zijn, waardoor uitgaan 
in Rotterdam veiliger wordt. CL

Sta jij – student of medewerker – ook op een ver-
kiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in Rotterdam of daarbuiten? Mail naar redactie@
em.eur.nl

EUR heeft nauwelijks 
kenniswerkers
Sinds	vorig	jaar	kunnen	bedrijven	hun	onderzoeks-
medewerkers	–	de	kenniswerkers	–	detacheren	bij	
universiteiten	met	overheidssubsidie.	Van	alle	facul-
teiten	maakt	alleen	het	Erasmus	MC	gebruik	van	deze	
regeling.	Vijf	kenniswerkers	zijn	gedetacheerd	bij	het	
medisch	centrum.

Vier daarvan komen van het biotechnologiebedrijf Dynomics. 
Zij zijn tijdelijk ondergebracht op de afdeling immunologie 
van het Erasmus MC. Het medisch centrum faciliteert de ken-
niswerkers vooral, zodat zij hun onderzoek kunnen vervolgen, 
en de kennisvergaring niet vertraagt. Prof. Jacques J.M. van 
Dongen van de afdeling Immunologie is positief over de extra 
mankracht. “De regeling biedt voor beide partijen voordelen, 
want door de interactie, en goede samenwerking kunnen we 
sneller nieuwe technieken ontwikkelen.” 
Op Woudestein heeft geen enkele faculteit de mogelijkheid be-
nut om een relatief goedkope onderzoeker in te huren. De 
Erasmus School of Law (ESL) heeft het wel overwogen, maar 
kon geen mensen vinden die daarvoor in aanmerking kwa-
men. De belangrijkste reden hiervoor is dat in de juridische 
branche weinig extra ontslagen zijn gevallen, legt decaan 
Maarten Kroeze uit. “Bovendien vinden de mensen die bij 
grote advocatenkantoren weg moeten, vaak vrij snel een nieu-
we baan.” 
Kroeze voegt hier nog aan toe dat de sectieleiding van de ESL 
haar oog eerder laat vallen op iemand die al wetenschappelijk 
actief is geweest, dan op iemand die uit de 
juridische praktijk komt. 
De regeling voor kenniswerkers werd vorig jaar in het leven 
geroepen vanwege de economische crisis. Met de subsidie 
kunnen bedrijfsonderzoekers die hun baan dreigen te verlie-
zen tijdelijk worden gedetacheerd bij onderzoeksinstellingen. 
Een kenniswerker wordt voor driekwart betaald door de over-
heid. Begin januari werd duidelijk dat de overheid nog eens 
45 miljoen euro vrijmaakt voor de aanstelling van bedrijfs-
onderzoekers bij publieke instellingen als universiteiten en 
hogescholen. LJ

ROOD
Na meer dan veertig jaar bij de universiteit te hebben gewerkt, houdt dr. Elly Rood-
Pijpers het voor gezien. Ze heeft in al die jaren zeker niet stilgezeten; binnen de 
universiteit hielp zij Criminologie uitgroeien tot de kwalitatief sterke opleiding van 
vandaag, zat ze elf jaar in de Universiteitsraad, was ze vier jaar prodecaan, is ze lid 
geweest van faculteitsraad en begrotingscommissie, en nog heel veel meer. Buiten 
de instelling had ze ruim een dozijn bestuursfuncties en lidmaatschappen van 
raden van toezicht, en was Rood-Pijpers onder meer lid van de Raad voor Strafrecht-
stoepassing en Jeugdbescherming. Het laatste decennium was ze aio-coördinator, 
capgroepbeheerder en secretaris van de examencommissie van Criminologie. 

Vrijdagmiddag was er ter ere van Roods afscheid een door de sectie Criminologie 
van de Faculteit der Rechtswetenschappen georganiseerd symposium onder de titel 
‘Reclassering toen en nu, twintig jaar later’. Voorzitter was prof.dr. Henk van de Bunt. 
Aansluitend op het symposium was er een receptie in de Faculty Club. GE (foto: LW)
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Tariq is terug
(Ramadan returns)
Waar:	Collegezaal	B-1,	Woudestein
Wanneer:	donderdag	14	januari	19.15	–	21.35	uur

Ondanks concurrentie van een avondseminar over 
‘Confronting Challenges for Muslim Youth’ in het M-
gebouw – waar onder anderen regelmatig geziene 
gast op de campus Mohammed Cheppih en Hussein 
Mohi-ud-Din Quadri van de universiteit van Mel-
bourne zullen aantreden – zit collegezaal B-1 nog be-
hoorlijk vol. Het voor 99,9 procent uit moslimstuden-
ten bestaande publiek is afgekomen op een door Iqra 
georganiseerde lezing van voormalig gasthoogleraar 
aan de EUR Tariq Ramadan. Het is zijn eerste bezoek 
aan de Erasmus Universiteit sinds zijn ontslag afgelo-
pen zomer. Zijn schare fans lijkt er niet minder om, al 
ontbreken de meeste lansbrekers van toen. 

Ruim een half uur later dan gepland, komt Ramadan 
de zaal binnen. Zoals te doen gebruikelijk is hij ele-
gant gekleed in een pak van de juiste snit, en is hij 
voorzien van een keurig getrimd driedagenbaardje. 
Maar Ramadan oogt nogal vermoeid, lichtelijk luste-
loos bijna. Hoe zou dat komen? Vanwege een jetlag? 
Zou het zijn omdat hij eerder die dag ook al een debat 
heeft moeten voeren in Arnhem, met onder anderen 
Paul Scheffer, auteur van ‘Het land van aankomst’? Of 
zou het toch komen door de gemengde gevoelens die 
hij ongetwijfeld moet hebben nu hij de campus van de 
universiteit die voor hem de deur dicht deed weer be-
treedt?  Hij is blijkbaar zo onopvallend binnengeslo-
pen, dat het met een fleurig blauwe hoofddoek getooi-
de meisje van het organiserend comité, na haar intro-
ductie van Ramadan, zich hardop afvraagt: ‘Is he in 
the room?’
Hoe het ook zij, Ramadan is, nadat hij plaats heeft ge-
nomen achter het katheder, aanvankelijk zeer on-Ra-
madans timide en wanneer hij met zijn lezing – geti-
teld: ‘Roots of Europe; a search for identity’ –  van wal 
steekt, doet hij dat met zachte stem, bijna fluisterend.

Natuurlijk is zijn betoog coherent en interessant en de 
zaal luistert geboeid. Net wanneer Ramadan na een 
klein uurtje weer wat van zijn oude elan heeft hervon-
den, en met stemverheffing een eind wil breien aan 
zijn betoog, onderbreekt het meisje met de blauwe 
hoofddoek hem, om hem erop te attenderen dat het te-
gen half tien loopt, de tijd tot welke de zaal is gehuurd. 
Dat zou de oude Ramadan zich niet hebben laten wel-
gevallen. Toch?

Na afloop zijn er bloemen. Ramadan schudt wat han-
den met studenten en laat en passant weten dat de 
EUR nog niet van hem af is. Hij heeft de universiteit 
gedagvaard. Hij klaagt ze aan omdat in zijn ogen zijn 
reputatie door onrechtmatig handelen van de Erasmus 
Universiteit is beschadigd. En hij eist een officieel ex-
cuus. Wanneer de rechtszaak dient, weet hij nog niet. 
Maar duidelijk is: Tariq is terug, of misschien wel nog 
niet echt weggeweest.

Gert van der Ende

ACHTERAFNevenwerkzaamheden 
openbaar maar incompleet
Sinds	begin	januari	is	het	Erasmus	Nevenwerk	Register	openbaar	toe-
gankelijk.	Compleet	is	het	bij	lange	na	niet.

Wie even surft naar www.eur.nl/nevenwerk 
ziet dat ook de leden van het College van 
Bestuur en veel decanen hun nevenwerk-
zaamheden nog niet hebben ingevoerd. De 
bedoeling is dat de gehele academische 
staf, van promovendus tot rector, uiteinde-
lijk invult welke werkzaamheden hij of zij 
verricht voor andere opdrachtgevers dan 
de universiteit. Zo wordt inzichtelijk met 
welke organisaties, instellingen of bedrij-
ven de wetenschappers banden hebben, en 
dit moet de integriteit van de onderzoekers 
en hun werk ten goede komen.
In 2009 was het register nevenwerkzaam-
heden al op het intranet van de universiteit 
beschikbaar, maar nu is het ook openbaar 

toegankelijk. Hoewel medewerkers is ge-
vraagd om uiterlijk afgelopen december 
hun nevenwerkzaamheden op te geven, is 
het register nog verre van compleet. De 
centrale personeelsafdeling hoopt dat dit 
spoedig gebeurt. Het invoeren van de ne-
venwerkzaamheden is overigens de verant-
woordelijkheid van de wetenschapper zelf. 
Bij de Erasmus School of Economics en de 
Rotterdam School of Management, Eras-
mus University hebben ze het wel voortva-
rend aangepakt: de gegevens die bekend 
zijn bij de faculteit zijn ingevoerd door een 
medewerker. Op die manier hadden de aca-
demici er zelf geen omkijken naar. MM

INTEGRITEIT

Een opstootje (door een niet-lid) verstierde 
vorig jaar enigszins de pret bij het Goud-
koorts-feest, in elk geval voor de maanden 
daarna. Dat Laurentius niet meteen de auto-
riteiten opbelde, werd zwaar opgenomen 
door de politie Rotterdam-Rijnmond. De so-
ciëteit van de studentenvereniging werd voor 
drie maanden gesloten door de gemeente. Nu 
heeft Laurentius een commissie ingesteld die 
toeziet op de veiligheid en wordt er extra 
goed gecommuniceerd via oortelefoontjes. 
“Ook zijn er dit jaar vier professionele bewa-
kers aanwezig bij de feesten”, meldt studente 

Nadine Keuning van de organisatie.
Keuning weet alvast te melden dat het thema 
van Goudkoorts dit jaar ‘Sterallures’ zal zijn, 
geheel in lijn met de ‘glitter en glamour’-sfeer 
van de vorige editie van Goudkoorts. Op 
dinsdag 2, donderdag 4 en vrijdag 5 maart 
zijn de open feesten in de sociëteit aan de In-
firmeriestraat. Namen als Batiste, Josh Du-
pree, Jami Westland (van Di-rect) en Billy the 
Klit maken hun opwachting. Meer informatie 
op Goudkoortsrotterdam.nl en op Twitter on-
der de naam GoudkoortsRdam. DR (foto: LW)

Laurentius-feest dit jaar flink beveiligd
Het	Goudkoorts-feest	van	2	tot	5	maart	is	veel	te	leuk	om	verpest	te	worden	door	on-
geregeldheden.	Want	studentenvereniging	Laurentius	wil	niet	nóg	eens	voor	drie	
maanden	de	sociëteit	moeten	sluiten,	zoals	in	2009.	Daarom	zijn	dit	jaar	alle	moge-
lijke	voorzorgsmaatregelen	getroffen.	En	de	line-up	van	het	feest	is	nu	ook	bekend.

STUDENTENLEVEN

28 januari 2010 | 07
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STUDIEFINANCERING

TALENT OP DE EUR

Studenten frauderen voor 27 miljoen
Fraude	met	de	studiebeurs	voor	uitwonenden	kost	de	staat	naar	schatting	zo’n	27	mil-
joen	euro	per	jaar.	Gemeenten	mogen	straks	controleren	of	studenten	inderdaad	uitwo-
nend	zijn,	schrijft	minister	Plasterk	van	OC&W	aan	de	Tweede	Kamer.

Studenten die bij hun ouders 
wonen, ontvangen een basis-
beurs van 93 euro per maand, 
terwijl zelfstandigwonende 
studenten 260 euro krijgen. 
Daarom sjoemelen studenten 
wel eens: ze beweren op kamers 
te wonen, terwijl dat niet zo is. 
Vijf procent van de adressen in 
de gemeentelijke basisadmini-
stratie klopt niet, bleek onlangs 
uit onderzoek van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken. 
Als studenten net zo vaak het 
verkeerde adres opgeven als 
andere burgers, komt de fraude 
met de uitwonendenbeurs vol-
gens OCW neer op 27 miljoen 
euro per jaar.
Het risico op straf bij de fraude 
was klein. De Informatie 

Beheer Groep stond nooit op 
de stoep, en daarbij: er stond 
geen boete op. Hooguit werd 
achteraf de beurs voor uitwo-
nenden omgezet in een beurs 
voor thuiswonenden. 
Maar daar wil Plasterk veran-
dering in brengen. Er komen 
boetes, huisbezoeken en betere 
opsporingsmehoden. Het is 
nog niet bekend waar de frau-
debestrijders precies op gaan 
letten, maar Plasterk geeft wel 
voorbeelden. Als studenten 
in dezelfde straat wonen als 
hun ouders, kan er wel eens 
sprake zijn van fraude. Ook 
als er abnormaal veel studen-
ten in hetzelfde huis wonen, 
is er een verhoogd risico. In 
uitzonderlijke gevallen wordt 

de bewijslast omgekeerd: dan 
moet de student aantonen dat 
hij inderdaad woont waar hij 
zegt te wonen.
Als studenten een boete 
krijgen, moeten ze die meteen 
betalen. Plasterk denkt nog 
na over de gevallen waarin 
een armlastige student die 
boete niet direct kan voldoen. 
“Het is in ieder geval niet mijn 
bedoeling dat het bedrag wordt 
opgeteld bij de langlopende 
schuld nu deze pas minimaal 
twee jaar na de studie hoeft te 
worden voldaan en onder zeer 
soepele, inkomensafhankelijke 
voorwaarden kan worden afbe-
taald.” HOP

Jan Sirks, de nieuwe voorzitter van 
EUROPA, voluit: Erasmus Universi-
teit Rotterdam Overleg Personele 
Aangelegenheden, stelt zich voor. 

Wat doet EUROPA? 
“We overleggen met het College van Bestuur 
over alles wat met vakbonden te maken 
heeft, zoals over de lokale invulling van de 
cao voor universitair medewerkers. In het ge-
val van een reorganisatie, zoals enkele jaren 
geleden, moeten wij het sociaal plan goed-
keuren. Ook initiëren we zelf verbeteringen, 
zoals de resultaten- en ontwikkelingscyclus 
in plaats van functioneringsgesprekken.”

Is EUROPA misbaar? 
“Het is onmisbaar, zeker in het geval van 
een reorganisatie bijvoorbeeld. Maar ook bij 
de besteding van cao-gelden voor werk-
nemers adviseren wij en zorgen we voor 
een overeenkomst tussen de bonden en de 
universiteit.”

Ontstaat er wel eens spanning 
of een meningsverschil met het 
bestuur van de universiteit? 
“Een huidig spanningsveld is de onvoldoen-
de belangenbehartiging van werknemers in 
de Universiteitsraad. Eerst was er de Dien-
stenraad, die specifiek de belangen van alle 
medewerkers universiteitsbreed behartigde. 
Met de reorganisatie is dit orgaan opgehe-
ven. Van elke faculteit zitten nu enkele mede-
werkers in de U-raad, maar die komen enkel 
op voor de belangen van hun faculteit en niet 
voor die van alle universiteitsmedewerkers.”

Wat gaat EUROPA aanpakken in de 
toekomst? 
“Het eerste waarvoor we ons hard maken is 
het creëren van een platform waarin mede-
werkers hun mening kunnen laten horen, zo-
dat de medezeggenschap van het personeel 
verbetert. Het hoeft geen echte onderne-
mingsraad te zijn, maar er zou bijvoorbeeld 
iemand in de U-raad zitting kunnen nemen 
namens alle medewerkers.” MM

TALENT OP DE EURTALENT OP DE EUR

Nienke de Kempenaer

Typisch een studente, zou je denken: 
hockey, verenigingsleven (RVSV), kwam 
vanuit het Brabantse Breda en ging 
op kamers in een meisjeshuis (negen 
meiden) te Rotterdam. Veel gezellig-
heid. Maar toen. Als penningmeester 
bij RVSV ontdekte de 22-jarige Nienke 
haar talent voor auditing & control. 
Kwam via de vereniging in contact 
met ex-verenigingsleden die nu voor 
Ernst & Young werken. Door eentje 
van hen werd Nienke gevraagd: ‘Heb je 
geen zin om naar onze masterclass in 
Noorwegen te komen’? Waarop Nienke 
zich afvroeg: ‘Ben ik daar, als derdejaars 
bachelor, wel klaar voor?’ Ze is toch 
maar op de uitnodiging in gegaan. De 
masterclass duurde vier dagen. Behalve 

veel wintersporten en feesten moest er 
ook een serieuze auditing-casus worden 
opgelost. En ze behoorde prompt tot 
één van de besten van het gezelschap! 
Nu mag Nienke – als beloning – naar de 
Olympische Winterspelen in Vancouver, 
met de andere vijf winnaars en mede-
werkers van Ernst & Young. Een toe-
komst bij Ernst & Young ziet ze ook wel 
zitten. En aan de weg ernaartoe wordt 
getimmerd: de bachelorbul economie 
en bedrijfseconomie is in juni, als het 
even meezit, binnen. Ook heeft ze de 
propedeuse Nederlands recht afgerond. 
En volgend jaar gaat ze de master ac-
counting binnenhalen. DR
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Veel	vertrouwen	in	
artsen	EMC	
Medisch specialisten 
in Nederland wijzen 

opvallend vaak een collega 
van het Erasmus MC aan als 
toparts in hun vakgebied.

Huisjesmelker
Woon jij in een piep-
klein studentenka-
mertje? Wordt er nau-

welijks onderhoud gepleegd? 
Geef dan je huurbaas op als 
‘Huisjesmelker van het jaar’. 

‘Student	gaat	erop	
vooruit’
Bijna iedereen gaat 
dit jaar in koop-

kracht achteruit – behalve 
studenten met een bijbaantje.

Bedrijfsgeschiedenis	
is	terug	
Business History @ 
Erasmus is een 

nieuw virtueel platform voor 
wetenschappers die geïnteres-
seerd zijn in bedrijfsgeschiede-
nis.

Lees	EM	digitaal
Heb je een papieren 
EM gemist? Lees dan 
op EM.Online de di-

gitale versie. Alle nummers 
van de afgelopen jaren zijn er 
te vinden. 

UNIVERSITEITEN

euro meer inkomsten per maand voor de student. 
Waar bijna iedereen inkomen inlevert dit jaar, be-
cijferde het Nibud dat de student er zo’n twee bier 
per maand op vooruit gaat, doordat basisbeurs en 
loon ietsje stijgen.

CIJFER

‘Nederlandse 
wetenschap ver-
liest voorsprong’ 
Het	Nederlandse	wetenschapsbeleid	moet	nodig	
worden	verbeterd.	Universiteiten	concurreren	
onvoldoende.	Dat	concludeert	het	Rathenau	In-
stituut,	na	een	onderzoek	waarbij	het	Neder-
landse	universitaire	landschap	werd	onderwor-
pen	aan	een	internationale	vergelijking.	

Al in de jaren negentig ging Nederland het 
wetenschappelijk onderzoek van universiteiten 
systematisch beoordelen. Ook kwamen er NWO-
beurzen voor de beste onderzoekers. Dat waren 
goede beslissingen, zegt het Rathenau Instituut. 
Het verklaart waarom Nederlandse universiteiten, 
ondanks bescheiden financiële middelen, behoor-
lijk goed scoren in internationale vergelijkingen. 
Maar andere landen haken nu aan en komen vlug 
naderbij, blijkt uit de huidige vergelijking. Het 
wordt tijd om het wetenschapsbeleid opnieuw 
aan te passen en zo de voorsprong te behouden, 
zeggen de onderzoekers. Het Rathenau Instituut 
is een onafhankelijke organisatie die onderzoek 
doet naar de ontwikkeling van wetenschap en 
technologie in Nederland en het parlement 
adviseert.
Zo moet de beoordeling van wetenschappelijk 
onderzoek herzien worden. Vrijwel alle onder-
zoeksgroepen scoren tegenwoordig zeer goed tot 
excellent, waardoor de werkelijke top niet meer 
zichtbaar is. Het is de vraag of de verschillende 
commissies dezelfde maatstaf hanteren. “De Ne-
derlandse universiteiten hebben internationaal 
een goede reputatie, maar er staat geen internati-
onaal vermaarde Nederlandse universiteit aan de 
absolute top in reputatie- en prestatieranglijsten”, 
schrijven de onderzoekers. “Het is niet te verwach-
ten dat een van de universiteiten zich tot die top 
zal ontwikkelen in het huidige systeem.” Daarvoor 
werken ze te intensief samen en is er te weinig 
concurrentie. MM/HOP 

Lees ook de reactie van het EM Panel op dit onderzoek 
op pagina 12.

Vooralsnog kan de student of medewer-
ker die zich eens goed onder handen wil 
laten nemen op dinsdagochtend tussen 
9.00 en 13.00 uur terecht bij masseur 
Ben Velberg. De behandelingen kun-
nen duren van een half uur (25 euro, 
studenten en sportkaarthouders 20 
euro) tot maximaal een heel uur (40, 
respectievelijk 35 euro). Afhankelijk 
van de klandizie breidt Velberg het 
aantal uren dat hij op Woudestein aan-
wezig zal zijn, uit. Directeur Stichting 
Studentenvoorzieningen Rotterdam 
(SSVR) Menso de Maar is blij met de 
nieuwe aanwinst die past in zijn con-
cept van uitbreiding van de sport-me-
dische faciliteiten op de EUR. De Maar 
ging dan ook als eerste op de tafel, en 

deed vervolgens al zijn medewerkers 
een gratis massagebeurt van drie kwar-
tier cadeau.
Velberg heeft sinds acht jaar een eigen 
praktijk in een health center in Berkel 
en Rodenrijs. Daarvoor was hij ruim 
twintig jaar als masseur in de voetbal-
lerij actief, onder andere bij Excelsior. 
Via een Berkelse klant die ging werken 
aan de Erasmus Universiteit, kwam hij 
op het idee ook op de campus zijn deu-
ren te openen. Voorlopig maakt hij ge-
bruik van de ruimte van fysiotherapeut 
Dimitri Motz in het sportgebouw. 
Studenten en sportkaarthouders krij-
gen korting. Ook kan een zesrittenkaart 
worden aangeschaft of een massagebon 
cadeau worden gedaan. GE (foto: RvdH)

Massage op de campus 
Campus	Woudestein	is	een	masseur	rijker.	Ben	Velberg	(47)	heeft	vanaf	ja-
nuari	zijn	deuren	geopend	en	zijn	handen	gewarmd.	

WELZIJN



INHOUD	DE	KWESTIE	

Wat ging er fout na de presentatie van het rap-
port? “Balkenende had zijn reactie anders moeten 
formuleren. Hij had de commissie moeten bedanken 
en in zijn waarde moeten laten, al was het maar om-
dat hij die vorig jaar zelf aangesteld heeft. Maar hij 
relativeerde het gezag van Davids al binnen een 
kwartier na het uitbrengen van het rapport. Hij 
blijft volhouden dat hij in 2003 ontzettend goed ge-
handeld heeft, terwijl de commissie stelt dat hij met 
de kennis van toen ook had kunnen weten dat het 
steunen van de Irak-oorlog juridisch niet geoorloofd 
was. Dat is een onhoudbaar standpunt. Hij had be-
ter kunnen zeggen dat hij wist dat het juridisch niet 
sluitend was, maar dat de waarschijnlijkheid van 
die massavernietigingswapens leidde tot een politie-
ke noodzaak.”

Waarom heeft hij zo gehandeld? “Het heeft te ma-
ken met halsstarrigheid. We hebben een premier die 
niet gemakkelijk zijn ongelijk bekent en die daarom 
vlucht in ingewikkelde constructies. En er is onbe-
grip over Davids’ bewering dat de volkenrechtelijke 
grondslag voor die oorlog ontbrak. Die conclusie, 
van een commissie die zwaar is opgetuigd met juris-
ten, heeft hij in het hart aangevallen. Dat gaf zijn 
politieke tegenstanders munitie om een crisisstem-
ming te veroorzaken.”

Halsstarrigheid en onbegrip, dat zijn niet echt ei-
genschappen die passen bij een minister-presi-
dent. “Het vervelende is dat het de derde of vierde 
keer is dat onze premier laat zien dat hij niet boven 
een crisis uit kan stijgen. Hij heeft niet de distantie 
om het rapport met waardigheid in ontvangst te ne-
men en te zeggen: daar gaan we eens rustig over na-
denken. Hij kiest gelijk partij en begint zich te ver-
dedigen.”

Mag de regering hierop breken? “Ik ben geneigd 
om het eens te zijn met Femke Halsema, die stelt dat 
we getuige zijn van de langzame val van een kabi-
net. Volgens mij gunnen de partijen elkaar geen mil-
limeter ruimte meer. Niet alleen in dit conflict, maar 
ook in dat andere hete hangijzer: Uruzgan. Elk pro-
bleem is vanaf nu crisisgevoelig. Twee partijen, het 
CDA en de PvdA, zijn tot elkaar veroordeeld, als 
twee krabben in een fles.”

Wat leren we van het rapport-Davids? “Het is een 
reconstructie van de feiten en tegelijkertijd een vorm 
van gewetensreiniging. Wij hebben nu weliswaar na 
zeven jaar een commissie ingesteld, maar in landen 
als de VS en Groot-Brittannië zijn al tientallen rap-
porten verschenen. Zo’n rapport heeft, vooral in Ne-
derland, de potentie om kabinetten te ontwrichten. 

In de aanloop naar missies als deze is het nodig om 
zeer verschillende politieke vleugels op één lijn te 
krijgen. Het ene kamp spreekt van wederopbouw en 
het andere, in de nasleep van 11 september, van zelf-
verdediging. Zulke verschillende motieven worden 
uiteindelijk met veel kunst- en vliegwerk tot het be-
kende brede draagvlak gesmeed. Het blijft een om-
streden oorlog, maar tijdelijk ontstaat er dan een 
soort zalvende consensus. Door zo’n commissie 
wordt die achteraf weer uit elkaar geplozen. Dan 
keert die onverzoenlijkheid van de pacifistische en 
oorlogszuchtige motieven terug en ontstaat een tijd-
bom voor het volgende conflict. Dat is moeilijk, 
maar noodzakelijk, omdat je hier te maken hebt met 
zulke vreemde coalitieverhoudingen. In Angelsaksi-
sche landen zijn dit soort geforceerde compromissen 
overbodig, omdat het tweepartijenstelsel daar altijd 
een duidelijke meerderheid oplevert.”

Veranderen de overwegingen van de verschillen-
de politieke vleugels door dit soort rapporten? 
“Nee, die worden weer blootgelegd. Ik denk dat rap-
porten als deze de herontdekking laten zien van de 
pijnpunten die er toen, ten tijde van de beslissing, 
eigenlijk al speelden. En dat zou met Afghanistan zo 
weer kunnen gebeuren.”

U zegt eigenlijk: de politiek leert hier niets van. 
“De conflicten die toentertijd onder druk toegedekt 
moesten worden, leven na zo’n rapport weer op. Het 
verschil is dat de uitkomst dan bekend is en dat de 
partijverhoudingen in de Kamer anders zijn. Maar 
de politiek zwicht voor de verleiding om het gevecht 
nog een keer te voeren. In die zin leert ze er niets 
van.”

Is het niet raar dat het rapport nauwelijks leidt 
tot meer aandacht voor de situatie in het land 
waar het eigenlijk om gaat. “Irak? Irak staat op het 
derde plan. Maar het is te makkelijk om het contrast 
tussen de schrijnende gevolgen van die oorlog en de 
enge Haagse besluitvorming op dat punt heel dra-
matisch voor het voetlicht te brengen. Daar gaat de 
commissie niet over. Je kunt wel zeggen dat het tra-
gisch is dat niemand het over Irak heeft op het mo-
ment. En dat het rapport-Davids op het tweede plan 
terecht is gekomen, omdat wij in staat zijn het ge-
heel terug te brengen tot een crisis in de coalitie.”

Balkenende mag dan moeite hebben met de gro-
te lijnen, uiteindelijk zou de discussie toch over de 
gevolgen van deze oorlog moeten gaan. Wat be-
tekent dit voor onze rol in Afghanistan, en voor 
een eventuele houding tegenover Jemen of Iran? 
“Dit was geen beleidsevaluerend onderzoek, maar 

die koppeling wordt in de wetenschap wel gemaakt. 
We vragen ons af: is onze aanpak wel goed? Als je al 
bedreigd wordt door groeperingen uit verre landen, 
helpt het dan om verre expedities te ondernemen of 
kun je het gevaar ook bij Winterswijk of Venlo te-
genhouden? De tweede vraag is: neem je niet te veel 
hooi op je vork als je intervenieert in dat soort lan-
den en daar een soort nazorgverplichting aan vast-
knoopt? Er is een hele club politicologen van mening 
dat interventies nooit het doel bereiken waarmee je 
ze begint. Laat staan dat democratie, de westerse 
rechtsstaat en mensenrechten exportproducten zijn 
die je daar kunt verwezenlijken. Die scepsis is in 
minder dan vijf jaar tijd behoorlijk gegroeid. Daar 
komt bij dat bijna de helft van het aantal staten in 
de wereld vergelijkbaar is met Afghanistan. Als je 
dat definieert als een bedreiging, voor wat voor pro-
blemen stel je jezelf dan? Het is duidelijk dat we niet 
in al die staten op eenzelfde manier kunnen interve-
niëren als in Afghanistan of Irak, dus er worden se-
rieuze vragen gesteld. Daar draagt dit soort com-
missies wel aan bij.“

Met de hakken in het zand
Balkenende reageerde te fel op het Irak-rapport van de commissie-Davids, stelt politicoloog  
Ko Colijn. Een complexe oorlog werd daardoor teruggebracht tot een crisis in Den Haag en  
een inhoudelijke discussie werd de kop in gedrukt. “Irak? Irak staat op het derde plan.” 
 tekst Geert Maarse fotografie Marcel Antonisse/ANP
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KO	COLIJN
(1951) is bijzonder hoogle-
raar Internationale Betrek-
kingen, in het bijzonder 
Mondiale Veiligheids-
vraagstukken aan de Fa-
culteit der Sociale Weten-
schappen. Hij houdt zich 
bezig met allerhande on-
derwerpen op het gebied 
van oorlog en vrede, van 
terrorisme tot internatio-
nale wapenhandel. Hij 
schrijft sinds 1978 com-
mentaren voor Vrij Neder-
land en verschijnt regel-
matig als defensiedeskun-
dige in diverse radio- en 
televisieprogramma’s.

Nu wordt er veel nadruk gelegd op het volkenrecht. 
Het zou mooi zijn als dat leidend was, maar worden 
dit soort beslissingen niet veel vaker politiek ge-
stuurd? “Dat is volgens mij de grote les van dit rap-
port. Je kunt je druk maken over juridische redenerin-
gen, maar het volkenrecht schiet ook weleens tekort. 
Wanneer een land geregeerd wordt door een schurk 
met een meedogenloos, repressief regime, dan is dat 
niet voldoende reden om in te grijpen. Die schurk 
moet volgens het volkenrecht eerst een gevaar zijn 
voor de internationale vrede en veiligheid. Er zijn dus 
bepaalde omstandigheden denkbaar waaronder de in-
ternationale politiek besluit om voor een andere weg 
te kiezen. Nu komt Nederland daarmee wel in de pro-
blemen, omdat wij als een van de weinige landen de 
bevordering van de internationale rechtsorde als zelf-
standig doel in de grondwet hebben verwoord. Maar 
stellen dat het volkenrecht onder alle omstandigheden 
de voorkeur heeft, brengt je ook in de problemen.”
I
emand maakt die keuze. “Het gaat om een afweging 
tussen het volkenrecht en de raison d’état. Soms lei-

den overlevings- en machtsoverwegingen tot acties 
die niet zijn te rijmen met het volkenrecht. Je kunt het 
vergelijken met de politie die af en toe door rood licht 
rijdt om een verkeersovertreder in te kunnen rekenen. 
Die overtreding staat uiteindelijk in het teken van het 
rechtsherstel. Je moet het kunnen verantwoorden, 
maar ik zou zeggen: je mag af en toe door rood rij-
den.”

De vraag is dan natuurlijk: gaat dat op voor Irak? 
“Daar is de ingreep achteraf bezien overdreven ge-
weest. De meeste mensen dachten dat Saddam Hoes-
sein die massavernietigingswapens wél had, en ach-
teraf bleek van niet. De politie had dus niet door rood 
licht mogen rijden.”

En de enige juiste reactie van een minister-presi-
dent zou dan zijn: ‘Ik zat fout. Ik dacht dat hij een 
grotere boef was.’ “Ja.” 
 

DE	KWESTIE	

‘Je kunt wel 
zeggen dat het 
tragisch is dat 
niemand het 
over Irak heeft 
op het moment’

Willibrord Davids, voorzitter van de commissie 
die onderzoek deed naar de Nederlandse 
besluitvorming om de Amerikaanse inval in 
Irak politiek te steunen, overhandigt dinsdag 
12 januari het rapport aan minister-president 
Balkenende.
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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 
worden ingestuurd 
met vermelding van 
naam, adres en tele-
foonnummer of e-
mailadres. De redactie 
behoudt zich het recht 
voor stukken in te kor-
ten, dan wel (in over-
leg) aan te passen. Wilt 
u reageren, stuur uw 
bijdragen dan naar opi-
nie@em.eur.nl 

Het	Nederlandse	wetenschapsbeleid	moet	nodig	worden	verbeterd.	Universiteiten	
concurreren	onvoldoende.	Dat	concludeert	het	Rathenau	Instituut,	na	een	onderzoek	
waarin	het	Nederlandse	universitaire	landschap	werd	onderworpen	aan	een	
internationale	vergelijking.	Het	wordt	tijd	om	het	wetenschapsbeleid	opnieuw	aan	te	
passen	en	zo	de	voorsprong	te	behouden.	

HET EM PANEL 
bestaat uit medewer-
kers, onderzoekers en 
studenten van de EUR 
die reageren op een ac-
tuele ontwikkeling op 
de EUR, in het hoger 
onderwijs, onderzoek 
of studentenzaken. Een 
aantal reacties ver-
schijnt in de papieren 
EM, de overige reacties 
zijn te lezen op www.
erasmusmagazine.nl.
Ook deelnemen? 
redactie@em.eur.nl
(fotografie: RvdH)

Universiteiten moeten op onderzoeksgebied 
meer met elkaar concurreren

“Concurrentie heeft alleen maar 
nadelen. We zouden natuurlijk 
kunnen zeggen dat het eenvormig 
onderzoek oplevert, vernieuwende 
projecten verhindert, leidt tot een 
te sterke focus op relatief makkelijk 
te verkrijgen publicaties, leidt tot 
extreme tijdsbestedingen aan niet 
gehonoreerde onderzoeksvoorstel-
len en tot het uithollen van de 
maatschappelijke functies van de 
wetenschap.
Maar het grootste probleem is vol-
gens mij gewoon dat deze doorge-
schoten concurrentie de universiteit 
een ontzettend onaantrekkelijke 
werkgever maakt. Wetenschap 
heeft tijd nodig om te ‘ademen’ en 
daar hoort concurrentie natuurlijk 
helemaal niet bij. Tijd voor discus-
sie en debat, zonder dat je de hele 
tijd op je klokje moet kijken omdat 
je anders de aansluiting mist en je 
tenure track niet haalt. Zouden er 
werknemers bestaan met slechtere 
arbeidsvoorwaarden dan die mo-
derne tenure track-UD’s? En daar 
komt dan nog de super-oncollegiale 
omgeving bij, waarin die UD’s moe-
ten werken. Neemt de collegialiteit 
door die concurrentie toe? Iedereen 
weet dat dat niet zo is.” 

Chris Aalberts
docent faculteit Historische en 
Kunstwetenschappen

“Hoofdzaak is om de beste onder-
zoekers aan te trekken en hen de 
tijd en faciliteiten te bieden voor het 
verrichten van onderzoek van hoge 
kwaliteit. Enerzijds speelt reputatie 
daarbij een grote rol. Universiteiten 
als Harvard, Oxford of Cambridge 
trekken moeiteloos de beste aca-
demici aan. Anderzijds verkeert 
een universiteit als Harvard in de 
gelukkige positie dat er voldoende 
middelen binnen komen, veelal uit 
donaties van oud-studenten, om het 
hoge kwaliteitsniveau te waarbor-
gen. De situatie van de Nederlandse 
universiteiten is hiermee totaal 
niet vergelijkbaar. Het huidige 
verdelingssysteem voor de tweede 
geldstroom dwingt de universitei-
ten tot concurrentie om een kleine 
pot met geld. Zeker, de competitie 
op basis van onderzoeksvoorstellen 
dwingt tot het streven naar zo hoog 
mogelijke kwaliteit van die voorstel-
len. Echter, de beschikbare middelen 
zijn niet toereikend om het hele 
Nederlandse onderzoek naar een 
hoger plan te tillen. Meer concur-
rentie gaat dit niet verbeteren, meer 
geld voor onderzoek wellicht wel. 
Ook kan gekozen worden voor een 
gericht stimuleringsbeleid voor be-
paalde onderzoeksgebieden. Grote 
vraag is dan natuurlijk hoe en door 
wie deze gebieden worden aange-
wezen. Voordeel is wel dat dan geen 
kostbare tijd verloren gaat met het 
meedingen naar onderzoeksgelden.” 

Elaine Mak
universitair hoofddocent 
Erasmus School of Law

Kirsten Rohde
universitair docent Erasmus 
School of Economics
“Waarom is er in Nederland niet 
één unieke universiteit waar de 
beste economen van Nederland 
samenwerken in plaats van verschil-
lende universiteiten die tegelijk de 
internationale top willen bereiken? 
Zelf heb ik een aantal jaren aan 
de Universiteit van Maastricht 
gewerkt, en wat ik merk is dat zo-
wel de EUR als de Universiteit van 
Maastricht tot de internationale top 
wil behoren. Een mogelijke oorzaak 
hiervoor is dat er in Nederland niet 
echt een concurrentiecultuur is. 
Ikzelf proef altijd een beetje dat je 
binnen Nederland niet mag excel-
leren: positief afwijken van het 
Nederlandse gemiddelde wordt 
over het algemeen niet beloond. 
Het zorgt er ook voor dat toekom-
stige studenten niet een sterke 
voorkeur hebben om aan de beste 
universiteit te gaan studeren. Een 
unieke ‘beste universiteit’ zou daar-
door niet noodzakelijkerwijs de 
meeste en beste studenten trekken. 
Pas als iedereen ook daadwerkelijk 
aan de beste universiteit zou willen 
studeren, zouden ook de geldstro-
men naar de universiteiten meer 
gedifferentieerd kunnen worden, 
wat excellentie van een unieke uni-
versiteit zou stimuleren.”



PETER ACHTERBERG
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Groot
‘What can we say about popular theatre?’ 
Zo, ga d’r maar eens voor zitten mensen. Ik weet het 
nog goed. In mijn tweede jaar als promovendus luis-
terde ik naar een Franse socioloog die zijn lezing op 
een klein symposium net begonnen was. De zes aan-
wezige Nederlanders trokken direct wit weg. Ik ook. 
Op zo’n grote vraag kan je bijna elk antwoord wel ge-
ven. Maar dat deed onze Franse held natuurlijk niet: 
Ruim een uur lang leuterde deze knakker door over 
drie Franse circusdirecteuren – jawel – die van 1871 
tot 1893 door Frankrijk reisden en allerlei avonturen 
meemaakten: tenten fikten af, artiesten kwamen en 
gingen en tickets werden duurder en/of goedkoper 
(dat weet ik niet meer precies). De zes Nederlanders 
keken elkaar verbijsterd aan, probeerden hun gezich-
ten in de plooi te houden (lukte niet), en vreesden 
het eind van de lezing. Want wat moet je vragen 
over drie obscure gasten die allerlei dingetjes heb-
ben meegemaakt in een ver en grijs verleden? Mooi 
hoor, maar het was volstrekt onduidelijk wat dit alles 
te betekenen had! Het probleem was hier aan het 
begin al duidelijk: bij een grote vraag past elk ant-
woord, maar echt goed wordt zo’n verhaal natuurlijk 
nooit.
Nee, dan grote antwoorden. Daar is het al niet beter 
mee gesteld. Sommige antwoorden beantwoorden 
elke vraag. Ook mooi. In het interview ‘Snookeren 
met Willem Schinkel’, onlangs in EM (10december 
2009), vertelt Willem, ‘creatief connectiekunstenaar’ 
als hij is, dat hij ‘verder probeert te gaan dan wat 
mensen kunnen begrijpen’. Steek die maar in je zak! 
Waarom zou je dat nou doen? Hij sluit in ieder geval 
af met een pleidooi voor grote verhalen: die zijn ‘mis-
schien wel niet groot genoeg’. Een ferme uitsmijter. 
Ik ben niet zo van de grote verhalen, grand narratives 
of supertheorieën. Grote verhalen beantwoorden 
elke vraag, da’s waar. Maar andere grote verhalen 
beantwoorden dezelfde vragen weer heel anders. En 
die verhalen zijn net zo goed waar! Gewone mensen 
als ik kunnen vooral niet begrijpen wat je hier als 
wetenschapper aan hebt. Grote verhalen die altijd 
waar zijn, zijn gewoon levensbeschouwingen, punt 
uit. Grote theorieën die altijd waar zijn, zijn ook 
geen theorieën. Als elk gegeven, elke observatie en 
elk fenomeen past binnen de theorie, dan is er geen 
theorie. Theorieën zijn per definitie deels onwaar en 
beantwoorden sommige vragen niet, en andere weer 
wel! Dat maakt het allemaal zo leuk. Bij een groot 
antwoord past elke vraag, maar daar heb je dus niets 
aan.
Grote vragen. Grote antwoorden. Jongens toch!

Peter Achterberg is cultuursocioloog aan de FSW

	
De Nacht
Smakeloos verloren ligt het naakt op mijn tong
De smaakloze sensatie
Gal doordrenkt en toneel-rollend van oud genot
Spugend op oude pijn

Vergezel mij naar de overkant van de nacht
Waar bij dagenraad de rust van “bezig zijn” wacht
Op de eenzame reiziger zoekend naar rust
De reiziger die soms stiekem de sterren kust

Gaaf glorend glimlacht de zon die op me wacht
Aan de andere kant
Van nacht en van de wereld die om mij draait
Tot ik weer wakker word

Zwelg niet meer in het verleden van mijn handen
Maar in het verleden dat velen toekomst bracht
Voor sterren, zwervers en andere standen
Die klaar zijn met de onrust van de donk’re nacht

Met dat bloed op mijn lippen vervaagd de smaak die niets was
En kijk ik op naar deze dag waar ik durf te leven

De Schaduw Dichter
Joël Oorebeek, master Cultural Economics and Entrepreneurship, is één 
van de studenten die op Gedichtendag 28 januari zal voordragen uit zijn 
werk op campus Woudestein

GEDICHT

	VAN	DER	SCHOT	



28 januari 2010 | 14ACHTERGROND	

'Ik heb een poging gedaan 
om Rotterdam zichtbaarder 
te maken' Jan Willem Oosterwijk is sinds 1 januari geen voorzitter meer 

van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Feite-
lijk vertrok hij al vorig voorjaar. Noodgedwongen en te vroeg. 
‘Twee jaar was veel te kort’. tekst Wieneke Gunneweg fotografie Ronald van den Heerik

H
ij is opnieuw oprecht verwonderd: “Ik 
ben in mijn nekvel gepakt en het vol-
gende dat iemand tegen me zei was: ‘Je 
kunt niet meer werken’. Dat me zoiets 
overkomt, ik had nog nooit iets in mijn 

hoofd gehad. Je zit ineens in een heel andere setting. 
Een vreemde gewaarwording.”
Jan Willem Oosterwijk is per 1 januari geen voorzit-
ter meer van deze universiteit. Maar eigenlijk was 
hij al weg sinds vorig voorjaar. Slechts twee jaar na 
zijn benoeming werd bij hem een hersentumor ge-
constateerd, sindsdien is hij in behandeling. Gene-
zing is niet mogelijk, verlenging van het leven wel. 
“Het is een wonder dat ik nog een tijdje door kan.”
Oosterwijk praat thuis in Oegstgeest over de tijd die 
hij bij de universiteit werkte en het stempel dat hij 
heeft proberen te drukken op zaken die volgens hem 
belangrijk waren, en zijn. Nog één keer wil hij aan 
zijn voormalige collega’s en aan de studenten laten 
weten wat hem bezighield en wat hij voor ogen had 
als voorzitter van de universiteit.
“Er was een aantal grote projecten waar ik me mee 
bezig heb gehouden toen ik aantrad in 2007: de stra-
tegische visie voor 2013: daar heb ik veel tijd aan 
besteed – een bijzonder project voor mij, als nieuwe 
voorzitter.” En verder vroeg de reorganisatie van de 
ondersteunende diensten zijn aandacht. “De op-
bouw van een nieuwe organisatie van stafdiensten 

en shared service centra is voor de EUR nodig om 
haar ambities van 2013 waar te maken, zowel regio-
naal, nationaal als internationaal”, zegt Oosterwijk.
En buiten die twee grote thema’s ging het alumnibe-
leid hem aan het hart. “Ik ben zelf betrokken geble-
ven bij mijn eigen alma mater in Groningen. Ik zat 
daar in de alumniraad en heb ervaren hoe belang-
rijk het is de band met de alumni aan te halen en te 
behouden.”
Oosterwijk zag het tijdens zijn voorzitterschap als 
zijn taak om de EUR naar buiten te vertegenwoordi-
gen, in brede zin. Hij nam plaats in adviescommis-
sies voor verschillende ministers en was actief in al-
lerlei besturen in de regio. Als vicevoorzitter van de 
belangenorganisatie van universiteiten, de VSNU, 
zat hij geregeld met de minister van OC&W om ta-
fel. Maar alles wat hij deed, zo benadrukt hij, deed 
hij namens de universiteit. Om de naam en het net-
werk van de instelling te versterken.
Zijn beste herinneringen bewaart hij aan de jonge 
en bijzondere mensen die hij ontmoette. “Op de 
EUR was het heel anders dan op de ministeries 
waar ik daarvoor werkte (Oosterwijk was secreta-
ris-generaal van het ministerie van Economische 
Zaken en thesaurier-generaal van het ministerie van 
Financiën, red.). De universiteit is een veel inhoude-
lijker bedrijf. Op het ministerie was ik voor het pu-
bliek onzichtbaar – ik stond achter de minister. Je 

bent ambtenaar, dienend. Het is de minister die ver-
antwoording aflegt en ik ondersteunde hem daar-
bij.” 
Zijn tijd aan de EUR was te kort, ziet hij nu, om 
echt wat voor de Erasmus-gemeenschap te hebben 
kunnen betekenen. “Wanneer zít je ergens, na vier 
of zes jaar?” Hij speelde voor hij ziek werd, nét met 
de vraag: wat heb ik de afgelopen twee jaar gedaan, 
en hoe ga ik de gevormde visie verder ontwikkelen?
Het spijt hem dat de universiteit hem niet beter 
heeft leren kennen. “Ik was net gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan een lezingenreeks voor stu-
denten over mijn werk als, onder meer, secretaris-
generaal. Op de faculteiten begon men te ontdekken 
wat ze nog meer aan me hadden, wat mijn netwerk 
en mijn ervaring was. Ik kon bijdragen aan het on-
derwijs en deuren openen voor onderzoekers en stu-
denten. “Twee jaar was veel te kort. Schrijf dat 
maar op: hij heeft een poging gedaan om Rotterdam 
zichtbaarder te maken.”
Oosterwijk heeft wat dat betreft – desgevraagd – 
nog wel een boodschap voor zijn opvolger: “Werk 
aan de relatie met de hogescholen en de TU Delft. 
Investeer in de relatie met de stad, de haven. En 
vooral geef alle aandacht aan de kwaliteit en kracht 
van de universiteit, opdat de EUR in 2013 zowel re-
gionaal als internationaal een vooraanstaande posi-
tie heeft. En 2013 is heel dichtbij! Veel succes.” 

Jan Willem Oosterwijk 
in juni 2007, net een 
paar maanden aan de 
slag als voorzitter van 
het College van Bestuur
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W
eet je, moet George Yip gedacht 
hebben, zo veel verschilt de RSM 
nu ook weer niet van Harvard of 
Princeton, als het gaat om onder-
zoeksresultaten of onderwijsaan-

bod. De RSM weet al van aanpakken. Maar wat is 
er dan nog meer nodig om heel hoog in de universi-
taire rankings te eindigen? Juist, een stukje bravou-
re, een beetje trots op jezelf. Dat je, zoals Willem 
Koolhaas (marketingdirecteur bij de RSM en een 
motor achter het programma) het zegt, op een inter-
nationaal congres of symposium uitstraalt: ‘Ik ben 
lid van deze club. Ik ben van de RSM!’ En wanneer 
alleen al die trotse uitstraling een belletje doet rin-
kelen bij de congresbezoekers – bij je mogelijk nieu-
we werkgever of beoogde geldschieter – dan sta je 
als RSM’er natuurlijk al 1- 0 voor.
En zodoende adverteert RSM nu met het logo van 
die campagne in The Economist: zwart-wit met de 
tekst 'I Will'. Want RSM’ers zijn betrokken men-
sen, met allemaal een eigen willetje om dingen aan 
te pakken. En daarin moeten ze elkaar vinden. 
Daarbij hoort ook een ‘social network’ voor ieder-
een die interesse in of een band heeft met de RSM. 
Het werkt als Twitter. Medewerkers schrijven be-
richtjes die meestal beginnen met de tekst: 'I Will'. 
En dan iets persoonlijks waar ze zich aan willen 
committeren de komende tijd. ‘I Will finish a chap-
ter of my dissertation.’ Of: ‘I Will have lunch on 
Monday with the participants.’ Die laatste quote 
was overigens van decaan George Yip zelf. Een paar 
maanden geleden was er ook een lezingenreeks on-
der de noemer I Will, die ging over duurzaamheid 
en de impact van bedrijfskunde op de maatschap-
pij. Want, licht Willem Koolhaas toe: “I Will gaat 
zeker niet alleen over ‘I Will make loads of cash and 
be the King of Wallstreet’. Het gaat ook over onze 
betrokken studenten die naar Kopenhagen gingen 
voor de klimaatconferentie, en daar enthousiast in 
het T-shirt met het I Will-logo hebben rondgelo-
pen.” 
“Het gaat om de drive en ambitie van iedereen bij 
RSM”, zegt Koolhaas, “en om dat naar buiten toe 
laten zien.” Maar slaat het project ‘binnen’ de facul-
teit al aan? Wil men al mee? Nog niet helemaal, zo 
blijkt uit rondvraag op de nieuwjaarsborrel van de 
RSM. “I Will is mij eigenlijk iets te Amerikaans”, 

zegt hoogleraar Bert Balk. “Ik had liever I Hope ge-
had.” Hoogleraar Berend Wierenga: “Ik begrijp de 
toegevoegde waarde nog niet zo. Ik kan alles lezen 
op de site, en mijn netwerk bij andere universitei-
ten, in binnen- en buitenland, is nu vooral van be-
lang.”
Student Rolf Groenewoud (master innovatiema-
nagement bij de RSM) ging naar de I Will-
netwerksite, maar had het na een bezoek of drie wel 
weer gezien. “Tijdens de I Will-lezingen, een aantal 
maanden geleden, was er echt iets van een buzz-cre-
atie. Toen vroeg iedereen zich af: wat is het eigenlijk? 
Daarna hoorde je niet zo veel meer en nu weet ik ei-
genlijk niet wat het me te bieden heeft. Het is een 

beetje ‘ons kent ons’. Ik zou via de site bijvoorbeeld 
wel in contact willen komen met mensen uit het in-
ternationale bedrijfsleven. Nu kan ik er niet goed de 
dingen vinden, zoals een agenda, die het netwerk 
voor mij onmisbaar zouden maken. Zo van: Over 
één maand: die I Will-bijeenkomst; over drie maan-
den de volgende. Zo zou het moeten! En ach, mis-
schien zijn wij Nederlandse studenten er ook wel 
iets te nuchter voor.” Willem Koolhaas herkent die 
kanttekening. “De internationale studenten en 
MBA’ers zijn wel heel enthousiast. Nederlanders zijn 
wat gereserveerder. Trots is wat on-Nederlands.”
We kunnen optekenen: ‘Voor wat hoort wat’, de (ty-
pisch Nederlandse) student of medewerker wil, zo 
lijkt het inderdaad, voordat hij betrokkenheid toont, 
eerst zien wat-ie ervoor terug krijgt. Maar je zou ook 
kunnen zeggen: prima idee, allemaal aansluiten bij 
deze movement, dan komt de echte inhoud vanzelf. 

Zie Iwill.rsm.nl (ook voor niet-RSM’ers).

Bij de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) 
probeert decaan George Yip de facultaire staf en de studenten 
warm te maken voor de Obama-achtige movement I Will.                    
  tekst Daan Rutten illustratie Bas van der Schot

Wat wil I WILL? 
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H
et nieuwe vuistdikke boek van Siep 
Stuurman – getiteld: De uitvinding 
van de mensheid –  wordt nu al door 
recensenten gezien als een groots stan-
daardwerk; de vierde druk is reeds een 

feit. Het boek gaat erover hoe mensen door de eeu-
wen heen dachten over elkaar, als volk, ras, nabuur. 
Het handelt enerzijds over hoe de bewoners op aar-
de – westerlingen, indianen, Aziaten, woudbewo-
ners, zwarten, Germanen, de nomadische ruitervol-
ken, moslims en barbaren – elkaar als ‘verschillend’ 
zien. Maar nadrukkelijker nog gaat het over de 
vraag wanneer, hoe en waarom men elkaar als ‘ge-
lijke’ ging beschouwen.

Nomaden		
Stuurman (63) vertelt, gezeten aan het bureau van 
zijn flexwerkplek in het L-gebouw: “Het meeste cul-
tuuronderzoek gaat over ‘verschillen’. Bijvoorbeeld 
de ‘ongelijkheid’ tussen gender, of het Westen ver-

sus het Oosten in allerlei soorten geschriften – van 
Shakespeare tot Donald Duck. Zeker, deze studies 
zeggen ook dat mensen liever gelijkheidwillen. 
Maar over gelijkheid zelf waren er enkel een Duits 
en een Engels boek en wat losse artikelen te vinden. 
Gelijkheid is meestal bestudeerd als iets dat binnen 
de staat plaatsvindt, tussen burgers. Ik vroeg me af: 
kan ik zoiets schrijven als een geschiedenis van de 
gelijkheid tussen culturen en civilisaties?”
Ongetwijfeld is het een boek met een inzet: 
Stuurman wil iets ter tafel brengen in deze tijd van 
‘verlichtingsfundamentalisme’. Dat zo meteen. 
Want in de eerste plaats was het de pure weten-
schappelijke verwondering die hem dreef. Voor de 
ideeënhistoricus zijn verschuivingen van een be-
paald idee (zoals ‘de vooruitgang’ of ‘gelijkheid’) 
interessant. Maar net zo boeiend is de ontdekking 
van gelijkenis tussen teksten, waarvan de eigenlijke 
auteurs zelf nooit hadden kunnen voorzien dat hun 
idee zo dicht raakt aan teksten die duizenden kilo-

meters of honderden jaren van elkaar verwijderd 
zijn. 
“Voor mijzelf was het een erg interessante ontdek-
king”, zegt Stuurman stralend, “toen ik bij toeval 
las over de Chinese historicus Ssu-ma Ch’ien (ca. 
145-87 v. Chr.) en moest denken aan de Griek 
Herodotus.” Nog steeds verbaasd dat dit niemand 
eerder was opgevallen, en tevens kon resulteren in 
een groot artikel in het wetenschappelijke tijdschrift 
Journal of World History, vertelt Stuurman: “Het 
leek wel alsof ik Ssu-ma Ch’iens beschrijving van 
de nomaden in China al eerder had gelezen bij 
Herodotus (ca. 485-425 v. Chr.), toen deze schreef 
over de nomadische Scythen. Ssu-ma Ch’ien en 
Herodotus schrijven allebei over de nomaden met 
eenzelfde soort welwillende afstandelijkheid. De 
nomaden worden door hen niet weggezet als de on-
begrijpelijke, exotische en vaak als slechter beoor-
deelde ‘ander’. Herodotus en Ssu-ma Ch’íen zien 
namelijk ook overeenkomsten met de agrarische of 
meer stedelijke bevolking waar ze zelf in zitten. Ook 
proberen ze met de ogen van de nomaden naar zich-
zelf te kijken. Hier zie je dus al die antropologische 
wending waarbij men het vermogen tot empathie 
ontwikkelt en zich inleeft in de ander; men ver-
plaatst zichzelf in de ander en kijkt met de ogen van 
de ander naar zichzelf en relativeert het eigen supe-
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Hoe de mensen 
gelijk werden

Siep Stuurman: ‘Op de grens-
gebieden, zoals tussen de 
postchristelijke autochtonen 
en de islamitische nieuwko-
mers, zie je net als vroeger 
vijandbeelden en ideeën van 
verschil ontstaan.’

In de eerste plaats schreef hij deze prachtige ideeëngeschiedenis 
uit pure verwondering, maar zeer zeker wilde hij ook een optimis-
tisch statement maken in deze tijd van discussie rond emigratie en 
multiculturalisme. Hoogleraar Europese geschiedenis Siep Stuur-
man: “Kritiek leveren betekent ook dat je de ander als gelijke ziet.”                                                               
 tekst Daan Rutten fotografie Ronald van den Heerik



rioriteitsgevoel. Die manier van denken is dus al 
heel oud, en weerspreekt het beeld dat het vroeger 
‘normaal’ was om de ander te koloniseren. Een fi-
guur als Michel de Montaigne had in de zestiende 
eeuw ook grote moeite met hoe de Amerikaanse 
‘barbaren’ werden beschreven. Hij gebruikte wel 
het woord ‘barbaar’, maar gaf er zeker niet die pejo-
ratieve betekenis aan die het woord in zijn tijd voor 
de meeste Europeanen wel had.”

Rechten	van	de	mens		De gedachten 
van denkers als Montaigne preludeerden op een 
omslag op wereldniveau. “Gelijkheid werd langza-
merhand de norm”, zegt Stuurman, “en voor ideeën 
van ongelijkheid moest men redenen gaan aandra-
gen.” Simpelweg sterker zijn, of meer technologisch 
materiaal in huis hebben, was op een zeker moment 

geen goede reden om een ander volk te onderdruk-
ken. Het is dus eigenlijk al een heel oude visie, zo 
laat Stuurman minutieus zien, die, zij het met enor-
me horten en stoten, uitmondde in een ‘Universele 
verklaring van de rechten van de mens’ in de twin-
tigste eeuw. Stuurman: “Zelfs na de Eerste Wereld-
oorlog was men nog niet overtuigd van het belang 
van zo'n verklaring. Voor echte overtuiging was 
blijkbaar eerst zoiets als de verschrikkelijke Joden-
vervolging en het uitzicht op dekolonisatie nodig. 
En ook bij het tekenen van de verklaring in 1948 
was het idee van gelijkheid nog lang niet evident. 
Het is eigenlijk een wonder dat de Verenigde Staten, 
waar in tientallen staten een gemengd huwelijk tus-
sen blank en zwart verboden was, instemden.”
Stuurman waarschuwt ervoor zijn boek niet te zeer 
als lineair verhaal te lezen waarin we langzaam 

maar zeker kwamen tot een staat van gelijkheid. 
Want geluiden die pleiten voor ongelijkheid steken 
altijd weer de kop op, en kunnen weer de overhand 
krijgen. Recent onderzoek van de Britse psycholoog 
Richard Lynn is daar een voorbeeld van. Lynn ver-
onderstelt dat Afrikanen minder intelligent zijn dan 
Westerlingen. Stuurman: “Dat is een geluid dat je 
van tijd tot tijd ziet terugkeren. De onderzoeker of 
publicist neemt de positie in van de verongelijkte 
taboedoorbreker. De Britse antropoloog Ashley 
Montagu die ik beschrijf, heeft het probleem van dit 
soort onderzoek aangetoond bij de gepoogde af-
schaffing van het rassenbegrip door de UNESCO 
in 1950. Kijk, zaken als huidskleur, gezichtsvorm 
en haartype kan je onderscheiden. Maar het onder-
liggende principe van ‘ras’ is een conceptuele theo-
rie om deze verschillen te verklaren, en geen empi-
risch feit. Bovendien is de rassentheorie problema-
tisch. De moderne erfelijkheidstheorie gaat uit van 
de erfelijkheid van afzonderlijke kenmerken, niet 
van een complex zoals ‘ras’. Lichamelijke eigen-
schappen zijn allemaal afzonderlijke eigenschappen 
die allerlei mengvormen kunnen produceren en dus 
niet vastliggen.”

Toenadering		Zoals ook blijkt uit de uitge-
breide epiloog van het boek, is Stuurman er niet ze-
ker van of ‘gelijkheid’ altijd de modus zal blijven. 
En ook hij ziet een tendens waarin gelijkheid weer 
op het spel wordt gezet door personen als Geert 
Wilders. Het hedendaagse ‘verlichtingsfundamen-
talisme’ maakt een schril onderscheid tussen de 
westerling en de ander, zoals de moslim, die nog 
verlicht moet worden, maar dat stadium waar-
schijnlijk nooit kan bereiken gezien de politieke en 
economische verhoudingen in het Midden Oosten. 
Maar tegen de keer in ziet Stuurman de toekomst 
vooral positief tegemoet. “In Europa is het te begrij-
pen, gezien de globalisering- en migratiebewegin-
gen, dat men de grenzen gaat aftasten. Op de grens-
gebieden, zoals tussen de postchristelijke autochto-
nen en de islamitische nieuwkomers, zie je net zoals 
vroeger vijandbeelden en ideeën van verschil ont-
staan. Maar je ziet ook toenadering en wederzijdse 
interesse: dertig jaar geleden kon je nog geen Koran 
kopen in de boekwinkel, die moest besteld worden. 
Nu is de Koran overal verkrijgbaar. En omgekeerd 
laten de Europese moslims zich meer in met de 
Europese cultuur dan in alle eerdere tijdvakken van 
hun geschiedenis. En kritiek leveren op de ander is 
niet slecht wanneer dat op een beschaafde manier 
geschiedt. Kritiek betekent ook dat je de ander ziet 
als een gelijke met wie je kunt communiceren. 
Daarnaast is het dan ook belangrijk om naar jezelf 
te kijken met de blik van de ander, en om te zien of 
je de kritiek ook op jezelf kunt toepassen. Mijn boek 
laat zien, dat op die manier kijken mogelijk is. Er is 
ook weer niet zo heel veel voor nodig om verschil-
lende mensen samen te laten leven, wanneer de goe-
de wil er is.”   

Siep Stuurman schreef: De Uitvinding van de 
mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het den-
ken over gelijkheid en cultuurverschil. 573 pagi-
na’s. Uitgegeven bij Bert Bakker. Prijs: 49,95 euro. 
ISBN: 9035134931.

ACHTERGROND	 28 januari 2010 | 17

‘Kritiek betekent ook dat je de 
ander ziet als een gelijke met wie je 
kunt communiceren’
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Wat maakt hem mentaal zo sterk?
Inge Nuijten is sportpsycholoog van het golfteam 
Prise d’Eau Heren 1 en promoveerde op onderzoek 
naar leiderschap. Nu werkt ze als universitair docent 
en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.
“Voor een topsporter is het belangrijk dat hij kan fo-
cussen op wat hij wil. Sporters hebben nog wel eens 
de neiging te focussen op iets wat ze niet willen, bij-
voorbeeld niet vallen in de bocht. Maar dan creëer je 
een negatief plaatje in je hoofd en je moet juist zor-
gen voor een positief plaatje. Dit fenomeen is onder-
zocht in vele sporten, onder andere bij kunstschaat-
sen en basketbal. De ene groep oefende het doen van 
vrije worpen in het hoofd, de andere groep in het 
echt, een derde groep oefende in beide. De twee groe-
pen die over de vrije worpen ‘fantaseerden’, waren 
duidelijk succesvoller dan de andere groep. 
Kunstschaatssters die in hun hoofd een wedstrijd 
hadden gereden presteerden beter dan kunstschaats-
sters die de route vooraf over het ijs liepen. De 
kracht van visualisatie heeft onder andere te maken 
met het ervaren van succes. Dat is fantastisch voor 
het zelfvertrouwen en de motivatie.
Je ziet dat zelfde ook bij Sven Kramer terug. Op de 5 

en de 10 kilometer is hij het best, daar heeft hij veel 
succeservaringen. Terwijl de 1.500 meter niet zijn 
sterkste afstand is, en daar maakt hij foutjes. Hij 
heeft dan zichtbaar minder zelfvertrouwen omdat hij 
minder die blauwdruk van succes in zijn hoofd 
heeft.”

Is hij fysiek zo geschikt voor schaatsen?
Robert Rozenberg is sportarts in het Sportmedisch 
Centrum Rotterdam en onderzoeker bij het Erasmus 
MC. Tot maart 2008 was hij teamarts van de 
schaatsploeg Team Telfort.
“Schaatsen is moeilijk te vergelijken met andere 
sporten. Het is een mengeling van kracht- en duur-
sport én de prestatie is erg afhankelijk van de ge-
bruikte techniek. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
fietsen en lopen, vereist het maken van een vloeiende 
schaatsbeweging en de timing van de afzet een ster-
ke coördinatie. Voor de techniek geldt dat je jong 
moet beginnen om de schaatsbeweging er in te slij-
pen. Dat is bij Sven Kramer natuurlijk het geval; 
zijn vader (Yep Kramer, ook een wedstrijdschaatser, 
red.) schaatste op hoog niveau en Sven stond al jong 
op het ijs. Aangezien de luchtweerstand de belang-
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Sven Kramer 

Waarom 
is hij zo 
succesvol?
– wetenschappelijk verklaard – 

‘Je hebt goed-beter-best, en iets daarboven heb je Kramer’, zei de sportverslag-
gever toen Sven Kramer voor de vierde keer Europees Kampioen langebaan-
schaatsen werd half januari. En inmiddels zijn alle sportclichés over hem uitge-
stort en kijken we reikhalzend uit naar de Winterspelen in Vancouver waar hij 
natuurlijk goud gaat pakken. Maar waarom is Sven Kramer zo succesvol? Des-
kundigen van de EUR laten hun licht schijnen over deze golden boy.                    

tekst Marjolein Marchal en Wieneke Gunneweg fotografie Francois Wieringa
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rijkste rem op de snelheid vormt, is ‘diep zitten’ een 
belangrijke factor in de prestatie, Een ander verschil 
met lopen of fietsen en vele andere sporten is dat 
door de constante gehurkte zit, er geen ontspanning 
van de spier een mogelijk is en er snel verzuring in 
de benen ontstaat. Door de sterke verzuring is 
schaatsen ook een mentale sport. Je wordt misselijk, 
krijgt pijn, daar moet je tegen kunnen.”

Doet hij het voor het geld?
Josse Delfgaauw, universitair docent economie, ge-
promoveerd op onderzoek naar prestatiebeloning en 
motivatie op de werkvloer.
"Uit een onderzoek onder golfers, naar de samen-
hang tussen prijzengeld en prestatiedrang bleek dat 
als de spreiding van de prijzengelden groter is – dus 
de verschillen tussen de beloning voor bijvoorbeeld 
de eerste, tweede en derde plaats groter is – dat gol-
fers beter gaan presteren. Ze ervaren dan sterkere fi-
nanciële prikkels, wat ertoe leidt dat ze meer hun 
best gaan doen. Hetzelfde geldt voor autocoureurs: 
hogere prijzen leiden tot sneller rijden, maar ook tot 
risicovoller rijgedrag. Bij toernooien, en zeker bij de 
Olympische Spelen, kan ook de eer van het winnen 
een belangrijke bron van motivatie zijn. In het geval 
van Sven Kramer lijkt zijn eerzucht, in combinatie 
met zijn talent, al voldoende om boven de concurren-
tie uit te stijgen. Maar wellicht dat een financiële bo-
nus vanuit de schaatsbonden en zijn sponsor net het 
verschil maakt tussen zilver en goud." 

Is schaatsen moeilijker dan voetbal-
len?
Menno van Dongen, hoofd Sportzaken bij Stichting 
Studentenvoorzieningen Rotterdam en verantwoor-
delijk voor het sportprogramma op de universiteit.
“Als schaatser train je een heel jaar voor een vrij kort 
seizoen. In maart begin je al weer te trainen voor 
wedstrijden die pas vanaf december losbarsten. Je 
moet dus een enorme spanningsboog hebben. 
Kramer mag geen moment verslappen. Dat geldt 
meer voor een schaatser dan voor bijvoorbeeld een 
voetballer. Een voetballer kan zo af en toe leunen op 
zijn teamgenoten. Schaatsen is bij uitstek een con-
centratiesport. Zowel bij een rit van 1500 meter, als 
bij een rit van 10 kilometer mag je geen moment ver-
slappen. Dan is het gebeurd.”

Is het puur talent?
Remy Rikers, hoogleraar Onderwijspsychologie, be-
toogde vorig jaar in zijn oratie dat succes eerder een 
kwestie is van goed oefenen, dan van talent of aanleg.
“Als iemand ergens heel goed in is, noemen we hem 
talentvol. Maar wat is talent? Ik geloof niet dat ie-
mand wordt geboren om een topper te worden bin-
nen een bepaald domein; volgens mij zit de sleutel 
van het succes in de kwaliteit van de oefening. Als 
we denken aan Sven Kramer dan zien we iemand die 
op jonge leeftijd veel kan en veel heeft bereikt, maar 
we zien niet de ‘dode hoek’ van de jarenlange trai-
ning. We verbazen ons, noemen het ineens talent en 
vergeten even wat zo iemand allemaal heeft moeten 
doen en laten om zo ver te komen. Kramer is voort-
durend bezig zichzelf te verbeteren. Continu zoekt 
hij de confrontatie met zichzelf. Dat is flink belas-
tend, dus zijn er optimale omstandigheden nodig: 

een coach die ziet waaraan je moet werken, maar 
ook een fijn sociaal netwerk. Vergeet niet: de lat 
wordt elk jaar hoger gelegd, en hoe beter je wordt, 
hoe kleiner de verschillen met de andere toppers. Een 
topsporter doet in feite aan zelfkastijding. Tot een ze-
kere leeftijd speelt extrinsieke motivatie een belang-
rijke rol bij het ergens goed in willen worden. Een 
kind wil grenzen verleggen en steeds beter worden, 
omdat zijn omgeving hem dan aandacht geeft. Op 
een bepaald punt wordt die bevestiging minder en 
moet je het hebben van intrinsieke motivatie. De 
vlam in jezelf moet dan gaan branden. Dan is per-
soonlijkheid cruciaal, en de bereidheid om alles aan 
de kant te zetten. Het is verdomd hard werken, om 
een zogenaamd ‘talentvol’ sporter te worden.”

Kun je succes afdwingen?
Jeroen Timmermans, promovendus Filosofie van ICT
“Het sleutelwoord daarbij is timing. Om de stop-
watch na een 5.000 meter zo vroeg mogelijk stop te 
zetten, moet de timing in het gehele leven van een 
sporter tot op de seconde kloppen. Sven Kramer ver-
staat de kunst van de juiste timing. De beste atleten 
ter wereld zijn net jongleurs: ze beheersen de kunst 
alle ballen in de lucht te houden. Je moet als topspor-
ter je zaakjes vooral naast de baan smetteloos voor 
elkaar hebben, want alleen als aan alle randvoor-
waarden is voldaan, bestaat er een kans op succes. 
In tegenstelling tot wat we geneigd zijn te denken, is 
de echte wereldtopper niet iemand die zich op zijn 
vak blindstaart, maar juist een soort homo universa-
lis: hij beheerst alle facetten van zijn vak tot in de 
puntjes, weet precies wat hij doet en laat niets aan 
het toeval over. Timing betekent ook matiging. Het 
gaat om het houden van het juiste midden tussen 
training en rust, tussen inspanning en ontspanning, 
tussen diep gaan en prudent met je lichaam om-
springen, tussen het zoeken van media-aandacht en 
teruggetrokken voorbereiding. Niemand wordt als 
wereldkampioen geboren. Svens wereldrecords zijn 
geen uitschieters, maar het resultaat van het houden 
van de juiste maat.”  
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FACTS EN FIGURES
Sven Kramer (1986) is vier keer Euro-
pees Kampioen en drie keer Wereld-
kampioen Allround langebaan-
schaatsen en is daarmee een van de 
succesvolste Nederlandse schaat-
sers. Het enige wat nog ontbreekt 
op zijn palmares is een gouden 
Olympische Medaille. Zijn inzet voor 
de komende Winterspelen in Van-
couver (door een energieleverancier 
al omgedoopt tot ‘Svencouver’) is 
het behalen van minimaal twee 
gouden medailles op zijn specialisa-
ties: de 5.000 en de 10.000 meter.

Heerenveen, 01-11-2009, 
NK Afstanden, 10.000 
meter heren. Sven Kra-
mer is opgelucht nadat 
hij de 10.000 meter heeft 
gewonnen. “Ik ben beze-
ten van het schaatsen; 
dat hebben anderen ook, 
maar op belangrijke mo-
menten heb ik net effe 
iets extra’s”, aldus Kra-
mer enkele maanden la-
ter na het behalen van 
zijn vierde EK-titel. 



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

Vacature boekhouding
Online marketingbureau Expand 
Online te Rotterdam zoekt een 
bachelor-3 of masterstudent Economie/
Bedrijfskunde met goed begrip van 
boekhouden. Flexibele werktijden, 8 
uur p/w, € 12,50/u. Meer informatie: 
rvisser@expandonline.nl, tel. 010-
4134607.

Welke student(e) is gek op 
honden en vindt het leuk om zo nu en 
dan (dag of weekend) - tegen betaling 
- op te passen op een 

jonge Dalmatiër 
en ermee te wandelen. (Kralingen) 

Voor afspraak bel: 06-25261118 of 
mail: info@geaschmidt.nl   
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Dit is een van de vele foto’s uit het boek Koloni-
ale oorlog 1945-1949. Van Indië naar Indonesië 
dat docent fotojournalistiek Louis Zweers sa-
men met twee andere auteurs heeft samenge-
steld. Het is een fotoboek dat een beeld van de-
ze oorlog toont dat we nog niet kenden. Afgelo-
pen december was het zestig jaar geleden dat 
de onafhankelijkheid van Indonesië werd er-
kend. En zestig jaar na de oorlog waarin Neder-
land het opnam tegen de Indonesische vrij-
heidsstrijders van Soekarno. Hoog tijd om on-
bekende archiefbeelden te bundelen tot een 
waardevol fotoboek dat een indringend beeld 
geeft van een bijna vergeten episode in de Ne-
derlandse geschiedenis.
“Op deze foto zien we Nederlandse mariniers 
die een Indonesiër hebben gepakt en onder 
schot houden. De foto is gemaakt op 15 juli 
1946 op Oost-Java, tijdens de Indonesische on-
afhankelijkheidsoorlog, door de Nederlandse 
frontfotograaf Hugo Wilmar. Hij trok mee met 
de troepen en was in dienst van de Mariniers-
brigade”, vertelt Zweers. “De foto is toentertijd 
niet verschenen in de media, want de Neder-

landse Legervoorlichtingsdienst in Batavia (Ja-
karta) hield dat tegen. Deze dienst selecteerde 
en distribueerde alleen bepaalde foto’s richting 
persbureaus en censureerde dus naar harten-
lust. Wat mensen wél te zien kregen, waren ma-
riniers die humanitaire hulp verleenden. Maar 
het beeld van mariniers die strijden, of beelden 
van gewonde en gedode mensen werden niet 
gedistribueerd. Men wilde het thuisfront niet 
verontrusten. De koloniale oorlog moest in de 
beeldvorming geen al te heftig conflict worden. 
En veel Nederlandse media volgden de richtlij-
nen van de censuur. Pas vele jaren later doken 
dit soort foto’s weer op uit archieven.”
Louis Zweers is sinds 2003 als docent verbon-
den aan de master Media en Journalistiek. Hij 
doet momenteel promotieonderzoek naar Ne-
derlandse voorlichtingsdiensten en (inter)natio-
nale pers en de (foto)verslaggeving over de ko-
loniale oorlog. DR 

‘Koloniale oorlog 1945-1949. Van Indië naar Indo-
nesië’, René Kok, Erik Somers, Louis Zweers; uitge-
verij Carrera, 24,90 eur.

Gecensureerde beelden

Business History @ Erasmus,	sinds	kort	in	de	
lucht,	is	een	nieuw	virtueel	platform	voor	we-
tenschappers	van	verschillende	disciplines,	
geïnteresseerd	in	bedrijfsgeschiedenis.	

Op deze Engelstalige website staan academische 
publicaties over bedrijfsgeschiedenis, en informatie 
over projecten en evenementen. Naast het digitale 
platform, organiseert Business History @ Erasmus 
elke drie weken een seminar, zodat mensen ook 
face-to-face met elkaar kunnen discussiëren. “We 

proberen regelmatig een hotshot uit het vakgebied 
van bedrijfsgeschiedenis uit te nodigen”, vertelt ini-
tiator Ben Wubs van de Faculteit der Historische en 
Kunstwetenschappen (FHKW).
Samen met Abe de Jong van de Rotterdam School 
of Management, Erasmus University (RSM) zette 
Wubs het platform op, omdat er op de EUR veel 
mensen van verschillende faculteiten bezig zijn met 
bedrijfsgeschiedenis. Wubs: “In plaats van langs el-
kaar heen te werken, is het beter om de kennis uit 
allerlei disciplines te bundelen. Een digitaal plat-

form is daar een prima middel voor. Overigens zijn 
wetenschappers van buiten de Erasmus Universiteit 
ook van harte welkom.”
Met het initiatief is bedrijfsgeschiedenis terug op de 
academische kaart. In de jaren ’80 en ’90 van de vo-
rige eeuw was dit namelijk een belangrijk vakge-
bied op de universiteit. Er was toen een centrum 
voor bedrijfsgeschiedenis, waar bedrijven konden 
aankloppen voor een historische analyse, tot het in 
2001 ter ziele ging. Zie: Erim.eur.nl/businesshisto-
ry. LJ

Bedrijfsgeschiedenis terug van weggeweest

Erik	de	Waard	(38)	doceert	aan	de	Neder-
landse	Defensie	Academie	en	promoveert	bij	
onderzoeksschool	ERIM	van	de	Erasmus	
Universiteit	met	het	proefschrift	Engaging 
Environmental Turbulence	over	de	organi-
satie	van	de	krijgsmacht.	Wat heeft de be-
drijfskunde aan het leger?

De Waard: “Mijn proefschrift gaat voor een be-
langrijk deel over wat commerciële bedrijven van 
de krijgsmacht kunnen leren. Ik denk dat dat veel 
is. Voor commerciële bedrijven wordt de omge-
ving waarin ze functioneren ook steeds com-
plexer, dynamischer en minder voorspelbaar. Een 
situatie waar de krijgsmacht tijdens inzet natuur-
lijk van oudsher mee te maken heeft. Ik nam een 
survey af bij zo’n 1.500 officieren. Wanneer het 
turbulent wordt, zoals een missie in Uruzgan, zie 
je dat mensen zich snel moeten kunnen aanpas-
sen. Dan is het belangrijk dat de macht laag in de 
organisatie komt te liggen, bij de mensen die met 
de voeten in het zand staan. Die weten het beste 
wat er speelt. Ook is voor de krijgsmacht belang-
rijk dat het meedoet in allerlei internationale sa-
menwerkingsverbanden. Dit maakt het niet al-
leen mogelijk om nieuwe ideeën op te doen, maar 
ook om deze sneller om te zetten in concrete 
maatregelen. Je kunt bijvoorbeeld afkijken hoe 
anderen de organisatiestructuur hebben inge-
richt. Dit alles bevestigt dat het een goede weg is 
voor commerciële bedrijven om inderdaad samen-
werking te blijven zoeken met anderen.”  DR
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FESTIVAL

Alles is liefde
Met	Valentijnsdag	voor	de	deur	geeft	Studium	
Generale	de	aftrap	voor	een	lezingencyclus	
over	drie	drijvende	emotionele	krachten:	
geluk,	hoop	en	liefde.	Maar	laten	die	zich	wel	
onderzoeken?

Het wordt steeds moeilijker om er iets nieuws over 
te zeggen. Of het nu gaat om een kapot gedraaid 
jubelliedje als All you need is love van The Beatles 
of om een klassiek geworden bioscoop-epos als 
Casablanca; de liefde is een dankbaar onderwerp 
en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn 
verandert. Maar het woord an sich, verpakt in een 
Hallmark-achtige zin, doet de rillingen over je rug 
lopen en de duizenden films, liedjes, boeken en 
gedichten moeten steeds grotere omwegen nemen 
om niet voor kitsch versleten te worden. 
Het blijft een ondefinieerbare emotie, vol tegen-
strijdigheden en met talloze gedaantes. Om met 
de woorden van de Britse filosoof Francis Bacon 
te spreken: ‘Huwelijksliefde maakt de mensheid, 
vriendschappelijke liefde perfectioneert haar, maar 
de wilde, onbeheerste liefde maakt dat weer kapot.’ 
In een poging om het enigma op een andere manier 
te benaderen, organiseert Studium Generale op 9 
februari – inderdaad, in de week van Valentijns-
dag – een lezingenmiddag onder de noemer ‘Wat is 
liefde?’ Het is het eerste deel in een serie van drie 
(later volgen geluk en hoop), waarin de belang-
rijkste emoties bekeken worden door een weten-
schappelijke bril. Tijdens de middag gaat socioloog 
Willem Schinkel in op het paradoxale karakter van 
de emotie, illustreert psycholoog Sandra Langeslag 
haar hersenonderzoek naar verliefde mensen en 
praat Kees ‘eendenman’ Moeliker over verliefdheid 
bij dieren. Datingbureau The Natural Within zorgt 
voor een intermezzo met ‘tips en trucs voor een 
geslaagde Valentijnsdag’.Het is natuurlijk de vraag 
of de liefde zich leent voor wetenschappelijk onder-
zoek. Het idee dat liefde haar charme zou verliezen 
door een grondige analyse is wellicht overdreven, 
alleen: willen we het wel weten? 
Theo Maassen verwoordde zijn afschuw voor de 
rationele benadering ooit treffend in zijn show 
Functioneel naakt. Volgens hem was seks toch 
anders als er iemand naast je stond te schreeuwen: 
‘Zeg, weet je dat zij voor meer dan 70 procent uit 
water bestaat?’ Aan de andere kant: misschien is 
een beetje relativering wel op zijn plaats wanneer 
het Valentijnscircus weer in alle hevigheid losbarst. 
GM

De lezingenmiddag ‘Wat is liefde?’ vindt plaats 
op dinsdag 9 februari, 15.30 – 17.00 uur in CB-037. 
Toegang gratis.

LEZING

Stukafest 2010: 
‘Misschien bak ik wel spacecake’
Tijdens	Stukafest	worden	bijna	twintig	studentenkamers,	verspreid	over	de	hele	stad,	om-
getoverd	tot	theaters.	Bezoekers	kunnen	zelf	hun	programma	samenstellen	en	fietsen	
van	optreden	naar	optreden.	Kamerbewoners	Mijke,	Rolf	en	Frédérique	kijken	vast	voor-
uit.		 	 	 	 										tekst Geert Maarse fotografie Ronald van den Heerik

Bier, snoep en Revolution TV 
Bij Mijke Bazelmans (25), vierdejaars geneeskunde

Locatie: 
Een ruime etage met schuifdeuren in de statige Graaf Florisstraat, inclusief houten vloer, glas-
in-lood-schuifdeuren en een kale, grijze sphynx-kat.
Act: 
Revolution TV (cabaret). “Het zijn twee jongens. Volgens de folder is het humor in woord, beeld 
en geluid. Ze maken een live-verbinding met twee Rotterdamse aliens, dat klinkt lekker spacy. 
Ik hoop wel dat het grappig is. Met zo’n klein publiek is het anders een beetje pijnlijk.”
Waarom: 
“Een vriendin zit in het bestuur, en het leek me meteen leuk om meet te doen. We hebben vaker 
grote groepen over de vloer gehad. Op onze housewarming stonden hier 55 dronken mensen.” 
 
Bar: 
“Bier en snoep, dat is altijd goed. En misschien moet ik wel een spacecake bakken, om een beet-
je in de stemming te komen.”
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Fris, wijn en 
Hausmagger 
Bij Frédérique Meeuwsen (23), 
derdejaars geneeskunde

Locatie: 
Een rommelig studentenhuis met vier ban-
ken, spelcomputers en een muur met kran-
tenpagina’s.
Act:
Hausmagger (muziek). “Die ene is van 
Rembo & Rembo, dus dat is sowieso gaaf.” 
Waarom: 
“We doen het met het huis, met zijn vieren, 
maar ik sta toevallig op het lijstje. Vorig 
jaar deden we voor het eerst mee, toen had-
den we Storybox. Staat er ineens zo’n 
bandje in je kamer. Echt een grappig idee, 
ook omdat iedereen de hele avond van hot 
naar her fietst. Omdat we een enorm groot 
huis hebben, komen hier vaak mensen over 
de vloer. Besturen, vrienden die blijven tuk-
ken. We zijn dus wel wat gewend.”
Bar: 
“Bier, fris en wijn. En een huisgenoot was 
van de week helemaal enthousiast gewor-
den. Die begon meteen over allemaal din-
gen die we op konden ophangen.”

Stukafest vindt plaats op donderdag 11 februari, in Rotterdamse studentenkamers. De opening wordt verricht door Wilfried de Jong en Ernest van der Kwast in het Cen-
trum voor Beeldende Kunst, het festival wordt afgesloten door beatband The Madd, in het NAi. Programma & kaarten: stukafest.nl

Renske de Greef
Bij Rolf Groenewoud (23), 
master Innovatiemanagement (BA)

Locatie: 
Een sfeervol ingerichte hoekstudio in de Witte de With-
straat met veel ramen en een ladder naar het dakterras.
Act: 
Renske de Greef (literatuur). “Ik moet toegeven dat ik 
haar eerst niet kende, maar toen ik hoorde dat ze bij mij 
kwam optreden heb ik een boek van haar gekocht. Erg 
leuk.” 
Waarom: 
“Mijn vriendin kwam ermee. Het is toch een superleuk 
idee om relatief onbekende artiesten in zo’n setting te kun-
nen bekijken. En het lijkt me geweldig om de hele avond 
studenten over de vloer te hebben. Laatst was ik bij vrien-
den op bezoek. Die wilden hun huis niet openstellen, om-
dat ze bang waren dat er dan dingen kapot zouden gaan. 
Een paar vlekken maken mij niets uit. Dat intieme, knusse 
sfeertje van dicht op elkaar zitten is toch juist de charme?” 
Bar: 
“Ik weet niet hoe ik het precies ga doen, de inrichting is 
nog onzeker. Ik wilde Renske de Greef eigenlijk in de ven-
sterbank laten zitten. Maar als zij zegt: ik wil in het mid-
den, met de mensen om me heen, dan is dat ook prima.
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Misschien had de Mauritsstraat beter 
de Mauritssteeg kunnen heten. Inge-
klemd tussen de achteruitgang van de 
Schouwburg en een blok grauwe soci-
ale woningbouwhuizen, vormt de 
straat de verbinding tussen de steeds 
chiquer wordende Van Oldenbarne-
veltstraat en een van Rotterdams 
grootste architecturale miskleunen: 
het Schouwburgplein. Er leunen wat 
jongens in een portiek, kartonnen do-
zen hangen natgeregend uit de thea-
tercontainers en er staat een rits auto’s 
geparkeerd. Een non-plaats, een steeg. 
En dan zit daar ineens Tin Tin’s.
De inrichting van de rechthoekige 
zaak is klassiek – een tikje kaal zelfs – 
maar doet toch warm aan. Dat komt 
door het hout, de chesterfieldbanken 
en het warme licht van de gevlekte art 
deco-lampen. En misschien ook wel 
door de dikke rook, die de ruimte vult 
als een nostalgische mist. Voor men-
sen met aanleg voor kortademigheid is 
Tin Tin’s geen aanbeveling. De gasten, 
vaak mannen, komen hier voor een 
goed gesprek en een glas whisky of 
trappistenbier, maar toch vooral om 
legaal een bolknak of Cohiba op te 
kunnen steken. Prominent in de zaak 
hangt een levensgroot zwart-wit por-
tret van een jonge, baardloze Che 
Guevara, misschien wel de bekendste 

sigarenroker aller tijden. En naast de 
houten bar staat een vitrine met daar-
in een keur aan rookwaren. Zelfs een 
klein blond meisje trekt – de ogen half 
gesloten – geduldig aan een boom van 
een sigaar.
De eigenaar is een leeftijdsloze man 
met een uitgestreken gezicht. Hij 
draagt steevast een wijd, wit over-
hemd en heeft het dunne, grijze haar 
strak achterover gekamd. Onder zijn 
lippen pluist een klein plukje haar. Hij 
lijkt zo weggelopen uit een nachtcafé 
in Havana. Opmerkelijk dus, dat zijn 
sigarenlokaal vernoemd is naar de be-
roemde stripfiguur van Hergé. “Toen 
ik jong was, werkte ik veel in Londen”, 
legt hij uit. “En omdat ik destijds een 
enorme kuif had, gingen mensen mij 
Tintin noemen. Naar Kuifje.” De term 
‘geroezemoes’ is voor dit café uitge-
vonden. De beige muren weerkaatsen 
de gesprekken. Achter het sigarenlo-
ket, onder de platenkast, ligt een jazz-
elpee op de draaitafel, maar slechts af 
en toe slaagt een tetterende trompet of 
een solerende drumroffel erin om het 
gekakel te overstemmen. Tin Tin’s is 
vooral leuk op drukke avonden, als er 
schouder aan schouder gerookt, ge-
dronken en gepraat wordt. Anders zit 
je maar een beetje in je eentje te gal-
men.  GM

Een oase van rook	
Tin	Tin’s	Jazz	Latin	Cigar	Bar	is	een	eigenzinnige	zaak	op	een	gekke	plek.	
Maar	als	het	er	druk	is,	waan	je	je	even	in	een	andere	wereld.	Het	per-
fecte	café	voor	tijdens	het	filmfestival	dus.

Bier:	€	2,-	(Brand)
Sfeer:	8

Studentikoosheid:	6
Sjanskansen:	3

Tin Tin’s Jazz Latin Cigar Bar  Mauritsstraat 1b

UIT/GAAN

Rotterdam is in de ban 
van het IFFR. Daarom 
een cultuurtip van 
Olga Visnevskaa (25), 
masterstudente 
financieel recht, die 
tijdens het festival 
als vrijwilliger ach-
ter de persbalie staat.
	
Welke film raad je aan dit jaar? 
“Do it again moet erg leuk zijn. 
Dat is een documentaire over een 
popjournalist die een poging doet 
om de Britse band The Kinks 
bij elkaar te brengen. Ik moest 
daarbij gelijk denken aan een 
oud-docent van me, Anton Mul-
der, die was een enorme fan van 
die groep. Ik hoop dat ik er aan 

toekom, want door de aard van 
mijn functie ben ik tijdens het 
festival toch vooral aan het werk. 
Iemand die kaartjes scheurt ziet 
meer. Als ik geluk heb, zie ik tien 
films.”

Wat spreekt je aan van het festi-
val? “Er draaien zoveel films dat 
je nooit van tevoren precies weet 
wat je kunt verwachten. Soms 
valt het mee, soms valt het tegen. 
Maar ook al is het geen onver-
deeld genoegen; je krijgt altijd 
iets mee van een andere cultuur. 
En het is leuk dat de filmmakers 
vaak aanwezig zijn.”

Welke films kijk je? “Ik probeer 
vaak een paar films uit Rusland, 
mijn geboorteland, mee te pak-
ken. Morphia vond ik afgelopen 
jaar erg goed. Ik heb net zo goed 
interesse voor de VS, Frankrijk 
en Italië, maar de kans om Rus-
sische films te zien krijg je in Ne-
derland niet zo snel. De grotere 
films laat ik doorgaans schieten, 
omdat die sowieso later nog in de 
bioscoop komen.” GM

Het International Film Festival 
Rotterdam loopt tot 7 februari. 
Voor programma & kaarten: iffr.nl

‘Grote films laat ik schieten’
WAARHEEN, WAAROM

Do it again

Pathé



SERVICE	

EM	SERVICE
EM Service is de (gratis) 
informatierubriek van 
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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 
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EUR-BERICHTEN
Erasmus Universiteit 
Rotterdam Identity 
Manager
Via de nieuwe EUR Identity 
Manager pas je eenvoudig 
jouw contactgegevens in de 
adresgids aan! Stel 
daarnaast een autoreply in 
of voeg een pasfoto toe. 
Kijk voor alle mogelijkheden 
op www.eur.nl/adresgids

Nieuwe oratiereeks
In samenwerking met het 
instituut Beleid & 
Management 
Gezondheidszorg (iBMG) 
van de EUR en het Bureau 
van de Pedel is een nieuw 
format voor het 
oratieboekje ontwikkeld. 
Het format geldt voor het 
binnenwerk en de voor- en 
achterzijde van de 
publicatie. Deze ‘remake’ 
heeft een duidelijke en 
beter herkenbare 
oratiereeks als doel. Op 
www.eur.nl/abd/pedel 
staat alle informatie 
rondom de nieuwe 
oratiereeks.

Vertaalbureau
De stafafdeling Marketing 
& Communicatie van de 
EUR heeft met vier 
vertaalbureaus 
prijsafspraken gemaakt. De 
vertalers zijn allen goed 
bekend met de 
academische terminologie. 
Medewerkers die gebruik 
willen maken van deze 
vertaalbureaus kunnen 
meer informatie vinden op  
www.eur.nl/huisstijl 

Vertrouwenspersonen
Wordt u wel eens lastig ge-
vallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan 
contact op met de vertrou-
wenspersoon!
Voor personeel: Lucille Mac 
Nack, Bureau Universiteits-
psychologen, tel. (010) 
4081139, of 06 57421251, e-
mail:  macnack@oos.eur.nl
Voor studenten: Dorie 
Geers, Bureau Studentende-
canen, kamer G3-10, tel. 
(010) 4081139, of 
06 13919885, e-mail:  
vertrouwenspersoon-
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

Loopbaantraining/
coachingstraject
Gezocht: bi-culturele-/
allochtone 
masterstudenten of alumni 
(niet langer dan 1 jaar 
afgestudeerd) van de EUR 
voor een unieke 
loopbaantraining plus een 
op maat gesneden 
coachingstraject van 7 
bijeenkomsten. Ben jij op 
zoek naar een baan en heb 
je interesse in dit 
uitdagende traject? Meld je 
dan snel aan via: kaseur@
eur.nl (mevr. Ursula David). 
Dit kan nog t/m vrijdag 29 
januari! Informatie bij 
Dorianne van Schaijk, 010 
4081139 of op 
loopbaanadvies@oos.eur.nl. 
Er zijn geen kosten aan 
verbonden, wel een 
intakegesprek voor 
deelname. Het traject start 
op donderdag 11 februari 
(hele dag!) en wordt 
verzorgd door ECHO 
(expertisecentrum 
diversiteitbeleid). 
De vervolgbijeenkomsten 
vinden plaats op 
woensdagmiddag van 
14.00 u. tot 17.00 u. op: 17, 
24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 
maart.

STUDENTEN-
VERENIGINGEN
MashriQ SV
MashriQ SV stimuleert 
studenten om vanuit hun 
eigen identiteit hun 
ambities waar te maken. 
MashriQ laat studenten 
excelleren d.m.v. 
evenementen zowel binnen 
als buiten de studie om! 
Neem contact met ons op 

via www.mashriq.nl en sluit 
je bij ons aan!

Integrand Rotterdam 
Nieuwe bestuursleden 
gezocht! Integrand is een 
landelijke non-profit 
organisatie die bemiddelt 
tussen academische 
studenten en bedrijven voor 
stages, zomerstages, 
werkopdrachten en 
business courses. Bij een 
(parttime) bestuursjaar bij 
Integrand maak je deel uit 
van een professioneel team 
en een gezellig bestuur 
(borrels, weekenden en 
feesten). Er is voldoende 
mogelijkheid om jezelf te 
ontplooien d.m.v. 
trainingen, opleidingen en 
workshops speciaal voor 
bestuursleden. Het is een 
uitstekende aanvulling op 
je cv en je krijgt 3 maanden 
een bestuursbeurs van de 
Erasmus Universiteit. Het 
kost je 15-20 uur per week, 
dus voldoende tijd over 
voor je studie. Kom naar de 
borrel op 11 februari in café 
In de Smitse om 20.00 u., 
om op een informele 
manier kennis te maken 
met ons bestuur. Meer 
informatie op:
www.integrand.nl/
vestigingen/10/rotterdam 
of bel 010-4081799.

OVERIG
Inschrijven SER Scriptieprijs
Wil je kans maken op 2000 
euro en een dagje op stap 
met Alexander Rinnooy 
Kan? Doe dan mee met de 
SER-Scriptieprijs 2010. Ga 
naar:  http://www.ser.nl/nl/
educatie/scriptieprijs_2010.
aspx en vul het formulier in 

en stuur de samenvatting 
van je masterscriptie op. Je 
scriptie mag over elk 
sociaal-economisch 
onderwerp gaan, of over 
een van de andere 
werkterreinen van de SER. 
De scriptie moet tussen 1 
januari 2008 en 31 januari 
2010 aan een Nederlandse 
universiteit zijn geschreven. 
De inschrijving sluit op 31 
januari.

BMG
Openingsdebat FBMG-
Bedrijvendagen
Op maandag 1 februari 
beginnen de FBMG-
Bedrijvendagen met een 
Openingsdebat. Het 
openingswoord zal komen 
van de minister van VWS, 
Ab Klink. Dit zal gevolgd 
worden door diverse 
lezingen van o.a. prof. Dr. 
Kim Putters. Het onderwerp 
van het debat is de 
arbeidsmarkt en de 
gezondheidszorg. Verdere 
informatie staat op www.
fbmgbedrijvendagen.nl

VRIJWILLIGERS
Promovendi Netwerk 
Nederland (PNN)
Ben je promovendus en heb 
je belangstelling voor hoger 
onderwijs- en 
wetenschapsbeleid? Het 
Promovendi Netwerk 
Nederland (PNN) behartigt 
de belangen voor en door 
promovendi van de 14 
Nederlandse universiteiten. 
Het PNN is op zoek naar 
enthousiaste 
bestuursleden. Heb je 
belangstelling of wil je 
meer informatie kijk dan op 
www.hetpnn.nl!

Bestuursleden Nacht 
van de Fooi
De Nacht van de Fooi 
Rotterdam zoekt 
bestuursleden! Wat? 
Organiseer een knallend 
evenement en zorg daarbij 
dat zoveel mogelijk 
horecagelegenheden hun 
fooi inleveren voor het 
goede doel. Wanneer? 5 juni 
2010. Info: 
www.nachtvandefooi.nl  of  
contact@nachtvandefooi.nl

SIW Informatiemarkt
Beurs “Op avontuur in een 
andere cultuur!” - 6 februari  
13.30 uur - 16.30 uur in De 
Kargadoor, Oudegracht 36 – 
Utrecht - gratis toegang. 
Wil je vrijwilligerswerk in 
het buitenland verrichten? 
Internationale contacten 
opdoen? Voor korte of lange 
tijd weg in Europa, Azië,
 Latijns-Amerika, Afrika of 
het Midden-Oosten: het 
kan allemaal met SIW! Niet 
naar het buitenland, maar 
wel internationale 
contacten opdoen, meld je 
aan als begeleider van de 
vrijwilligersprojecten in 
Nederland.

Landelijke Studenten 
Vakbond (LSVb)!
Wil jij je een jaar lang inzet-
ten voor studenten en veel 
ervaring opdoen als be-
stuurder? Solliciteer dan 
voor het LSVb-bestuur 2010-
2011! Voor meer informatie: 
www.lsvb.nl/nieuwbestuur.
html of stuur een e-mail 
naar zoekcolsvb@gmail.
com. De sollicitatiedeadline 
is 1 maart.
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DaNS
2 februari
Erasmus Cultuur Dance Event
In januari staat de SG Filmclub geheel in het teken van International 
Streetdance, Buikdans, Bollywood, HipHop, Flamenco, Moderne Dans, 
Showdans en de Erasmus Dance Company. Verschillende dansgenres ko-
men aan bod tijdens het Erasmus Cultuur Dance Event. Trek je stoute 
dansschoenen aan en swing mee! Vanaf 19.00 uur is er een gratis work-
shop voor publiek en deelnemers. Wil je graag optreden, meld je dan aan: 
erasmuscultuur@oos.eur.nl of (010) 408 1394. Locatie: WMDC, Pieter de 
Hoochweg 125, Rotterdam. Tijd: 20.00 – 23.00 uur. Toegang gratis.
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PERSONaLIa	
Prof.dr. R.H.M. (Richard) 
Goossens 
is per 1 februari 2010 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Physical 
Ergonomics in het Erasmus 
MC, vanwege de Vereniging 
Trustfonds EUR.

Prof.dr. Krijn Haak 
hoogleraar Handels- en 
ondernemingsrecht aan de 
Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, is per 1 
januari 2010 benoemd tot 
plaatsvervangend rechter in 
de Kamer van Beroep van 
de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart. Samen met mr. 
B.C. de Savornin Lohmann 
(Hoge Raad) 
vertegenwoordigt hij 
Nederland in de instantie 
die zich uitspreekt over alle 
civiele en strafzaken die 
betrekking hebben op de 
scheepvaart op de Rijn. De 
benoeming geldt voor een 
periode van zes jaar.

Prof.dr. J.S.E. (Joop) 
Laven 
is per 1 februari 2010 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar voortplantings-
geneeskunde in het 
Erasmus MC, vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR. 

Dr. Steven Van der Walle 
van Bestuurskunde 
(Faculteit der Sociale 
Wetenschappen) ontvangt 
op 8 april de Kooiman 
Award 2009 voor het beste 
artikel gepubliceerd in 
Public Management Review 
in 2009. De prijs wordt 
toegekend door de 
International Research 
Society for Public 
Management en uitgereikt 
tijdens de jaarlijkse 
conferentie van IRSPM in 
Bern.

WETENSCHaPS-
aGENDa
Alle promoties vinden 
plaats op de Erasmus 
Universiteit, Senaatszaal, 
gebouw A. Adres: Burg. 
Oudlaan 50, 3062 PA 
Rotterdam.
Bij de overige activiteiten 
staat de locatie afzonderlijk 
vermeld.

VRIJDAG 29 JANUARI
11.30 u. 
Promotie Ying Xu
Empirical Essays on the 
Stock Returns, Risk 
Management, and Liquidity 
Creation of Banks

16.00 u. Aula, 
gebouw A (W)
Afscheidscollege prof.dr. P.J. 
van der Maas (Erasmus MC)
“Volksgezondheid: 
maakbaar en breekbaar”

WOENSDAG 3 FEBRUARI
11.30 u. Promotie Shuzou 
Tanimoto
Drug Eluting Stent 
Implantation for high Risk 
Patients  And Novel 
Technologies in 
Percutaneous Coronary 
Intervention

13.30 u. Promotie M. 
Gonzalo Lópes
Optical Coherence 
Tomography for the 
Assessment of Coronary 
Atherosclerosis and Vessel 
Response after Stent 
Implantation

15.30 u. Promotie G. van 
der Wielen
Erectile Dysfunction after 
External Beam Radiothera-

py for Prostate Cancer; 
Can it be prevented?

DONDERDAG 4 
FEBRUARI
09.30 u. Promotie Diana 
P. Budiono
The Analysis of Mutual 
Fund Performance: Evidence 
from U.S. Equity Mutual 
Funds
VRIJDAG 5 FEBRUARI
13.30 u. Promotie 
Maarten J.J. Wubben 
Social Functions of 
Emotions in Social 
Dilemmas

16.00 u. Aula, gebouw 
A (W)
Oratie prof.dr. F.W.G. 
Leebeek, bijzonder 
hoogleraar Hematologie 
(Erasmus MC) “Balans in 
Beweging”

WOENSDAG 10 
FEBRUARI
11.30 u. Promotie H.J. 
Luijendijk
Vascular Heart and Brain 
Disease and Incident Late-
Life Depression

DONDERDAG 11 
FEBRUARI
13.30 u. Promotie Marcel 
Stoop
Cerebrospinal Fluid 
Proteomics of Multiple 
Sclerosis Patients

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

TaLkSHOW	EN	fILM
3 februari
Talkshow + film: At the End of Daybreak
Tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) is er een discussie over 
de integratie van nieuwe media in de filmwereld en toekomstperspectieven 
voor filmfestivals. Experts uit de filmwereld, de marketing, de wetenschap én 
festivalbezoekers worden uitgedaagd om na te denken over verschillende scena-
rio’s voor het filmfestival van de toekomst. Na afloop van de talkshow wordt de 
film At the end of daybreak van regisseur Ho Yuhang vertoond. De inspiratiebron 
voor de film vormde een nieuwsbericht op het Maleisische journaal over de 
moord op twee meisjes. Locatie: Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133 
Rotterdam. Tijd: 13.00 – 17.30 uur. Toegang: € 6,50 (inclusief filmvertoning).

LEzING
7 februari
Lezing Arthur Umbgrove
Op 7 februari leest schrijver, zanger en ex-ca-
baretier Arthur Umbgrove voor uit eigen werk. 
Zijn debuutroman Midden op de weg, zo hard 
mogelijk verscheen in april 2006. Een klein-
zoon volgt de sporen van zijn grootvader die 
spion was in de Tweede Wereldoorlog. De 
kleinzoon is de auteur zelf, zijn grootvader is 
Willem de Graaff. Deze octrooispecialist van 
Philips onderhield voor zijn werkgever een 
netwerk in Duitsland en ontwikkelde zich tot 
een alom geprezen spion. Inmiddels is deze 
debuutroman viermaal herdrukt. Umbgrove 
won tijdens zijn studententijd het Groninger 
Studenten Cabaret Festival. Van 1990 tot 1994 
is hij vaste kracht bij Comedytrain. Locatie: 
Th.W. Termaathuis (Grote zaal), ’s-Gravenwete-
ring 98, Rotterdam-Kralingen. Tijd: 11.00 uur, 
inloop vanaf 10.30 uur. Toegang: gratis
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IN MEMORIAM

Pieter Schonebaum
Afscheid van Pieter

Pieter Schonebaum heeft afscheid van ons genomen, dat 
heeft ons diep geraakt. Pieter was in alle opzichten vriende-
lijk en vrijgevig. Hij had tijd voor iedereen, hij kon ons  moti-
veren en enthousiasmeren. Het was een plezier om hem in 
de buurt te hebben: in goede en in slechte tijden, als grote 
zaken op het spel stonden of juist hele kleine. Mede door dit 
uitzonderlijke vermogen betekende Pieter in de Rotterdamse 
gemeenschap veel voor zijn mede-studenten, huisgenoten 
en vrienden.

Pieter was een getalenteerd student; in zowel zijn studie 
Econometrie, binnen zijn student-assistentschap, als in de 
ESE-HonoursClass lieten zijn academische vaardigheden van 
zich spreken. Maar ook buiten zijn studie was hij volop bezig 
met wat hij het leukste vond. Met zijn passie voor muziek, 
zeilen, reizen, AIESEC en allerhande sporten – waarvan voet-
bal als meest prominente – stond Pieter nooit stil maar juist 
vol in het leven.

De afgelopen tijd was Pieter steeds meer zoekende, raakte 
hij steeds meer verstrikt in een vraagstuk dat hij – ondanks 
alle steun van buitenaf - uiteindelijk toch zelf moest oplos-
sen. Dat hij uiteindelijk deze beslissing heeft genomen is 
moedig en dwingt respect af. Tegelijkertijd is het moeilijk 
voor ons om het te begrijpen en te accepteren. We worstelen 
met gevoelens van leegte, machteloosheid, verslagenheid.

We hebben grote bewondering voor de wijze waarop zijn fa-
milie dit verlies met ons deelt. Onze gedachten zijn dan ook 
bij zijn ouders, zijn vriendin Georgette en zijn broertjes Niko, 
Gerben en Johan. 

Pieter, we missen je!

AIESEC Rotterdam
Spoorsingel 11/13
Studenten Econometrie 
Economische Faculteitsvereniging Rotterdam
ESE-Honours Class 
Studentassistenten en medewerkers Skills 

IN MEMORIAM

Pieter Schonebaum
Soms zijn er geen woorden en past alleen stilte.

Maandagavond 11 janari jl. heeft Pieter Schonebaum, 
Econometriestudent en student-assistent bij de opleidings-
directie een eind gemaakt aan zijn leven. Voor veel mensen 
was Pieter een vrolijke energieke student die excelleerde in 
zijn studie en vooral ervan genoot. Mensen die hem wat beter 
kenden, wisten dat er nog een andere Pieter was. De Pieter die 
al enkele jaren leed aan een depressie. Zij hebben deze lange, 
vaak moeilijke periode met hem gedeeld. Maar, ook zij hadden 
dit niet verwacht.

Als een gebeurtenis als deze binnen de facultaire gemeenschap 
plaatsvindt, dan gebeurt er iets met al de mensen die daar 
deel van uitmaken. Gevoelens van schok, van verbijstering, van 
vertwijfeling en vooral van verdriet wisselen elkaar zowel bij de 
studenten als bij de medewerkers van de Faculteit af. Daarnaast 
is er ook hoop, hoop dat Pieter nu rust heeft gevonden. 
Wij gedenken hem als een zeer getalenteerde en veelzijdige 
student en vooral ook als een erg geliefd persoon met het ver-
mogen om zich te allen tijde in anderen te verplaatsen. 

Namens de faculteit willen wij ons medeleven naar de naaste 
familie én naar de universitaire vriendenkring van Pieter uit-
spreken. Wij leven met hen mee en wensen hen veel sterkte 
toe in de komende periode. We hopen dat ze de steun bij elkaar 
kunnen vinden die nodig is om dit verlies te verwerken. Dat de 
vele dierbare herinneringen aan hem bewaard mogen worden.

Zodra we meer informatie hebben over de wijze waarop af-
scheid van Pieter wordt genomen zullen wij de leden van de 
facultaire gemeenschap op de hoogte stellen.

Prof. Dr. Philip Hans Franses
Decaan Erasmus School of Economics

fILM
10 februari
Avond van de Chinese cinema
In deze bekroonde documentaire wordt fotograaf Edward Burtynsky gevolgd 
tijdens zijn werk in China. De imponerende beelden in de film Manufactured 
Landscapes (Jennifer Baichwal, 2006) roepen hele tegenstrijdige reacties op: 
esthetische beelden van zwaar vervuilde rivieren en eindeloze fabriekshallen 
strelen het oog en laten je tegelijkertijd afvragen of de prijs van de verre-
gaande industrialisering niet te hoog wordt. Voorafgaand aan de film geeft 
Barbara Krug een lezing over China. Krug is hoogleraar Economics of 
Governance aan de RSM. Locatie: Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133, 
Rotterdam. Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Toegang:  € 5,- , inclusief hapjes in de stijl 
van de avond
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Gail whiteman’s 
word for  2010 is 
“lighten”. What is 
your word?

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

Better education, 
an end to corrup-
tion: student pro-
tests worldwide.

We are in the mid-
dle of the term, no 
exam pressure yet, 
so what is there to 
do in Rotterdam.

Rotterdam is a major railway hub. 
EUR researchers Eddy Westerveld 
and Marcel Hertogh conclude that 
big railway projects around Rotter-
dam, like the ‘Betuwelijn’ freight rail 
link and the ‘HSL-Zuid’ high speed 
rail link, unnecessarily got much ne-
gative attention in the media. In their 
thesis ‘Playing with Complexity’ 
they argue that the complexity of the-
se big projects is often not fully ap-
preciated and politicians focus too 
much on details. KL (photo: LW)

More German 
students 
The number of German students at 
Dutch universities has increased in 
recent years. Last year, there were 
19,000 German students, three per-
cent of all students in Holland and an 
increase of one percent. They are the 
largest nationality among the interna-
tional students at forty percent. HOP

Moderate drinkers 
are happier
Occasional drinkers are happier than 
those who completely abstain from al-
cohol. This has appeared in a long-
term research project at the EUR into 
happiness. However, people who 
drink at least two or more glasses of 
alcohol three or more days a week are 
unhappier. KL

Blow to Ozzie 
reputation
Australia’s reputation as a popular 
study destination has suffered a blow 
after the stabbing and death of an In-
dian student in Melbourne. It is ex-
pected that fewer Indians will choose 
Australia for their studies as this stu-
dent is not the first Indian to recently 
have been killed in the country. 
Transfer 

no. 11 january 2010

Railway complexities
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comedy) “I have no idea what it is, but that’s also 
the fun part.”  

Why: “It came to me through Sin-Online and I was 
interested right away. The setup of theatre and 
special representations in student rooms sounds 
very appealing. There is only one problem. It turns 

out that I have an exam until nine on the night of 
the festival. Luckily some volunteering friends can 
help me out.” 

Bar: “I might introduce a champagne bar, that 
would be a great surprise!” GM (photo: RvdH)
For details, programme and tickets: stukafest.nl

George Yip must have reckoned: RSM does not 
distinguish itself very much from Harvard or 
Princeton, as far as research or education are 
concerned. Something else is needed to secure a very 
high place in the rankings, something to be proud 
of, something that looks really good when you say at 
an international conference: ‘I am part of this club, I 
belong to RSM’. 
That something became ‘I Will’ and RSM even 
advertises it in The Economist. ‘I Will’ is a social 
network for anyone with a link with RSM. It works 
like Twitter and as RSM’s students and staff show 
commitment, they are always up for new ideas 
and challenges. Participants write short texts after 
the ‘I Will’ part, like: “I Will finish a chapter of my 
dissertation.” A few months back, there was also a 
series of lectures under the ‘I Will’ banner, dealing 
with sustainability and the impact of Business 
Administration on society. “It is about drive and 
ambition amongst everyone at RSM”, Willem 
Koolhaas, RSM’s Marketing Director explains.
However, is the project a success within RSM? Not 
entirely, as becomes evident at RSM’s New Year’s 
reception. “I find ‘I Will’ a little too American”, says 
Prof. Bert Balk, who would have preferred ‘I Hope’. 

RSM student Rolf Groenewoud says: “During the 
‘I Will’ lectures there was a sense of a buzz creation 
and everybody wondered: what is it all about? After 
the lectures one didn’t hear much of it. And to be 
honest, I am not sure what it has to offer to me. It 
is a bit of a like-knows-like network while I would 
rather be able to get in touch with people in the 
international business community.” But perhaps 

the Dutch are a little too practically-minded for this 
type of network, as Rolf also suggests. Koolhaas 
agrees: “It is the international students and MBA 
students who are very positive. The Dutch are a 
little more reserved. Pride is a little un-Dutch.”

 To see for yourself, go to www.iwill.rsm.nl (also 
accessible to people outside RSM). 

STUKAFEST 2010

SOCIAL NETWORK

Culture 
in student 
rooms
On Thursday 11 February, almost twenty stu-
dent rooms all over Rotterdam will be turned 
into theatres. “Stukafest”  gives you the oppor-
tunity to visit three shows in one night. One of 
the rooms belongs to IBA-student Barnabé 
Lacroix (21).

Location: A clean, white room in the F-building at 
Woudestein, that was opened last year to solve the 
housing problem for international students. “I 
think people might be interested in this new buil-
ding. Now they can see what it looks like.”

Act: Stranger Things Have Happened (stand-up 

What does 
‘I Will’ want?
At the Rotterdam School of Management 
(RSM) Dean George Yip is trying to get staff 
and students excited about an Obama-like 
movement: ‘I Will’.  
text Daan Rutten illustration Bas van der Schot
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Serving cups of tea to initiate a conversation 
about nuclear weapons, or holding a 
silent march with balloons. Students have 
come up with numerous creative ways of 
expressing their frustrations. Yet the more 
violent student protests are the ones that 
have made it into the history books. The 
world’s first student protest for example 
was all but peaceful. In 1815 German 
students with nationalist ideas burnt a large 
number of books they did not agree with. A 
century later, during the years of the Cold 
War, tensions ran high in many Europeans 
countries, resulting in many student 
protests. They were sparked off by French 
students in Paris in May 1968. When French 
workers, anarchists and libertarian activists 
joined them on the barricades, a nation-
wide, and later global protest erupted. 

Self interest
But that was decades ago. “Today’s students 
are not as committed and less politically 
involved. Therefore there is less the desire 
to take to the streets today”, says Dennis 
Wiersma (23), vice-chairman of Dutch 
student union LSvB. The fanaticism of the 
70s sounds almost romantic to him. It is his 
job to organise student protests, but their 
numbers have declined sharply during the 
past couple of decades. One reason is that 
there is less large-scale dissatisfaction with 
politics. This type of reason has made way 
for demonstrations for other reasons: the 
students themselves and their own rights 
and education, a development that can 
be recognised across Europe. Lowering 
the costs of studying, raising bursaries, 
better accommodation, a bigger say and 
improved education are today’s reasons to 
demonstrate. Furthermore, students lack the 
time to protest. Students have busy agendas 
with side jobs, student associations and an 
impressive (study) workload. 

Political abuse
Outside Europe, in countries where 

corruption is an issue, student protests take 
on different forms. In Iran thousands of 
students protested against the government 
of President Ahmadinejad last year. In 
places where democracy seems a far away 
dream, more urgent matters than improving 
education are causes for protests. Often the 
authorities react more violently against these 
protests. One of the bloodiest examples is 
the crushing down of the Tiananmen protest 
in Beijing in 1989. Millions of students had 
gathered to demonstrate against the corrupt 
Communist Party in China. When the 
authorities crushed the protest, hundreds 
of students died on the scene or were taken 
prisoner and sentenced to death later. A 
harsh punishment for what was meant to be 
a peaceful protest. 

Lobbying
As far as the LSvB is concerned many 
more students in the Netherlands should 
take to the streets again. “The fact that the 
government currently discusses stopping 
the bursary system should be a reason for 
demonstrations. But apparently it isn’t”, 
Wiersma reasons. “Through social network 
site ‘Hyves’ we try to get students to voice 
their opinions, but our calls are easily deleted 
or ignored.” Still, there are other and perhaps 
better ways to influence politics. A well-
organised lobby appears to be more effective 
than mass protests. Wiersma: “When five 
representatives of pressure groups start a 
debate with politicians, we achieve more 
than when a large group of students gathers 
to demonstrate. The city of The Hague is 
inundated with protesting groups already, 
so instead we focus on good relations with 
politicians.” But if the need to demonstrate 
for an important issue arises, the LSvB 
believes a clear, unambiguous message 
should be voiced, in a way that is preferably 
as funny and frivolous as possible. Because 
in the end the decision makers should be able 
to identify with the problem, or at least the 
protest must provoke some thought.  

Student protests worldwide 

Better education, an end to corruption
Pick a date, roll out the banners and march the streets; in the 1970s students de-
monstrated like never before. Nowadays students demonstrate against social abu-
se, corruption, political ideologies, or for cheaper and better higher education.  
text Hieke Voorberg photography Marjolein Marchal

Dutch students, fearing budget cuts, demonstrated in 
The Hague recently for better higher education. 

Gail Whiteman

What’s Your Word? 
 
     Can a word describe a whole year?  That’s the chal-
lenge my little sister has set for herself and all her pals 
(including me).  Sometimes when you’re the older sister 
(or brother), it comes as a shock (albeit a pleasant one) 
to find out just how creative, smart and insightful your 
younger siblings may be – after all, you remember wat-
ching them learn how to walk!  (or in my case, I remem-
ber trying to teach her how to fly – not a good idea). 
      This is the wonderful thing about adulthood: the play-
ing field levels.  And my younger sister, Dawn Whiteman, 
is a great example.  She already has a successful career 
in advertising in Toronto and she set up the social mar-
keting division for a major Canadian ad agency.  But she 
keeps pushing for new challenges. 
      As 2010 began, she came up with an idea that’s bet-
ter than a New Year’s resolution.  She started with a 
Facebook challenge and then as that grew she set up a 
blog on OpenSalon.com to say: 

Words are containers for our truths 
Words are the most powerful thing in the universe. 
Words can influence. Words can comfort. Words can in-
spire.  
Words like nature, half reveal and half conceal the soul 
within. 
Words are containers.  
For our faith. For our fear. For what we desire most.  
Words reveal our truths. 
 And through words, the mind is winged.  
Thinking is clearer once it has achieved expression.  
And it’s 2010. A time for renewal. A time to set the course.  
A time to speak our truth. 
So if you had to choose just one word for 2010, what 
would that be? 
One word that has personal meaning. 
To inspire, proclaim, to tickle and delight, or to simply 
bring joy.  
One word that acts as a guide for your 2010.  (I wish 
I wrote that!)   

    Now, I may be an older sister, but I’m not the fastest 
sister.  It’s taken me almost a whole month to decide on 
my word (there are so many possibilities!).  So here goes: 
My word for the year (2010) is “LIGHTEN” as in lighten up, 
enlighten, shine the light on, brighten, inquire, bring out 
the sun, have more fun, be less serious but more inqui-
ring .... This is a good word for me because of the work I 
do on climate change. After Copenhagen, we all have to 
keep going but in order to do that, I need lightness! 
      Think about it: What’s your word?  It’s not as easy as 
it looks.  But if you do try, you’ll find it rewarding and 
insightful.  And don’t forget to share your word – just 
write a response here: http://open.salon.com/blog/
tinks/2010/01/19/words_are_containers_for_our_truths 
 
Dr. Gail Whiteman, Director, Sustainability and Climate 
Research Centre
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We are in the middle of the term, no 
exam pressure yet, so what is there 
to do in Rotterdam. Here are some 
interesting tips for you to check out in 
the coming two weeks. 

Culinary Capital of the 
Netherlands
All you cuisine lovers, listen up. The 
website SpecialBite officially declared 
Rotterdam the Culinary Capital of 
the Netherlands. The website has ran-
ked the 1000 best restaurants in the 
Netherlands by sending spotters to 
each one of them and collecting these 
diner’s opinions. For us this means 
that we can check nearly every single 
restaurant in this city online, prior to 
visiting one. And as Rotterdam be-
came the culinary capital of Holland, 
the chances of having a delicious meal 
for a reasonable price are actually re-
ally good. There are always occasions 
that call for a good restaurant, like 
when your parents come for a visit or 
you want to impress a girl with your 
exquisite choice of location. Be clever 
and inform yourself in advance where 
the good places are to be found. Read 
the users comments on the quality of 
the service or generally the attitude 
of the employees; it helps you avoid 

unpleasant situations. Also, there are 
many great places that are just a little 
hard to find for non-locals and here 
the website can help you to discover 
them. To mention a few of these good 
but slightly hidden restaurants: There 
is ‘Kaat Mossel’ and ‘Wijn of Water’ 
housed in fancy blue containers, or 
the classy Italian pizzeria ‘La Pizza’. 
Just take the time to check out a menu 
of a restaurant once in a while, you 
will be surprised for how little you 
can have a really nice dinner. 
www.specialbite.com

Oceania 
Who knows this place? When hearing 
the name Oceania most people think 
of the drowned city of Atlantis. Look-
ing at the unique pieces shown in the 
exhibition Oceania, it seems a good 
guess. They are witnesses of periods 
long before today presenting us a cul-
ture that was highly isolated from the 
rest of the world. However, Oceania 
is the collective term for all the small 
islands that spread over the southern 
Pacific ranging from New Zealand on 
the one side to the Easter Islands on 
the other side. The area covers more 
than one third of our planet, but is 
so sparsely populated and inacces-

sible, that the different cultures have 
survived long periods. Even today it 
is still difficult to reach some of these 
small islands, since planes can carry 
us there but the islands themselves 
are too small to land on. The recently 
rebuilt World Arts Museum has 
brought some of the most unknown 
cultures of this planet right to the 
heart of Rotterdam.
www.wereldmuseum.nl

International Film Festi-
val Rotterdam - IFFR
Even to first-year students of Erasmus 
University, it is surely well-known, 
the cinematic highlight every year, 
the International Film Festival 
Rotterdam. Its size and variety is 
highly recognized throughout Europe. 
During a period of ten days nearly 
all cinemas in Rotterdam take part in 
the festival. The movies range from 
mainstream oriented blockbusters to 
highly artistic film projects, offering 
you the opportunity to dive into the 
full bandwidth of cinematic art. Some 
fans devote themselves to seeing 
several movies each day, but for the 
ordinary mortal it might be enough to 
visit just a few selected ones. Find out 
which movie suits your interest and 
what could be a cultural exploration 
to new horizons for yourself. There is 

a detailed schedule online with des-
criptions helping you find your way 
through the massive choice of movies.
www.filmfestivalrotterdam.com

STUKA-Fest
Flyers have been handed out in the 
C-hall for weeks now. STUKA-Fest 
is the cultural student party of the 
year. It stands for Studenten-Kamer-
Festival. It is a festival organized by 
students for students taking place at 
student houses. During the evening 
there are several sessions at various 
student houses all over the city. 
The performances vary from public 
readings to bands playing on a roof 
terrace or cabaret acts around the 
kitchen table. The website provides 
you with a great overview of the dif-
ferent acts, including a map of the city 
locating the student houses, perfor-
mances, and the times. You can easily 
put together a personal program for 
the evening. Maybe start off with a 
short movie show, then switch to a 
dance performance and end the night 
with some fun cabaret. After the three 
rounds, all STUKA-Fest visitors can 
gather at the NAI to party on together 
for the rest of the night, at the legen-
dary STUKA-Fest Afterparty. 
www.stukafest.nl

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

Next issues Erasmus 
Magazine 
EM 12 - Thursd 11 feb 
(deadline Tuesd 2 Feb) 
EM 13 - Thursd 25 feb 
(deadline Tuesd 16 Feb) 
EM 14 - Thursd 11 March  
 

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

See the website for an 
overview of the servic-
es. Location: C-hall (CB-
07), at the Woudestein 

campus. Telephone: 
(010) 408 2323. Opening 
hours: working days 
from 9.30 - 17.00 hours. 
Website: www.eur.nl/
esscinternational 
 
SPORTS 

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 fitness 
surcharges, go to 
www.erasmussport.nl. 

Courses in 2010
Tennis, squash, pilates, 
krav maga, hip hop, fe-
male self defence, inline 
skating. More informa-
tion: 
www.erasmussport.nl 

Erasmus Futsal Compe-
tition
The second week of 
February, the internal 
futsal competition will 
start again. In this com-
petition student teams 
play in different leagues 
of their own level and 
you have the chance to 
win some nice prizes. 
Until the 31st of Janu-
ary you can subscribe 
on www.erasmussport.
nl. A good way to have 
some fun with your 
friends! 

Social drinks and recep-
tions
Organise your social 
drink or reception at 
the Etappe Sports Café! 
For more information, 
call 010 – 408 1883 or 
send an e-mail to info@
erasmussport.nl. Or 
simply stop by! 

Woudestein Sports 
Centre
010 – 408 1875
info@erasmussport.nl
www.erasmussport.nl

E S S C

THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis



 Walewein

Lekker klagen
Mag ik even? Je kunt met de VUT gaan of je kunt 
bewaker worden bij de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. De toelatingeisen zijn niet erg hoog, 
wel wordt er van je gevraagd of je een beetje 
vervelend kan doen tegen studenten die hun fiets 
verkeerd neerzetten.
Ik zou wel eens willen weten wat de bewakings-
helden nu precies doen, behalve studenten lastig-
vallen. Mocht er een keer echt wat fout gaan, dan 
bellen ze de politie, en bij een ludieke demon-
stratie vanwege een meningsverschil wordt er 
wel van een ‘beveiligingsgevaar’ gesproken, maar 
wordt er niet ingegrepen. Aan de andere kant 
begrijp ik dat wel weer, want binnenzitten en kof-
fiedrinken is ook veel leuker.
Laatst was ik getuige van een legendarisch be-
wakingsmoment. Eén van onze bewakingshelden 
vertelde een meisje dat ze haar fiets daar niet 
neer mocht zetten. Zegt die dame opeens: ‘Sorry 
I don’t speak Dutch.’ Vervolgens weet onze bewa-
kingsheld de magische woorden: ‘Ooh’, over zijn 
lippen te krijgen en loopt door. Ik begrijp dat ook 
wel, die exchange studente had maar gewoon 
Nederlands moeten leren.
Helaas zijn er soms ook pijnlijke momenten. 
Want ook fietsen die netjes naast de rekken staan 
worden aan de ketting gelegd. Zelfs toen onder-
getekende in geen honderd meter een lege plek 
zag, en dus besloot zijn fiets zorgvuldig naast het 
rek te zetten, zat even later de ketting eromheen!
Vol goede moed trok ik richting bewaking om 
mijn zaak te bespreken. Helaas zonk die moed me 
al snel diep in de schoenen toen de eerste reactie 
aldaar was: ‘Wilt u cash of contant betalen?’ Ik 
stond op het punt hen te vragen of hun wereld 
altijd zwart of wit was, en of ze altijd dezelfde 
weg naar Rome namen, maar ik bedacht me, 
want dan zou ik waarschijnlijk eerst moeten 
uitleggen waar Rome ligt. Bovendien, meestal als 
je probeert je zaak aan te vechten, krijg je toch 
te horen: ‘Ik ga niet met je in discussie.’ Ook dat 
begrijp ik wel; het draait om zelfreflectie. Je moet 
weten wat je kunt, en wat niet.
Maar één ding begrijp ik niet: waarom moet een 
fietsenboete boven de Balkenende-norm liggen? 
Zeven euro vijftig, omdat je fiets een tikkeltje 
scheef staat! Dan houd je toch niet echt rekening 
met je belangrijkste doelgroep, de studenten.

Enfin, het is vooral een principekwestie, en voor 
de rest: boeie! Uiteindelijk is het toch mijn papa 
die betaalt.

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

De deur van Charles Rozenberg staat letterlijk 
en figuurlijk altijd open. Op zijn grote oranje 
bank onder zijn hoogslaper kan iedere huisge-
noot terecht met verhalen over liefdesverdriet 
en examenstress. Voor brakke buren die door 
hoofdpijn en trillende handen geen pan meer 
kunnen vasthouden, bakt hij een lekker eitje. 
Of maakt hij tosti’s. “Er is hier altijd wel brood 
in huis en zoveel moeite is het niet om tosti’s 
klaar te maken. Als mijn huisgenoten wat al te 
vrolijk thuiskomen door de drank, gaan ze de 
volgende dag minder gaar naar college met een 
tosti in hun maag.”
Kortom, Rozenberg is de ideale huisgenoot. 
Zijn medebewoners nomineerden hem daarom 
voor de wedstrijd ‘Huisgenoot van het Jaar’ 
en Rozenberg won. Hij was erg verrast, zijn 
omgeving nauwelijks. Rozenberg houdt van 
gezelligheid. Dat bleek al tijdens zijn studie 
in Groningen. Daar zat hij bij Pharmacie 
Sacrum, de studievereniging van Pharmacie. 
De oorkonde van de vereniging siert zijn muur. 
In zijn studentenhuis in het hoge Noorden 
speelde hij eerder al de ideale waard achter de 
tap.
Toch verruilde hij de ‘ontzettend goede feest-
stad’ Groningen voor Rotterdam. Rozenberg 
had als kind een grote droom: arts worden. 
In Rotterdam was hij ingeloot. Hij verhuisde 
dolgelukkig, maar had weinig tijd meer voor 
gezelligheid, op de verenigingsavonden bij 

Laurentius na. Zijn kamerdeur was vaak dicht 
omdat hij hard studeerde. Het mocht niet 
baten: Rozenberg haalde het vereiste aantal 
punten niet en stopte na twee jaar ploeteren 
gedwongen. “Dat was een klap, maar wel het 
beste wat me had kon overkomen. Ik had me zo 
blind gestaard op geneeskunde.”
Het werd de ommezwaai van zijn leven. Hij 
koos voor de studie algemene cultuurweten-
schappen en voelde zich meteen thuis. “Ik 
mocht stukken schrijven over mijn favoriete 
bands, in plaats van celbiologie. Blijkbaar 
heb ik dit altijd fantastisch gevonden, zonder 
me dat te realiseren. Dit is mijn wereld”, zegt 
hij, terwijl hij de kaarten van Pinkpop en 
Lowlands op zijn muur aanwijst. “Ik wil dol-
graag zulke evenementen organiseren.”
Ook keerde de gezelligheid terug. Hij ver-
huisde van de Coolhaven naar het ‘Wijnhuys’ 
in het centrum. Geneeskunde komt alleen nog 
voorbij in de tv-serie Grey’s Anatomy. “Daar 
zijn mijn twee huisgenotes dol op, ik niet 
hoor. Maar het is gezellig als ze bij mij komen 
kijken.” De prijs van Huisgenoot van het Jaar 
– een diner voor twee – hoopt hij om te kunnen 
zetten in bier voor zijn huisgenoten. “Ik vind 
het een prijs die we met het hele huis hebben 
gewonnen. Ik ben niet alléén gezellig, dat zijn 
we samen. En dan kook ik zelf wel. Dan heb-
ben we een geweldige avond.”  MZ (foto: RvdH)
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