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Een nieuw begin
Een ongeschonden jaar ligt voor ons. Tijd voor een 
nieuw begin. 
Hoewel de echte start van het nieuwe jaar voor ons 
natuurlijk in september ligt. Daarmee in het midden 
latend of het onderwijs een paar maanden voor, of 
juist hopeloos achter loopt op de rest van de wereld.
Hoe dan ook, het is een nieuw begin. Daarom in deze 
EM drie mensen aan het woord die een nieuwe start 
hebben gemaakt.
Publiciste Heleen Mees verruilt – een paar dagen per 
maand - glamorous New York voor een kantoortje in 
het H-gebouw op de campus om te werken aan haar 
proefschrift. Jolande Ardon werd van hardloper en 
moeder, weer student en schoof in de collegebanken.
Maar een echt nieuwe start was er voor de rechtenstu-
dent die na een paar jaar achter tralies, weer kan proe-
ven aan het vrije leven als student. Hij moet na een 
zware tijd, zijn leven opnieuw beginnen.
Ook voor de redactie van EM is het een jaar vol nieuwe 
starts. Nieuwe huizen, nieuwe baan en wie weet welke 
verrassingen er nog meer onder de sneeuw verborgen 
liggen. 
Een nieuw begin is mooi, hoewel je soms zou willen 
dat alles bij het oude bleef. Gelukkig dat het nieuwe 
Erasmusbeeld dat voor de kerst werd onthuld, sterk op 
de bestaande sculpturen van Erasmus lijkt. En dat dit 
Erasmus Magazine misschien minder glossy is dan het 
kerstnummer, maar even lezenswaardig.

Namens de redactie een mooi en nieuw begin!

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online
gunneweg@em.eur.nl
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De lange weg van Eras-
mus naar het atrium 
Erasmus Multiplex - het 
onder auspiciën van ‘huis-
architect’ Gerard Frishert 
vervaardigde beeld van 
Erasmus - werd op don-
derdagmiddag 17 decem-
ber officieel onthuld. Van-
af nu is ook het atrium 
van het A-gebouw op 
Woudestein een gebeeld-
houwde evenknie van de 
‘Rotterdamse’ humanist 
en filosoof rijker; buiten 
op het grasveld voor het 
E-gebouw staat sinds 
ruim een jaar namelijk al 
een in China vervaardigde 
Erasmus.
Alvorens de uit lagen van 
diverse metaallegeringen 
opgebouwde wijsgeer kon 
worden uitgepakt, is door 
Frishert cum suis lange 
tijd aan het beeld ge-
werkt.
Hiernaast een foto-im-
pressie die – enigszins wil-
lekeurig – begint op 15 ok-
tober 2008, wanneer de 
polyurethane versie van 
Erasmus uit de mal wordt 
gehaald en eindigt met de 
onthulling door Frishert 
en voormalig rector mag-
nificus Steven Lamberts. 
GE (fotografie: Levien Wil-
lemse)
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ONDERWIJS

DE QUOTE

‘De burgemeester van Culemborg moet een Coheniaanse rol op 
zich nemen, en niet meer over Molukkers of Marokkanen praten, 
maar de identiteit van ‘de Culemborger’ benadrukken.’ 
Socioloog Iliass El Hadioui (EUR) in Spits, 6 januari 2010.

TALENT OP DE EUR

JOOST NOTENBOOM
De 27-jarige Joost Notenboom begon als 18-jarige met de 
studie rechten aan de EUR. Maar ja, ‘te droog’. Hij zette een 
stapje terug, ging Business and Languages studeren aan 
de hogeschool. Wilde na afronding avonturieren en werd 
parkwachter in Zuid-Afrika. Kreeg alsnog de geest. Hij 
dacht: “Nu wil ik cum laude afstuderen aan de Rotterdam 
School of Management van de Erasmus Universiteit”. 
De master werd Global Business and Stakeholder Ma-
nagement. Zo geschiedde, cum laude afgestudeerd dus, 
afgelopen jaar. Met een scriptie over watermanagement, 
waarvoor hij onderzoek deed in Tel Aviv, Israël. Het Mid-
den-Oosten als onderzoekscasus voor de watertekorten in 
de wereld. Een belangrijke portee van zijn onderzoek: er is 
techniek om zoet water te creëren, maar de politieke wil 

moet er ook zijn. Met zijn scriptie verdiende hij een flinke 
prijs (1250 euro) van het CIDI, de Israëlische informatie- en 
lobbyorganisatie in Nederland. Pikant? Een bevooroordeel-
de scriptie? Nee hoor, want hij won er ook al de facultaire 
KPMG-prijs mee. Sterker nog: een Palestijnse professor 
met wie hij samenwerkte, vond de scriptie ook geweldig 
goed. Die nodigde hem zelfs uit om te gaan promoveren 
in Engeland, volgend jaar. En dat wil hij dolgraag, een 
academische carrière. Maar eerst weer even avonturieren, 
dat zit nu eenmaal in zijn bloed. Met een vriend gaat hij 
fietsen, van het noordelijkste puntje van Alaska tot het 
zuidelijkste puntje van Argentinië. Om aandacht te vragen 
voor het waterprobleem. DR

Pedagogische weten-
schappen stapje dichterbij
Of	er	een	bacheloropleiding	pedagogische	we-
tenschappen	op	de	Erasmus	Universiteit	komt,	is	
nog	niet	honderd	procent	zeker,	maar	de	eerste	
horde	is	genomen.	

De toetsing door de Commissie Doelmatigheid Ho-
ger Onderwijs (CDHO) viel pas geleden positief uit. 
Dat betekent dat de commissie ervan overtuigd is dat 
het overheidsgeld in principe zinnig is besteed aan 
zo’n opleiding. Het was nog even spannend, want de 
Leidse universiteit biedt al een soortgelijke opleiding 
aan. Zou dit niet dubbelop zijn? De Erasmus Univer-
siteit wist voldoende duidelijk te maken dat een peda-
gogische opleiding in Rotterdam een aanvulling zou 
zijn. Naar verwachting zal de Rotterdamse opleiding 
een nieuwe groep studenten aanboren: studenten uit 
de directe omgeving van de havenstad, die wel peda-
gogische wetenschappen willen studeren, maar niet 
naar Leiden willen. Op dit moment wordt hard ge-
werkt aan de accreditatieaanvraag die de universiteit 
in februari moet indienen bij de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO). Dit instituut zal oor-
delen over de inhoud van de opleiding. Als de NVAO 
positief besluit, dan kan de bachelor wellicht per sep-
tember 2011 van start gaan. Deze bachelor is niet de 
enige opleiding op het gebied van onderwijs die de 
EUR wil gaan aanbieden. Ook een aansluitende mas-
ter en een educatieve minor staan op de planning. De 
minor wordt waarschijnlijk volgend collegejaar al 
aangeboden; de master pas over enkele jaren. MM

Student speelt mens-erger-je-niet met kinderen

COMMUNITY SERVICE

Doe een dansje met gehandicapten
Met	het	eeuwfeest	van	de	Erasmus	Universiteit	in	2013	hebben	duizend	EUR-
studenten	vrijwilligerswerk	gedaan.	Met	deze	belofte	namen	de	verenigingen	op	17	
december	afscheid	van	de	oud-collegeleden	Steven	Lamberts	en	Kees	van	Rooijen.	

De Rotterdamse studentengezelligheidsverenigingen, de KASEUR-, en studievereni-
gingen maken zich sterk voor vrijwilligerswerk in Rotterdam; de zogeheten com-
munity services. “Met dit initiatief steunen wij de ambitie van de universiteit om een 
steentje bij te dragen aan de stad Rotterdam”, verklaart Özlem Çoban, Coördinator 
Diversiteit Studenten. “Bovendien passen de community services perfect in het 
beleid van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van de EUR.” 
Via de Rotterdamse stichting Workmate kunnen studenten vrijwilligerswerk gaan 
doen, zoals kokkerellen met mensen met een verstandelijke beperking, tennisles 
geven aan kinderen, of een dagje helpen bij de Voedselbank. Medewerkers van de 
universiteit konden vorig jaar al een dag in werktijd besteden aan vrijwilligersacti-
viteit.  De universiteit wil studenten, die naast hun studie tijd vrijmaken voor com-
munity services of bestuurswerk, certificeren. Het is de bedoeling dat studenten aan 
het eind van hun studie een aanvraag indienen voor een certificaat. LJ  
Voor meer info ga naar www.eur.nl/workmate
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ZKK
Waar:	Hal	voor	de	Aula,	Woudestein
Wanneer:	dinsdag	5	januari	16.00	–	17.30	uur

Zo rond de klok van vieren lijkt het adagium ‘een 
nieuw decennium, een nieuw begin’ nu niet direct 
van toepassing wanneer men de hal voor de Aula in 
ogenschouw neemt. Kuierend en keuvelend komen 
medewerkers uit hun amper weer twee dagen in ge-
bruikgenomen holen geslopen richting nieuwjaars-
borrel, alwaar als vanouds de champagneglazen 
zijn gevuld, de oliebolletjes gebakken en de hapjes 
al klaar liggen. De meeste gezichten blijken voor ie-
dereen –  zoals te doen gebruikelijk – meer dan be-
kend; ergo is veelvuldig handengeschud, schouder-
geklop en wanggezoen niet van de lucht. Zo gaat 
het al decennialang op Woudestein, en niets aan dit 
nieuwe begin lijkt te verschillen van alle oude nieu-
we beginnen. Of het moet de locatie zijn, die – prijs 
de borrelorganisator met voortschrijdend inzicht – 
een kleine honderd meter is verlegd; in plaats van 
de bij winterse temperaturen uiterst onaangename 
C-hal is gekozen voor dit voorportaal der Aula, toch 
ietwat warmer en gezelliger. 
Nee, verder lijkt alles bij het oude te blijven van-
daag. Zelfs bijna vertrekkend collegelid Kees van 
Rooijen hapt als vanouds in zijn biertje, en weet 
zich als immer omringd door studentikoos volk. 
Tussen het geroezemoes van de EUR-employees 
door, klinken Top-2000-achtige klanken. ‘I am your 
Venus.’ Het had ook 5 januari 2007, 2005 of 2001 
kunnen zijn.
Edoch, schijn bedriegt. Want er blijkt deze koude 
dinsdagnamiddag in januari wel zeker sprake van 
een nieuw begin: een nieuwe voorzitter betreedt het 
spreekgestoelte. Een vrouw. Ook nog eentje waar-
van je meteen ziet dat ze de hele rit gaat uitzitten. 
En eentje die de academische goegemeente niet op 
een louter obligaat, doch van een vermanende on-
dertoon voorzien nieuwsjaarstoespraakje trakteert. 
Pauline van der Meer Mohr is dan ook gepokt en 
gemazeld op vele plekken op deze aardbol, en af-
komstig uit het bedrijfsleven. En naar eigen zeggen 
levend volgens het in de jaren zeventig geïntrodu-
ceerde ZKK-principe: Zelfstandig, Kritisch, Krea-
tief.
M&M laat de champagnedrinkers weten dat vanaf 
nu hen discipline zal worden bijgebracht. Dat ze 
weliswaar ‘dienend en faciliterend’ zal zijn, maar 
zich eveneens volgens de ZKK-moraal een mening 
zal vormen en navenant actie zal ondernemen. En-
kele tipjes van sluiers licht ze al op: decanen zullen 
het aantal vrouwelijke hoogleraren moeten opkrik-
ken, anders zwaait er wat. Er moet ook meer ge-
bruik worden gemaakt van synergie onderling. O 
ja, en weg met de zesjescultuur. En eindelijk gaan 
we vanaf nu fatsoenlijk Engels spreken op universi-
taire happenings. We zijn toch internationaal? Of 
niet dan?

Komend uit haar mond klinkt het bijna als een 
nieuw nieuw begin. Het zal toch niet waar zijn?

Gert van der Ende

ACHTERAF

Ov-chipkaart officieel ingevoerd
Het	is	zover:	de	ov-chipkaart	is	per	1	januari	2010	het	enige	wettelijke	betaalmiddel	
in	het	openbaar	vervoer	voor	studenten.	Op	maandag	4	januari	probeerden	duizen-
den	studenten	tegelijkertijd	hun	ov-reisrecht	te	activeren.	Viel	het	mee	of	tegen?	
Drie	partijen	over	de	eerste	dag	van	de	ov-chipkaart.

Gerard	Oosterwijk,	Voorzitter	van	de	
Landelijke	Studenten	Vakbond	(LSVb)
“Wij hebben voornamelijk telefoontjes en 
klachten gekregen over nog niet ontvangen 
ov-chip kaarten. Op het moment zijn nog 
18.000 studenten kaartloos. Dit moet zo 
snel mogelijk worden opgelost.”
Rob	Sebes,	Woordvoerder	van	
Coördinatiepunt	ov-chipkaart
“Wij zijn tevreden over het verloop van de 
eerste dagen reizen met de ov-chipkaart. 
De lange rijen bij de oplaadpunten waren 
te verwachten, in drie dagen tijd hebben 
immers 10.000 studenten al hun kaart ge-
activeerd.”
De	studenten
De meningen onder studenten zijn ver-
deeld. Een aantal studenten had al negatie-
ve ervaringen met de kaart nog voor het 
nieuwe systeem überhaupt officieel was in-

gevoerd. “Voor het activeren van mijn ov-
reisrecht heb ik een half uur in de rij moe-
ten staan,” aldus Geofanne Wijngaarden 
(22), student Hotelmanagement.
Rik Timmen (20), student Administratie, 
heeft de kaart meerdere keren aan moeten 
vragen. “De goede oude strippenkaart 
werkte volgens mij veel beter. De chip-
kaart kwam eeuwen na de aanvraag einde-
lijk binnen. Een week later kreeg ik er nóg 
één thuis gestuurd.”
Bij anderen verliep het proces van opwaar-
dering en gebruik van de kaart weer wél 
soepel. Dora Timmers (25), student Wijs-
begeerte: “Mijn ervaring met de ov-chip-
kaart is alleen maar positief. Wat ontzet-
tend opvalt is dat er ook altijd wel iemand 
in de buurt is om je te helpen met de kaart 
als het even niet lukt.” CL

VERVOER

Deirdre Gras krijgt een kaartje 
van Steve Ballmer

“ ’s Avonds direct na op opnames heb ik met-
een een mail gestuurd naar Steve Ballmer met 
mijn CV. Zondagnacht kreeg ik al antwoord. 
‘Waar wil je stage lopen, en welke afdeling 
heeft je voorkeur?’, vroeg hij me”, aldus een en-
thousiaste Gras. De student vond het een beet-
je vreemd om direct mailcontact te hebben met 
Ballmer, maar uit zijn leuke reactie kon ze op-
maken dat hij nog wist wie ze was. “De opna-
mes en het mailcontact met Steve veroorzaak-
ten destijds een soort hype in mijn hoofd, ik 
was er veel mee bezig.”  Gras liet de Microsoft-

topman weten dat ze het liefst stage loopt in de 
Verenigde Staten op de afdeling marketing of 
reputation management. Het bedrijf biedt haar 
echter geen stageplaats aan, omdat ze al bijna 
is afgestudeerd. Wel adviseerde Microsoft haar 
om na haar afstuderen te solliciteren op een 
normale positie binnen het bedrijf. Gras hoopt 
haar studie in september af te ronden, maar 
weet nog niet of ze daadwerkelijk gaat sollicite-
ren bij Microsoft. “Het is een serieuze optie, 
maar ik ga ook rondkijken bij Ahold, KPMG 
of Proctor & Gamble bijvoorbeeld.” LJ

Mailen met Steve Ballmer
Masterstudent	IBA	Deirdre	Gras	vroeg	tijdens	de	opnames	van	NOVA College Tour op	
8	oktober	aan	Microsoftbaas	Steve	Ballmer	of	hij	nog	een	stagiaire	kon	gebruiken.	
Prompt	gaf	hij	haar	zijn	visitekaartje.	Is	de	stageplaats	geregeld?

CARRIÈRE
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SPORT

Skadikampioenen adviseren elkaar
Skadiroeier	David	Kuiper	werd	op	14	december	verkozen	tot	Rotterdamse Sportman van 
2009.	Zijn	clubgenoot	Maaike	Head	was	twee	dagen	eerder	voor	de	derde	keer	op	rij	de	
snelste	lichte	dame	bij	de	Nederlandse	Kampioenschappen	Indoor	Roeien.		EM	interviewde	
de	Skadianen	over	elkaar.	

Maaike	over	David
Heb je op David gestemd? 
“Uiteraard. David verdiende 
de titel het meest, want hij 
is ontzettend toegewijd. Hij 
gaat honderd procent voor het 
roeien en bouwt zijn leven om 
de sport heen. Zijn gedreven-
heid blijkt ook uit het feit dat 
hij na de Olympische Spelen 
in Beijing als eerste weer ging 
trainen. Terwijl de andere 
roeiers lekker vakantie gingen 
vieren, dacht David juist: 
we zijn met de Holland Acht 
vierde geworden. Dat moet 
beter, dus ik ga meteen weer 
aan de slag.“ 

David verandert vaak zijn 
look, wat staat hem het best? 
“In Beijing was zijn hoofd kaal, 
maar had hij wel een baard. 
Deze look zou tegenstanders 

moeten afschrikken, maar ik 
vond het te angstaanjagend. 
Met een beetje haar vind ik 
hem vriendelijker, hij is immers 
al zo groot. Zijn bijnaam op de 
club is overigens ‘The Beard’.”

Wat kan David nog verbete-
ren? “Pfff. Als sporter is hij al 
behoorlijk compleet. Misschien 
zou David het roeien af en toe 
iets meer moeten loslaten.”

David	over	Maaike
Hoe is Maaike als sporter? 
“Ze is een echte doorzetter. 
Ze werkt hard en altijd naar 
een doel toe. Verder is ze een 
spontane meid.”

Hoe ver gaat ze het schoppen 
in de sport? “In de categorie 
‘lichte dames’ is Maaike heel 
sterk. Met haar behaalde tijd 

bij de Nederlandse Kampi-
oenschappen Indoor Roeien 
van 7.09 minuten op de roei-
ergometer, zit ze zit al dicht 
bij het wereldrecord van 6.56 
minuten. Wie weet komt ze nog 
dichterbij. Verder traint ze sa-
men met Rianne Sigmond om 
in de ‘dubbel twee’ mee te doen 
aan de Olympische Spelen van 
Londen in 2012. Als ze zo hard 
blijven werken als nu, maken 
ze zeker kans op een medaille.” 

Wat is jouw advies aan Maai-
ke? “Gaan met die banaan! 
Om de Olympische Spelen te 
bereiken, moet ze het roeien 
echt op nummer één zetten, en 
daaromheen ruimte vrijmaken 
voor andere dingen.” LJ (foto’s: 
Merijn Soeters)

Studente Joyce Mantel die in 
december vorig jaar naar Kopen-
hagen afreisde voor haar master-
scriptie in het kader van de studie 
International Management - CEMS. 
De hoofdstad van Denemarken 
vormde vorig jaar van 7 tot 18 de-
cember het decor van de interna-
tionale klimaatonderhandelingen. 

Waar richt je je in je scriptie zich 
op? 
“Ik focus me op de invloed van de COP15 
in Copenhagen op de strategie van milieu- 
organisaties en de reactie van bedrijven. Het 
doel is te onderzoeken hoe bedrijven reage-
ren op de druk van milieuorganisaties.”

Hoe was het in Kopenhagen?
“Het was een unieke ervaring. Ik reisde mee 
met de Kopenhagen Express en heb daar 
kunnen spreken met ministers, de Neder-
landse delegatie en de Jongeren Kopenhagen 
Coalitie. Eenmaal aangekomen kon ik helaas 
het conferentiecentrum niet in. Er waren 
45.000 geaccrediteerden, terwijl het gebouw 
aan het begin van de tweede week een 
maximum van 15.000 NGO-afgevaardigden 
toeliet. Dat was wel een tegenvaller.”

Hoe heb je toen je tijd in Kopenha-
gen doorgebracht?
“Ik heb veel lezingen bezocht, meegedaan 
aan activiteiten buiten het conferentie-
centrum om en ik heb meegelopen in een 
demonstratie.”

Wat heb je aan je bezoek aan Kopen-
hagen gehad?
“Het was een inspirerende week waarin alles 
wat ik te weten ben gekomen over de positie 
van NGO’s tegenover de positie van bedrij-
ven in de onderhandelingen, als data kan 
gebruiken voor mijn scriptie. Ondanks het 
feit dat ik weinig contact had met corporate 
partijen heb ik veel gehad aan mijn gesprek-
ken met milieu-organisaties en NGO’s.”  CL

Maaike Head

David  Kuiper
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Susanne	Janssen	is	lid	
van	Raad	voor	
Cultuur
Ze is benoemd van-

wege haar brede wetenschap-
pelijke expertise op het terrein 
van media en cultuur.

Charly’s	tosti’s	
brengen	de	
overwinning
Charles Rozenberg, 

student Algemene cultuurwe-
tenschappen, is verkozen tot 
‘Huisgenoot van het Jaar 
2009’.

Tafelvoetbalspel	
gestolen
Tijdens de afscheids-
borrel van Kees van 

Rooijen en Steven Lamberts 
op 17 december is de voetbal-
tafel van de Erasmus 
Recruitment Days ontvreemd.

Meevallertje	in	stufi
Studenten met een 
gedeeltelijke aanvul-
lende studiebeurs 

krijgen in februari mogelijk 55 
euro extra uitbetaald door een 
fout in 2009. 

@ErasmusTweet
Volg ons ook op 
Twitter! We brengen 
je snel op de hoogte 

van al het nieuws op en rond 
de universiteit.

ONDERWIJS

miljoen euro uit de aardgasbaten van de overheid 
komt ten goede aan de Nederlandse Life Sciences 
& Health-onderzoeksprogramma. Het Erasmus 
MC is penvoerder van de twee grootste deelgebie-
den van dit programma: ‘Drugs’ en Regenerative 
Medicine.

CIJFER

Nieuwe webrubriek: 
‘Beste Bud’ 
In deze nieuwe rubriek op EM.Online beantwoordt 
loopbaancoach Bud Bickes vragen van ouderejaars 
studenten of afgestudeerden tot 35 jaar over (de start 
van) hun loopbaan. Hoe kom ik erachter wat voor baan 
ik leuk vind, hoe stel ik me op in een sollicitatiegesprek, 
of hoe houd ik de moed erin na een zoveelste afwijzing? 
Kijk voor adviezen op www.erasmusmagazine.nl, en stel 
je vraag.

WEB

Massaliteit 
bedreigt 
universiteiten
Op	universiteiten	blijkt	massaliteit	een	
groeiend	probleem,	zo	blijkt	uit	de	Keuze-
gids	Universiteiten	2010	die	eind	vorig	
jaar	uitkwam.	

De sterke groei van de studentenaantal-
len en het kuddegedrag van studenten die 
kiezen voor bachelorstudies als rechten, 
economie en bedrijfskunde, leiden bij die 
grote studies tot flink wat onvrede. 
Dit geldt niet specifiek voor het onderwijs 
aan de Erasmus Universiteit, maar is een 
conclusie die op landelijk niveau wordt 
getrokken. De auteurs van de Keuzegids 
constateren dat “grootschaligheid en 
kwaliteit blijkbaar niet zo gemakkelijk zijn 
te combineren”. De algemene uitkomst 
van het onderzoek dat voorafging aan het 
maken van de gids beaamt dit: Wageningen 
krijgt, als kleinste universiteit, de meeste lof 
voor zijn onderwijs.
Een ranglijst levert de Keuzegids niet. Het 
gaat om een overzicht van hoe de hoger 
onderwijsopleidingen ten opzichte van 
elkaar presteren op diverse punten. Zo 
is per vakgebied bekeken hoe studenten 
dingen als het onderwijsprogramma, de 
docenten en de begeleiding beoordelen. Ook 
keek de redactie naar de uitval in het eerste 
studiejaar, hoeveel studenten binnen vier 
jaar hun bachelordiploma halen, en naar de 
contacturen tussen student en docent. 
De bachelor Psychologie van de EUR 
springt eruit als kwalitatief bijzonder hoog-
waardig. Ook de economische opleidingen 
komen er niet verkeerd vanaf, maar geen 
ervan wordt uitzonderlijk hoog beoordeeld. 
MM

Meer informatie staat op www.keuzegids.org

Eind deze maand komt de eerste editie van 
Credo uit. Dit blad zal verschijnen naast het 
online magazine SoFa (www.eur.nl/fsw/so-
fa), dat wordt gemaakt door de faculteit zelf. 
Waarom een nieuw blad voor dezelfde doel-
groep?  Bestuurslid van Cedo Nulli Brian 
Hewitt: “Waar SoFa meer bericht over fa-
cultair nieuws, zal Credo zich vooral richten 
op de activiteiten van onze studievereniging. 
Dit blaadje is vooral bedoeld om onze 1300 
leden betrokken te houden.” 
De druk- en distributiekosten worden ge-
dragen door sponsors, zodat alle leden het 
thuisgestuurd zullen krijgen. Credo wordt 
gemaakt door een team van acht vrijwil-
ligers en zal drie keer per jaar verschijnen op 

A4-formaat en zo’n dertig pagina’s tellen. De 
eerste editie heeft een oplage van ongeveer 
1500 stuks. 
Kwartaalblad Post Scriptum richt zich op 
de filosofiestudenten, en wordt ook volge-
schreven door hen. Hoofdredacteur Ruben 
Bakker: “We hebben het blad opgericht, om-
dat wij als studenten een eigen medium mis-
ten, waarin de studie met de praktijk wordt 
verbonden.” Elke editie zal een ander thema 
hebben. Begin februari verschijnt het eerste 
nummer, met als thema ‘Groei’.
Het blad op A5-formaat wordt gefinancierd 
door de faculteit en het Trustfonds. De eerste 
oplage zal 250 stuks bevatten. MM/LJ

Binnenkort	is	de	Erasmus	Universiteit	twee	nieuwe	bladen	rijker.	De	filosofen	lance-
ren	Post Scriptum	en	Cedo	Nulli,	de	studievereniging	van	de	sociale	faculteit,	start	
Credo.	

EUR krijgt twee nieuwe bladen
MEDIA
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Legioen zzp’ers zal blijven groeien

Het aantal zelfstandigen zonder personeel 
(zzp’er) is in 2009 enorm gestegen. Deels uit 
noodzaak, zoals ontslag, deels als bewuste 
keuze – er zijn kansen – kozen veel ex-werk-
nemers zelfstandig te gaan ondernemen. 
Die kansen brengen echter ook veel risico’s 
met zich mee: zie de vele werkloze zelfstan-
digen in de bouwsector. “Kansen en risico’s 
gaan hand in hand, dat is inherent aan het 
ondernemerschap”, aldus econoom en socio-
loog Justus Veenman. Is het einde in zicht 
voor de zzp’er?  

tekst Marjolein Marchal fotografie Ronald van den Heerik

Hoe is de toename van het aantal zzp’ers te ver-
klaren? “Twee factoren spelen een rol.  Enerzijds 
gaat het om verweer tegen bedreigingen. Binnen het 
kapitalistische stelsel is het niet gelukt om conjunc-
tuurgolven uit te bannen. Werknemers worden om 
de zoveel jaar in hun werk- en inkomenszekerheid 
bedreigd, doordat er weer een recessie is. Dat kan 
een motivatie zijn om als zelfstandige aan de slag te 
gaan. Anderzijds is er de reactie op ontstane kan-
sen. Na de nadruk op economies of scale ontstond 
de overtuiging dat een bedrijf sterker wordt wan-
neer het zich concentreert op de core business, de 
kernactiviteiten. Daardoor wordt een aantal activi-
teiten niet langer binnen de onderneming gedaan, 
maar afgestoten naar externen. Schoonmaakwerk 
en catering zijn goede voorbeelden. Dit afstoten 
biedt ook kansen voor zzp’ers.”

De arbeidsmarkt is geschikter geworden voor 
zelfstandigen? “Ja. Ook op een abstracter niveau. 
De arbeidersklasse is enorm in omvang afgenomen 
tot ongeveer 8 procent van onze beroepsbevolking 
nu. Dit heeft consequenties voor de aard van ons 
onderwijs, dat minder gericht is op disciplinering 
en meer op zelfstandig, creatief denken en handelen. 
Scholieren en studenten worden steeds meer aange-
sproken op eigen initiatief en eigen verantwoorde-
lijkheid. Dit nemen ze mee naar de arbeidsmarkt. 
Bovendien zijn mensen steeds hoger opgeleid, waar-
door de vaardigheid tot zelfontplooiing toeneemt. 

Ze denken meer na over de eigen kansen en de in-
vloed die ze hebben op hun eigen leven. Hiermee sa-
menhangend is er een culturele verandering: de op-
komst van het individualisme. Het idee om voor je-
zelf te zorgen, niet meer voor een ander te werken – 
dat spreekt veel mensen aan. Dit versterkt nog eens 
het feit dat zzp’ers niet noodzakelijk opereren uit 
noodzaak, maar omdat ze kansen zien: ik weet wat 
ik kan, ik weet wat ik kan bereiken, anderen hoeven 
niet voor mij te zorgen, ik ga ervoor. Dit alles ver-
klaart het relatief hoge percentage zzp’ers dat we nu 
zien. Want we zitten inmiddels al weer rond de 10 
procent van de beroepsbevolking.”

De toename van zzp’ers in de afgelopen ander-
half jaar doet toch vermoeden dat velen uit 
noodzaak zelfstandig zijn geworden, omdat ze 
zonder werk kwamen te zitten. “Ik ontken niet dat 
noodzaak een rol kan spelen. Van oudsher komt on-
dernemerschap deels eruit voort dat je het als werk-
nemer moeilijk hebt. Er zijn altijd weer mensen die 
een tik krijgen van de teruggang van werkgelegen-
heid en daardoor op het idee komen om zelfstandig 
te worden. Zo’n 70 procent van de zzp’ers komt uit 
een baan, 30 procent was al ondernemer. Van die 70 
procent weten we niet welk deel uit nood en welk 
deel als kans de stap naar ondernemerschap heeft 
gemaakt. Bovendien gaan die dingen vaak ook sa-
men.”

De status van de zzp’er zou zijn veranderd van 
specialist die op projectbasis in te huren is, in een 
‘self employed worker’: iemand die op dezelfde 
manier werkt als iemand in loondienst, maar dan 
met het voordeel voor de werkgever dat hij de 
zelfstandige eruit kan gooien wanneer hij maar 
wil. Klopt dat? “Ja, dat klopt wel. Het heeft te ma-
ken met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. 
Werkgevers hebben hier voordeel van, voor de 
zzp’ers hangt het af van het economische klimaat. 
Bij een economische opgang heeft hij vooral profijt 
van de zelfstandige status: hij kan binnen bepaalde 
grenzen kiezen welk werk hij doet, voor wie, en wel-
ke vergoeding hij vraagt. Als de markt krap is, kan 
hij zijn tarieven behoorlijk laten oplopen. Maar hij 
moet een stapje terug doen als het economisch min-
der gaat. Dat is inherent aan het ondernemerschap: 
kansen en risico’s gaan hand in hand. Juist door de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt zit er waarheid 
in het idee van de self employed worker. Een aantal 
zzp’ers is nu eerder veredelde werknemer met een 
bijzonder flexibele status, dan echte ondernemer.”

Is de zzp’er eigenlijk gewoon geen ondernemer? 
“Vaak zijn zelfstandigen zonder personeel meer ge-
richt op vakmanschap en veel minder op onderne-
merschap. Een ondernemer weet hoe hij een markt-
analyse uitvoert, hij heeft een duidelijke marktstra-
tegie en maakt heldere langetermijnplannen. Die 
vaardigheden bezitten veel zpp’ers niet, ze denken 
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PROF. JUSTUS VEENMAN 
(1949) is hoogleraar Eco-
nomische Sociologie. Hij 
studeerde economie aan 
de Erasmus Universiteit 
en promoveerde in de so-
ciale wetenschappen aan 
de Universiteit Utrecht. 
Van 1986 tot 2005 was hij 
directeur van het Instituut 
voor Sociologisch-Econo-
misch Onderzoek (ISEO). 
Hij is fellow van Ercomer. 
Zijn huidige onderzoek 
richt zich nog altijd op so-
ciale ongelijkheid. Hij ont-
ving voor zijn onderzoek 
de Erasmus Onderzoeks-
prijs en de Wolter-Kluwer-
prijs. In de jaren negentig 
was hij de nummer 1 op de 
toplijst van Nederlandse 
sociologen. Nu is hij direc-
teur van de capaciteits-
groep Toegepaste Econo-
mie van de Erasmus 
School of Economics. 

Legioen zzp’ers zal blijven groeien

meer op korte termijn. Dat is een kwetsbaar punt. 
Ruim 60 procent van de zzp’ers geeft minder dan 
duizend euro uit aan opleiding – terwijl innovatie 
een kernonderdeel is van ondernemerschap. Boven-
dien is de helft van de zzp’ers niet verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid en heeft geen pensioenvoor-
ziening geregeld.”

Wat is de rol van de overheid, lettend op het ge-
brek aan sociaal vangnet bij de meeste zzp’ers? 
“Pas bij structurele problemen moet de overheid 
verantwoordelijkheid nemen, vind ik – en dan met 
name voor de kwetsbare lager opgeleide zzp’ers. We 
hebben immers al de Kamers van Koophandel. Die 
doen ongelooflijk veel aan voorlichting en begelei-
ding, ook voor kleine ondernemers. Wat de rol van 
de overheid betreft: er zit een zekere spanning tus-
sen het feit dat mensen ervoor kiezen om zelfstandig 
te zijn en tegelijkertijd bij tegenslag roepen dat de 
overheid voor hen dingen moet regelen. Tot de es-
sentie van ondernemerschap behoort het zelf risico’s 
en eigen verantwoordelijkheid nemen. En wie on-
derneemt uit vrije keuze, omdat er kansen zijn – en 
niet uit nood – die moet ook niet willen dat de over-
heid helpt zodra het niet goed gaat. Daarmee hol je 
het idee van ondernemerschap uit.” 

De concurrentie tussen werknemers is groot nu, 
zowel bij loondienstverbanden als bij opdrachten 
op zelfstandige basis. Veel zzp’ers, meest schrij-

nend in de bouwsector, zitten vrijwel zonder 
werk. Is het einde voor de  zzp’er in zicht? “Wel op 
de korte termijn: de recessie duurt nog even voort en 
een deel van de zzp’ers zal het niet overleven. Toen 
de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) onlangs on-
derzoek deed, was 10 procent al in moeilijkheden. 
Het Centraal Planbureau bevestigde de problemen. 
Het zou kunnen uitgroeien tot 30 tot 40 procent dat 
het uiteindelijk niet redt. Velen, vooral laagopgelei-
den, hebben namelijk een kortetermijnbeleid ge-
voerd en onvoldoende reserves opgebouwd.”

Dat klinkt niet rooskleurig. “Op langere termijn zie 
ik daarentegen voortgaande groei.  Werkgevers 
houden behoefte aan flexibel inzetbare arbeids-
krachten. Daarnaast groeit langzaamaan de markt 
van persoonlijke dienstverlening, net als in de VS. 
Gechargeerd: iedereen heeft een eigen tuinman, 
zelfs de tuinman. We besteden steeds meer tijd aan 
werk, aan vrienden, aan ons gezin, dus huren we 
mensen in om huishoudelijke taken over te nemen. 
Dat zou een geweldige markt kunnen zijn voor 
zzp’ers. En vergeet niet de voortgaande individuali-
sering van de samenleving. Dat zie je nadrukkelijk 
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt: iedereen 
wordt steeds meer aangesproken op individuele 
prestaties. Als dat zo doorgaat, is het voor mensen 
veel gemakkelijker om individuele verantwoorde-
lijkheid te accepteren en zelfstandig ondernemer te 
worden in plaats van werknemer.” 

‘De recessie duurt nog 
even voort en een deel van 
de zzp’ers zal het niet 
overleven. ‘
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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 

Regina Boot
student geschiedenis

“Ik reis nu alweer een tijdje met de 
ov-chipkaart en dat bevalt prima. 
Natuurlijk heb ik de berichten in de 
media meegekregen, eerst over de 
aanloopproblemen bij de invoering 
in metro en tram, nu over de invoe-
ring van de kaart voor studenten en 
bij de NS. Ik denk echter dat die pro-
blemen tijdelijk van aard zijn. Veel 
mensen moeten, denk ik, gewoon 
nog even wennen aan de kaart.
Dat gold overigens ook voor mij-
zelf. De chip zat al op mijn NS-
voordeelurenkaart. Toch heb ik 
gewacht met het in gebruik nemen 
ervan totdat in de metro geen ander 
vervoerbewijs meer was toegestaan. 
Eerst even de kat uit de boom geke-
ken dus: wat zijn de ervaringen van 
andere reizigers? Welke aanlooppro-
blemen zijn er? Maar in het gebruik 
valt de kaart me nu alleszins mee. 
Omdat ik niet heel vaak met het 
openbaar vervoer reis, is het nog wel 
even opletten met in- en uitchecken 
en moet ik goed in de gaten houden 
of er genoeg saldo op de kaart staat. 
Verder ben ik nog niet helemaal 
‘om’, want voor treinreizen koop ik 
voorlopig nog gewoon een kaartje 
uit de automaat.”

“Mensen mogen wat mij betreft 
wel klagen over de ov-chipkaart. 
Sowieso heb ik de ‘conservatieve’ 
eigenschap om het nut van 
bepaalde veranderingen niet in 
te zien. Waarom iets veranderen 
wat werkt? Of, zoals mijn moeder 
het zou zeggen: “Waarom moeilijk 
doen, als het makkelijk kan?” Ik 
begrijp best dat mensen niet zitten 
te wachten op de verandering van 
strippenkaart in ov-chipkaart. Maar 
dat is nog het vervelendste niet. 
Als een verandering uiteindelijk 
een verbetering blijkt, is het geen 
probleem. De ov-chipkaart heeft 
daarentegen al veel kuren laten 
zien: fraudegevoeligheid, hogere 
prijzen, ellenlange wachtrijen 
bij de servicepunten en veel 
onduidelijkheid. De staatssecretaris 
lijkt het plan, tegen beter weten in, 
door te willen drukken. Laten we 
er dan maar van uitgaan dat daar 
goede redenen voor zijn. Als ik al die 
klachten zie, kan ik die echter niet 
bedenken.”

De	Rotterdamse	metroreiziger	weet	al	bijna	niet	beter:	reizen	met	de	ov-chipkaart.	Maar	
vanaf	11	februari	a.s.	moeten	ook	bus-	en	tramreizigers	in	de	hele	regio	er	aan	geloven.	En	
voor	studenten	geldt	dat	ze	tot	1	februari	nog	met	hun	oude	ov-studentenkaart	mogen	
reizen	en	daarna	ook	hun	chipkaart	moeten	hebben	geactiveerd.	Veel	geklaag	en	gedoe	en	
gemopper.	Een	kwestie	van	even	wennen,	of	is	er	echt	was	mis	met	de	ov-chipkaart?	

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)

Elaine Mak
universitair hoofddocent 
Erasmus School of Law

Mensen moeten niet zeuren over de ov-chipkaart

Kirsten Rohde
universitair docent Erasmus 
School of Economics

“Zeuren lijkt me geen goed idee. 
Kritisch zijn wel. Met name in 
de eerste paar maanden na de 
introductie van de ov-chipkaart. 
Zolang er nog geen regio is waar 
de kaart volledig in gebruik is 
gesteld, zullen er kinderziektes 
in het systeem zitten. Ik vind het 
belangrijk dat die kinderziektes 
gesignaleerd en gerapporteerd 
worden. En wie kan dat beter dan 
de gebruiker zelf?
Kritisch zijn, en zo problemen met 
de kaart opsporen en signaleren, 
vind ik prima. Veel mensen zeuren 
echter ook, omdat ze gewoon 
geen zin hebben in een nieuw 
systeem. De mens is gewoon 
niet zo happig op veranderingen. 
Maar vooruitgang vraagt om 
veranderingen, dus we moeten even 
doorzetten en niet zeuren.”



EWOUT HOORN
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“De ov-chipkaart is een van de 
meest nutteloze en bespottelijke 
ict-innovaties aller tijden. De kaart 
past prima in het rijtje van de 
stemcomputer en de toekomstige 
kilometerheffing. Het zijn allemaal 
voorbeelden waar ict eigenlijk he-
lemaal geen meerwaarde heeft, ge-
paard gaat met grote onzekerheden, 
evidente nadelen kent en erg duur 
is. Alleen fanatieke gelovigen hou-
den vol dat dit soort ict-innovaties 
zinvol zijn. Kan er iemand uitleggen 
waarom de ov-chipkaart eigenlijk 
wordt ingevoerd? Het heeft, denk ik, 
iets te maken met het voorkomen 
van zwartrijden, maar daar werkt 
de kaart niet tegen want veel trein-
stations zijn niet geheel afgesloten. 
Je kunt ook straks zonder inchec-
ken veel bussen en treinen in. Dat 
verandert niet. Op stations waar 
metro en trein samenkomen, snapt 
binnenkort niemand meer wie waar 
moet inchecken. De ov-chipkaart 
zou alles toch makkelijker maken? 
Een ict-tijdschrift heeft inmiddels 25 
problemen gespot. Rotterdam loopt 
nu voorop, en dat zal wel zo blijven. 
We kunnen er namelijk rustig van-
uit gaan dat in de meeste andere 
gevallen de strippenkaart gewoon 
geldig blijft, naast die ellendige 
ov-chipkaart. Totdat de volgende 
staatssecretaris het hele systeem in 
één keer afschaft.”

Chris Aalberts
docent faculteit Historische en 
Kunstwetenschappen

Wat moet je als ziekte doen om jezelf op de 
kaart te zetten? Dit klinkt letterlijk als een 
pathologische vraag, maar toch zijn som-
mige ziekten populairder dan andere. De hit 
van 2009 kent u: de Mexicaanse griep. Dit 
Mexicaantje lag niet met een margarita on-
der een sombrero in de zon te slapen, maar 
trok er gezellig op uit en veroorzaakte een 
pandemie en hier en daar ook een beetje 
hysterie. Terechte populariteit? Over die 
vraag zal nog wel even gediscussieerd blijven 
worden. In ieder geval zijn er zo tien andere 
infectieziekten te noemen die dodelijker zijn 
dan de Mexicaanse griep, maar een slech-
tere PR-afdeling hebben. Eerherstel is er wel 
een beetje. Sinds een aantal jaar bestaat er 
een serie tijdschriften met de naam PLoS, de 
Public Library of Science. Onder die paraplu 
valt ook PLoS Neglected Tropical Diseases, 
een tijdschrift speciaal voor in de vergetel-
heid geraakte tropische ziekten. Een blik in de 
inhoudsopgave betekent een rondgang langs 
exotische ziektebeelden. Trypanosomiasis, 
Leishmaniasis en Neurocysticercosis – klinkt 
allemaal een stuk origineler dan verkoudheid. 
Malaria is inmiddels wat minder obscuur, 
zeker sinds Bill en Melinda Gates zich ermee 
zijn gaan bemoeien, maar toch nog altijd goed 
voor 880.000 doden per jaar. Meer aandacht 
voor malaria vonden ook de 3FM dj’s, die na 
de vrolijke reeks van Darfur, Congo, landmij-
nen, drinkwater en vluchtelingen, dit keer het 

glazen huis betrokken voor malaria. Behalve 
dat brave burgerborsten klamboes uitdelen in 
donker Afrika, lijkt het ook tijd te worden dat 
de moleculaire biologie zich eens serieus gaat 
bezighouden met malaria. Dat vond een groep 
Engelse en Italiaanse onderzoekers blijkbaar 
ook, want zij publiceerden een even intrige-
rende als hilarische studie over seks in malaria-
muggen (PLoS Biology, 22 december 2009). De 
malariamug blijkt een wormvormig aanhang-
sel te bezitten waarvan niemand de diepere 
betekenis kende. Letterlijk: de plug van de 
malariamug. De onderzoekers ontplugden de 
malariamug en onderzochten de plug met een 
massa spectrometer, een hightech speeltje om 
eiwitten te onderzoeken. Wat bleek? De eiwit-
ten vormden kruisverbindingen die dienden 
om het sperma van de mannetjesmug vast te 
houden voor bevruchting. Eén van de eiwitten 
heette, ik verzin dit niet, Plugin. De onderzoe-
kers manipuleerden vervolgens de plug-eiwit-
ten. Hierdoor kon de mannetjesmalariamug 
tijdens een vluggertje wel inpluggen, maar 
leidde dit minder tot bevruchting. Belangrijk, 
want zonder effectieve seks geen nieuwe ma-
lariamug en zonder nieuwe malariamug geen 
malaria. Als dit de malariabestrijding niet sexy 
maakt, weet ik het ook niet meer.

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het 
Erasmus MC

De plug van de malariamug

	VAN	DER	SCHOT	
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Het is wat je noemt een nieuwe start. Fadi 
Sashwat (26), derdejaars rechten aan de 
EUR, begon zijn studie in de gevangenis. ‘Je 
krijgt met vervelende machtsspelletjes te 
maken. Maar als ik straf kreeg, diende ik 
een bezwaarschrift in.’  
                    tekst Geert Maarse fotografie Ronald van den Heerik

Van gevangenis    
naar campus

'Mijn doel is om hier zo sterk 
mogelijk uit te komen'

EEN NIEUW BEGIN 
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H
ij kan het zich nog precies herinneren, 
het moment waarop hij besefte dat al-
les anders zou worden. Op 17 augus-
tus 2004 was Sashwat twintig jaar 
oud. Hij had het vwo afgerond en 

volgde een duale opleiding aan de particuliere busi-
ness universiteit Nyenrode. Net twee weken daar-
voor had hij accountantgigant BDO verruild voor 
een kleiner kantoor in Barendrecht, en hij stond op 
het punt om een huis te gaan kopen met zijn vrien-
din. Eigenlijk zag het er allemaal geweldig uit. Tot 
die bewuste zomernacht. De ruzie. Het pistool-
schot. 
Hij haalde de trekker niet over, zegt hij. Het was 
zijn vriend, die naast hem zat. Maar de rechter oor-
deelde op basis van de feiten. Het was toch zíjn auto 
waar vanuit gevuurd was? Híj had toch ruzie ge-
maakt met het slachtoffer? “Ik dacht: ik beroep me 
op mijn zwijgrecht. Ik was ervan overtuigd dat ze, 
als ze hun werk zouden doen, erachter kwamen dat 
ik het niet gedaan had.” 
Het liep anders. Het Openbaar Ministerie eiste zes 
jaar, hij werd veroordeeld tot vierenhalf jaar en 
moest er uiteindelijk drie zitten. Hij ging in hoger 
beroep – natuurlijk – en daarna in cassatie. Maar 
het haalde niets uit. Zelfs de hulp van topadvocaat 
Spong en een de facto schuldbekentenis van zijn 
vriend brachten geen beweging in het vonnis. Het 
leidde er alleen maar toe dat hij langer in het huis 
van bewaring bleef zitten, waar de faciliteiten stuk-
ken minder zijn dan in de reguliere gevangenis. “Op 
een gegeven moment zit je met z’n tweeën in je cel 
naar de kalender te kijken. De maanden glijden on-
gebruikt voorbij. Dan denk je: ik moet wat gaan 
doen. Toen heb ik een catalogus aangevraagd van 
de Open Universiteit.”

Als een film  Twee jaar is hij nu vrij. Fadi 
Sashwat zit met een kop thee in de hand op de 
houten bank van het Rotterdamse eetcafé Sijf. Met 
zijn lichtblauwe overhemd en grijze trui ziet hij 
er netjes uit. Hij heeft vriendelijke, donkere ogen 
en als hij lacht, verschijnt er een ontwapenende, 
blinkend witte glimlach in zijn zorgvuldig getrimde 
baardje. Hij is geboren in Nederland, maar zijn 
ouders zijn Hindoestanen – Indische Surinamers 
die wegvluchtten van het bewind van Desi 
Bouterse. Zijn vader is rijinstructeur, zijn moeder 
kantinejuffrouw. 
Het verhaal van Sashwat lijkt wel een film. Toen hij 
zich eenmaal had neergelegd bij zijn lot, begon hij 
zich op te winden over onrecht, klein en groot. Hij 
werd lid van de Gedeco, de belangenvereniging 
voor gedetineerden, nam het op voor medegevange-

nen en ging zich verzetten tegen, in zijn ogen, bela-
chelijke straffen. “Op grond van artikel 51 kon ie-
dereen aangepakt worden voor de verstoring van de 
penitentiaire rust. Maar verstoor je de rust als je 
zachtjes zit te fluiten? Op een gegeven moment 
moest ik in de hoek gaan staan omdat een bewaker 
vond dat ik verkeerd op een bankje zat. Dat vertikte 
ik. Dan zei ik tegen de directeur: laat mij die regel 
zien en ik doe het. Als ik straf kreeg, diende ik een 
bezwaarschrift in en dat maakte me tot een lastpost. 
Maar ik vond dat ik wel genoeg gestraft was.”
Hij heeft geen hoge pet op van de hulpverleners en 
hun trajecten. Toen hij wilde starten met zijn rech-
tenstudie moest hij het eigenhandig regelen. Zelfs 
het verzorgen van toezicht voor zijn tentamens kost-
te moeite. Eenmaal bezig kwam hij in zijn vakken 
veel onderwerpen tegen die voor hem actueel waren. 
Hij leerde op zijn bed, met de televisie in de hoek 
van de kamer en uitzicht op de luchtplaats. Het 
ging lekker: hij haalde zes tentamens op rij. “Ik had 
niet bedacht wat ik wilde met die studie, ik moest 
gewoon iets doen. Maar toen ik binnen een jaar bij-
na mijn propedeuse had, dacht ik: misschien kan ik 
na mijn vrijlating wel doorstromen.”

Afgebrand huis  Inmiddels zit hij voor 
het tweede jaar op de EUR en is hij bezig aan het 
derde jaar van zijn bachelor. Het gaat goed met 
hem. Gek eigenlijk, toen hij net vrijkwam leek 
de wereld in niets op wat hij ervan verwacht had. 
“Als je buiten komt, wil je rust, maar je weet niet 
hoe je je vrienden en familie aantreft. Ik had mijn 
vrijheid, maar het was een zware periode. Mijn 
vriendin sloot me niet gelijk in de armen, het huis 
van mijn ouders was afgebrand en op straat had ik 
het idee dat iedereen naar me keek. Lag ik ’s avonds, 
met mijn ouders op een zoldertje, denkend: ben 
ik nu echt ontslagen? Het klinkt misschien raar, 
maar in de gevangenis is het helemaal niet altijd 
verschrikkelijk. Je hebt ook veel lol met z’n allen.”
Om de boel voor zichzelf op een rijtje te krijgen reis-
de hij twee maanden door Midden- en Zuid-Ameri-

ka. Hij kwam terug met een lijstje met plannen. Ge-
leidelijk aan kreeg hij zijn leven weer op de rails. 
Hij blies de rijschool van zijn vader nieuw leven in 
en werkte hard om de relatie met zijn vriendin te 
verstevigen. Krap een jaar na zijn vrijlating mocht 
hij op Woudestein beginnen. Daar merkte hij dat hij 
zijn ambities iets moest temperen. “Het ging alle-
maal heel snel. Dit was wat ik wilde, maar toch 
moest ik er aan wennen. De gesprekken die je voert 
zijn op een totaal ander niveau en er werd ineens 
naar me geluisterd. Normale dingen voelen heel 
vreemd, omdat je een tijd bent weggeweest uit de 
maatschappij. Vooral op sociaal gebied ging het 
niet vanzelf.”

Vloek of zegen  Bepaalde mensen mijdt 
hij tegenwoordig. Hij is voorzichtiger geworden. 
Soms is dat goed, maar hij merkt ook dat hij 
nog steeds een beetje moeite heeft om zich open 
te stellen voor mensen die geen kwaad in de zin 
hebben. Daar werkt hij aan. 
Hij twijfelt weleens of hij de tijd dat hij achter slot 
en grendel zat als een vloek of zegen moet zien. 
“Dat zal de toekomst uitwijzen. Ik ben een poosje 
heel erg boos geweest, maar het zal altijd een deel 
van mijn leven blijven – ook op een goede manier. 
Er zijn maar weinig mensen in mijn studierichting 
die het van twee kanten gezien hebben. Ik heb te-
genover rechters, advocaten, afdelingshoofden en 
gevangenisdirecteuren gestaan. Alleen de volgende 
keer kom ik die hopelijk in een andere setting te-
gen.”
Langzaam wende hij aan zijn nieuwe plek in de 
maatschappij. Met enig gevoel voor symboliek kan 
gesteld worden dat hij, in zijn cel van drieënhalf bij 
twee meter, een steeds sterker wordend rechtvaar-
digheidsgevoel ontwikkelde. Elke dag ging het 
alarm en elke dag was het vechten. Om de vermeen-
de misstanden binnen de gevangenismuren aan de 
kaak te stellen, zocht hij bepaalde problemen op. 
“Er werden machtsspelletjes gespeeld, maar ik won 
ook veel zaken. Ik ben er niet trots op en iedereen 
die ambitie heeft in die richting kan ik het afraden. 
Maar toch, die tijd is ook een soort hogeschool ge-
weest. Mijn vader heeft ooit, vanwege zijn verzet te-
gen Bouterse in Suriname, ook vastgezeten. Hij 
noemde het een goede les. De vraag is alleen wat je 
met je kennis doet. Ik weet niet wat de toekomst me 
brengt. Ik heb nog niets bereikt, maar ik ben hard 
bezig. Mijn doel is om hier zo sterk mogelijk uit te 
komen.” 

De naam van Fadi Sashwat is om privacyredenen 
gefingeerd.

‘Ik ben een poosje 
heel erg boos 
geweest, maar het 
zal altijd een deel 
van mijn leven 
blijven – ook op 
een goede manier’

EEN NIEUW BEGIN 



INHOUD	

W
e hebben om half 7 ’s avonds af-
gesproken in de mensa van het 
L-gebouw. Handig, want meteen 
daarna heeft Jolande Ardon 
avondcollege. Ardon, moeder van 

Christine (21) en Martijn (19), die allebei eveneens 
aan de Erasmus Universiteit studeren, heeft name-
lijk afgelopen seizoen besloten de draad van haar 
studie rechten maar weer eens op te pakken. 
“Mijn kinderen zijn groot, wonen weliswaar nog 
thuis, maar leiden zo hun eigen leven. Christine is 
derdejaars geneeskunde en begint volgend jaar met 
haar coschappen, Martijn is tweedejaars econome-
trie en gaat er bedrijfskunde bij doen. Ik hoop maar 
dat dat goed gaat, want hij is ook professioneel po-
keraar. Laatst heeft hij nog drieduizend euro ver-
diend. Hij heeft een eigen website, schrijft artikelen, 
en geeft les online. Ik vind het wel moeilijk, maar 
goed: hij doet het op zijn manier. Toen hij een potje 
dreigde te maken van zijn studie, is-ie wel een half 
jaar gestopt met pokeren.”
Ardon is moeder met overgave: “Wat ik heel erg 
vind, is dat straks de kinderen uit huis gaan. Van 
mij hadden ze altijd zestien mogen blijven... Ik weet 
dat ik die gedachte los moet laten.” 
Verder is Ardon vooral een vrolijke dame die graag 
praat en veelvuldig lacht. Haar exacte leeftijd 
houdt ze graag voor zichzelf, al moet ze de veertig 
ruimschoots gepasseerd zijn: 23 jaar geleden begon 
ze al eens aan een studie rechten aan de EUR, na 
een kortstondig avontuur op de Hotelschool in Den 
Haag. “De selectie daar was zo streng, dat ik zo 
trots was dat ik die opleiding mocht doen, dat ik er 
nooit bij stil had gestaan of ze ook leuk was; en ik 
wilde in die tijd ook heel graag rechter worden”, 
verklaart ze haar keuze voor Rotterdam. Bovendien 

werd Ardon afgewezen voor de Koninklijke 
Militaire Academie, want behalve een loopbaan in 
de rechterlijke macht zag ze een carrière als be-
roepsmilitair ook zitten. 
Enfin. Na een jaar rechten had ze weliswaar haar 
propedeuse gehaald, maar bleek ze zwanger – ‘niet 
echt de bedoeling’ – van jeugdliefde Ruud die ze 
had leren kennen op de badmintonclub en die far-
macie studeerde in Leiden. Terwijl Ardon de studie 
eraan gaf, behaalde manlief zijn bul en begon een 
apotheek in Brielle. 

Ultraloop		Jolande Ardon voedde niet al-
leen de twee kinderen op, maar werkte de afgelopen 
decennia mee in het bedrijf van haar echtgenoot. Ze 
bedacht ondertussen ook haar droomhuis en liet het 
bouwen nabij de duinen rond Rockanje. Bovendien 
trok ze zo’n vijf jaar geleden maar eens de hard-
loopschoenen aan. “Ik had sinds dat badminton in 
mijn jeugd nooit meer aan sport gedaan. Ik kom 
amper meer naar de brievenbus lopen. Maar aange-
zien het huis toen af was, en de kinderen al wat gro-
ter waren, had ik ineens tijd. Ik vind het heerlijk om 
buiten te zijn in de natuur, en ik mag wel zeggen dat 
ik het hardlopen voortvarend heb opgepakt.” 
Door de week loopt Ardon bijna dagelijks een paar 
uurtjes door de duinen met een clubje medeatleten. 
In het weekend kan dat zomaar oplopen tot een uur-
tje of vier: zaterdag met haar eega, zondag met een 
groepje. “Ik ben blij dat Ruud ook loopt, want je 
wilt niet weten hoeveel huwelijken zijn kapotge-
gaan door de atletiek. Dat kun je zelf wel bedenken: 
als je vier, vijf keer per week uren van huis bent ter-
wijl je partner absoluut niet geïnteresseerd is in 
sport. Wij lopen gelukkig altijd samen, alleen heeft 
hij het altijd veel zwaarder dan ik. ‘Jo blijft bij 

Ruud’ kopte de lokale pers al eens na een mara-
thon. En dat klopt: na 30 kilometer gaat hij hele-
maal dood. Mannen zijn dan ook kleinzielig als het 
gaat om pijn; vrouwen lijden meer in stilte, ha, ha.”
Zo’n beetje een keer per maand loopt ze een mara-
thon. “Dat gaat prima, want ik loop niet zo heel erg 
hard door”, stelt ze bescheiden voor iemand die 
toch een pr heeft van 3 uur 34 minuten. “Bovendien 
zijn de marathons vooral bedoeld als training voor 
Davos, 31 juli. Daar wil ik een ultraloop gaan doen, 
78 kilometer bergop, met rugzak. Ik ben al eens eer-
der de Mont Blanc vanaf Chamonix opgerend, dus 
ik weet wel wat me te wachten staat. Bovendien 
staat er na 42 kilometer een dokter langs het par-
cours die je diep in je ogen kijkt en vervolgens be-
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'Ik stel mijn doelen zo, 
  dat ik ze kan halen'
Na 23 jaar hervatte Jolande Ardon-Fransman afgelopen september haar studie 
rechten aan de Erasmus Universiteit, waar haar beide kinderen ook studeren. Daar-
naast is ze in training voor een ultraloop in Davos, juli dit jaar. ‘Ik wilde gewoon iets 
voor mezelf doen en dat werd dus rechten.’         tekst Gert van der Ende fotografie Ronald van den Heerik
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slist of je door mag lopen of niet. Je mag er trou-
wens veertien uur over doen, dus dat moet lukken.” 
Jaarlijks sportief hoogtepunt voor Ardon vormt de 
Roparun, een ploegenestafette van Parijs naar 
Rotterdam waaraan een goed doel is gekoppeld: 
geld ophalen in de strijd tegen kanker. Geld dat 
door Ardon cum suis niet alleen sponsorlopend 
wordt bijeengescharreld; ook feestavonden, de ver-
koop van chocoladeletters in december en paaseitjes 
in april moeten de nodige pecunia opleveren. 

Onderneming		En sinds september zit Ar-
don nu ook weer in de collegebanken, en dat bevalt 
uitstekend. “Ik wilde gewoon iets voor mezelf doen 
en dat werd dus rechten. Ik dacht, ik kijk het eerst 
eens een jaartje aan, en ga rustig beginnen, maar 
inmiddels heb ik de smaak te pakken. Ik mocht 
meteen mijn bachelor-2 beginnen, omdat mijn pro-
pedeusepapiertje nog geldig was. Dit blok volg ik 
materieel recht en arbeidsrecht; twee avonden colle-
ge van elk drie uur en nog een werkgroepje.”
En het gaat goed. Trots: “ Ik had direct nadat ik in 
november terugkwam uit New York, waar ik de ma-
rathon had gelopen, examen. Ik had een acht!”
De meeste van haar studiegenoten zijn dertigers 
met een baan. “Die willen nog net voor er kinderen 
komen, de studie afmaken”, weet Ardon. “Maar er 
zijn er gelukkig nog altijd twee of drie die ouder zijn 
dan ik.”
Ardon wil inmiddels de studie in zo’n drie jaar af-
ronden, inclusief een master. Dat moest volgens de 
planning een master Europees recht worden, maar 
nu vindt ze arbeidsrecht ook ‘ontzettend interessant 
en leuk’. Dus weet ze het op dit moment nog niet. 
Wat ze wel weet, is dat ze na de studie een eigen on-
derneming wil beginnen. “Wat precies, dat komt la-
ter wel. Misschien iets met ondernemingsrecht, 
want ik vind cijfers ook heel leuk.” Lachend: “Of 
misschien word ik wel mediator; ik zal met mijn 
hardloopconnecties genoeg klandizie hebben.”

grensverleggend		Ardon vindt het niet 
zo’n prestatie wat ze tot op heden allemaal heeft ge-
daan. “Ik ben niet zo bijzonder, maar ik ben wel al-
tijd positief ingesteld. Eigenlijk speel ik altijd op 
safe, ga nooit echt diep. Ik stel mijn doelen zo dat ik 
ze kan halen. Ik verleg mijn grenzen niet, althans 
niet echt; ik ben heel behoudend. Zo doe ik tegen-
woordig viereneenhalf uur over een marathon, ter-
wijl ik drie uur en dertig minuten zou kunnen lopen. 
Ik blijf inderdaad altijd bij Ruud, zoals de krant al 
schreef. Alleen met de studie voel ik dat anders, die 
is wel grensverleggend voor me. Maar bovenal vind 
ik het vooral leuk om te studeren, en ben ik blij dat 
ik nog alles kan onthouden.”  

'Er zijn er gelukkig nog altijd twee 
of drie die ouder zijn dan ik'
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‘Je wilt niet weten hoeveel 
huwelijken zijn kapotgegaan 
door de atletiek’
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  'Tv is glamour, 
hier vind ik diepgang'

Heleen Mees, tegenwoordig ook 
promovenda  

MATURE TALENT
Heleen Mees is kandidaat 
van het Mature Talent-pro-
gramma van de Erasmus 
School of Economics. Het pro-
gramma biedt vrouwen met 
een academische opleiding 
én een aantal jaar werkerva-
ring de kans om in dienst te 
komen als universitair docent 
en in twee jaar – in plaats 
van vier jaar – te promoveren. 
Dit alles om het aantal vrou-
wen op hogere posities in de 
wetenschap te verhogen.
Een kolfje naar de hand van 
Heleen Mees zou je zeggen. 
Mees pleitte een aantal jaar 
geleden namelijk in een fel 
pleidooi tegen het ‘deeltijdfe-
minisme’; het feit dat veel 
hoger opgeleide vrouwen 
kiezen voor een deeltijdbaan 
en hun talenten niet opti-
maal benutten.
Mees hoopt als promovenda 
te kunnen profiteren van 
haar twintig jaar werkerva-
ring. “Het zou gek zijn als dat 
niet iets extra’s meebrengt. Ik 
ben gewend met macht om 
te gaan en ben makkelijker in 
het leggen van contacten 
dan toen ik 22 was.”
Ze is dan ook te spreken over 
het programma van de eco-
nomen: “Het zou mooi zijn 
als de verhouding man-
vrouw op de universiteit ge-
lijk liep, maar dat is niet zo. 
Dat je vaak bij een oratie al-
leen maar mannelijke hoog-
leraren voorbij ziet komen, is 
toch wel sneu.”
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N
iet veel wetenschappers zijn via de afdeling 
marketing van de faculteit aan een baan als 
promovendus gekomen. Heleen Mees wel. 
Ergens in een interview of tv-programma 
liet ze vallen dat ze graag zou promoveren. 

Daarop volgden aanbiedingen van meerdere universitei-
ten. De Erasmus Universiteit deed het beste aanbod. Ze 
heeft tenslotte een bepaalde reputatie en een levensstijl in 
New York opgebouwd, en die wil ze graag behouden.
Niet dat ze zelfingenomen is, wat je zou kunnen denken 
als je haar alleen kent van haar optredens in tv-program-
ma’s als Vrouw en Paard en Pauw & Witteman. Heleen 
Mees weet gewoon wat ze waard is. In oktober startte ze 
als promovenda aan de Erasmus School of Economics van 
de EUR.

Macht  Het interview geeft ze vanuit haar auto tus-
sen trips door van New York via China naar Nederland. 
Ze praat makkelijk, haalt tijdens het gesprek een flesje 
drinken bij een pompstation en dankt de kassier vriende-
lijk, zo valt te horen op de achtergrond.
Waarom ook nog promoveren, naast haar werk als colum-
nist, publicist en zelfstandig adviseur voor bedrijven en 
naast talloze media-optredens?
Mees is altijd al gefascineerd door macht. Als meisje van 
zes jaar al. “Ik was nog een blaag, toen ik al graag naar de 
politieke conferences van Wim Kan luisterde en naar Den 
Haag Vandaag keek.”
Je kunt deze fascinatie ook aflezen aan de geografische 
route die haar loopbaan tot nu toe heeft afgelegd. Het be-
gon in Den Haag, eerst op het Binnenhof en toen bij het 
ministerie van Financiën. Via Brussel – want ze ontdekte 
dat de echte macht niet in Nederland lag – begin deze 
eeuw naar de VS: het machtigste land ter wereld, toen 
nog. 
En nu heeft de interesse zich verplaatst naar China, het 
nieuwe centrum van de macht in de wereld. Het gaat in de 
wereld, volgens Mees, niet meer om de machtsstrijd tus-
sen de VS en Europa, maar om de macht van het Verre 
Oosten. Een mooi vraagstuk, een proefschrift waard. 

Want een column schrijven, zoals ze dat iedere veertien 
dagen doet voor NRC Handelsblad over economische we-
reldpolitiek, is leuk, maar na die duizend woorden is ze 
net op stoom en is de kolom al vol.

Chinees  Haar proefschrift gaat – kortgezegd – over 
de positie van China in de internationale financiële we-
reld. Het zal bestaan uit een aantal artikelen over dit the-
ma, zoals de invloed van statistische gegevens uit China 
op de internationale financiële markten en de stand van de 
Chinese spaarrente. Mees is net terug uit China van een 
werkbezoek. En hoewel het niet voor alle artikelen nodig is 
daar te zijn – ze kan ook veel werken met bestaande sta-
tistische gegevens – hoopt ze ook binnen te komen bij de 
People’s Bank of China en de regeringstop van de Volks-
republiek. Verder wil ze in de tussentijd graag Chinees le-
ren. “In ieder geval op zo’n niveau dat ik me kan redden 
als ik in China ben.”
Ze had al eerder het voornemen te beginnen aan een proef-
schrift, maar het kwam er niet van. Ze merkt nu dat “het 
helpt geregeld in een academische omgeving te zijn. Ik 
had zelf geen idee hoe ik tot een goede probleemstelling 
kon komen. De structuur waarbinnen je werkt op een uni-
versiteit is daar goed voor. Of ik het ga halen in twee jaar? 
Geen idee. Ik werkte tot nu toe met een planning van niet 
langer dan een maand, dus die geplande twee jaar is al 
heel wat voor mij.”
En hoewel de afspraak bestaat dat ze ook in haar woon-
plaats New York aan haar proefschrift mag werken, en ze 
toegeeft dat haar promotietraject net zo goed op een ande-
re universiteit had kunnen zijn, is ze toch al een beetje ge-
hecht aan de Rotterdamse campus en de faculteit. Ze mist 
het als ze er niet is. “Ik was inmiddels erg gewend als zelf-
standig ondernemer mijn eigen tijd te kunnen indelen. En 
dit soort overheidsgebouwen blinken niet uit in esthetiek. 
Maar het is leuk te merken dat het me bevalt om ’s och-
tends ergens binnen te komen; mensen die je groeten op de 
gang en te ontdekken dat ik me op mijn plek voel. In een 
tv-studio zitten, is leuk: dat is glamour. Maar ik miste de 
diepgang, die heb ik nu gevonden op de universiteit.” 

EEN NIEUW BEGIN 

Heleen Mees maakte eind vorig jaar een nieuwe start als promo-
venda aan de Erasmus School of Economics. Voor de bekende publi-
ciste was het even wennen om weer naar kantoor te gaan, maar 
inmiddels is ze zelfs een beetje gehecht geraakt aan de Erasmus 
Universiteit.             tekst Wieneke Gunneweg fotografie ESE 



Allen & Overy 
Amsterdam 
is een juridisch 
dienstver-
lener die 450 
medewerkers 
telt deel uitmaakt 
van een interna-
tionaal kantoor 
met wereldwijd 
31 vestigingen 
ruim 5.000 
collega’s.

Global Apollo Experience 2010
Bij Allen & Overy 
organiseren we trajecten 
die je net iets verder 
brengen. Zoals de Global 
Apollo Experience. 

Een business course waarbij je écht 
kennis maakt met onze werkzaam-
heden, sfeer en mensen. 
Een business course waarbij je écht 
kunt laten zien wat jij in huis hebt!

Wanneer? De Global Apollo 
Experience start op 8 maart 2010 
en eindigt op 29 juli 2010. De 
kick-off van 3 dagen vindt plaats bij 
ons op kantoor in Amsterdam en 
een Europese vestiging van Allen 
& Overy. De spetterende afsluiting 
is in juli in Rome. Je kunt deelname 

vergelijken met het volgen van een 
extra vak.

Waar? Amsterdam, Milaan, Madrid, 
Frankfurt, Parijs, Praag, Londen, 
Hamburg, Rome.

Wie? De Global Apollo Experience 
is bedoeld voor 3e en 4e jaars 
studenten Nederlands, fiscaal en 
notarieel recht.

Interesse en inschrijven Kijk 
voor uitgebreide informatie over de 
Global Apollo Experience op www.
werkenbijallenovery.nl of stuur je 
gemotiveerde inschrijving met CV, 
cijferlijst en digitale pasfoto naar 
paula.terbeek@allenovery.com. 
Je kunt je inschrijven t/m 1 februari 
2010.

© Allen & Overy LLP 2008 I S909101
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De werknemer van vandaag verwacht meer dan 
zijn salarisstrookje; hij zoekt ook persoonlijke 
voldoening en een zekere mate van invloed, weet 
Hakimi. Dat vergt andere methoden van leider-
schap. Want hoe meer ‘empowered’ de medewer-
kers zijn, des te tevredener de werknemer, blijkt 
uit haar veldonderzoek en experimenten. 
Empoweren doe je als manager door invloed en 
verantwoordelijkheid te geven aan medewer-
kers. Ook moet het bedrijf zelf een duit in het 
zakje doen. Het moet namelijk inzien dat de me-
dewerker vaker verantwoordelijk moet worden 
gehouden, in plaats van de manager. Zonder de-
ze omslag zullen leiders minder durven te dele-
geren, daar ze het gevoel hebben de volle verant-
woordelijkheid te dragen.
Maar wat zorgt ervoor dat leiders deze stijl van 
leidinggeven ook daadwerkelijk toepassen? Dat 
was Hakimi’s belangrijkste onderzoeksvraag. 
Een zekere mate van vertrouwen is in elk geval 
belangrijk, wijzen experimenten uit. Zowel ver-
trouwen van de leider in de volger als andersom. 
Consciëntieus gedrag van de leider heeft een po-

sitief effect op dat vertrouwen en dus empowe-
ren consciëntieuze leiders meer. Hoewel, een op-
vallende conclusie van het onderzoek is wel dat 
heel erg consciëntieuze vrouwelijke leiders de 
neiging hebben de werknemers minder te ver-
trouwen en dus minder te empoweren.
Jammer dat het vreselijke anglicisme ‘empowe-
ren’ in de Nederlandse samenvatting niet ge-
woon vertaald is met ‘motiveren en delegeren’, 
of iets dergelijks. Maar goed, het schijnt een in-
geburgerde term te zijn in managementland, en 
daar kan zij natuurlijk ook niets aan doen. DR

‘Leader Empowering Behaviour: The Leader’s Per-
spective’ van Natalia Hakimi, is in de ERIM-reeks 
uitgegeven.

Empowered leiderschap
Leiderschap	is	een	van	de	populairste	onderzoeksthema’s	van	de	Erasmus	Universiteit,	
het	is	zowat	hip	te	noemen.	De	Franse	promovenda	Natalia	Hakimi	(1978)	promoveerde	
hierop	vrijdag	8	januari	aan	de	Erasmus	Research	Institute	of	Management.	Ze	onder-
zocht	een	stijl	van	leiderschap	die	‘empoweren’	heet.

ONDERZOEK

KAFTWERK

Sommige	promovendi	kiezen	voor	wel	héél	
luchtige	omslagen	voor	hun	proefschrift.	Zo-
als	Roderick	van	den	Bergh	(27)	die	aan	het	
Erasmus	MC	promoveerde	met	zijn	onderzoek	
naar	prostaatkanker.	

“Het plaatje heb ik gevonden met het betere google-
werk. Het beeld is van George Ham, in een mooie 
stijl à la de Holland Amerika-lijn, en het heet Mona-
co 1937 – naar de Grand Prix. Het thema van de 
plaat is de ‘race van je leven’ en dat sluit aan bij mijn 
onderzoek naar prostaatkanker. De vraag is name-
lijk – vaak bij oudere mannen – of prostaatkanker 
wel echt het gevaarlijkst is, of dat een andere aan-
doening eerder de finish haalt in de race van het le-
ven. Als bijvoorbeeld het risico op een hartinfarct 
groter is, kun je prostaatkanker soms beter niet be-
handelen, om iemand de bijwerkingen van de behan-
deling te besparen. Ik wilde ook wel een beetje een 
vrolijke, minder conventionele voorkant. Het boek 
bestaat uit elf wetenschappelijke stukken: dat is al 
serieus genoeg. Met deze cover wil ik uitstralen dat 
ik het onderzoek met veel plezier heb gedaan.” DR

Sleepte de Erasmus Universiteit al een redelijk 
aantal (9) veni’s in de wacht, nu komt er nog meer 
geld voor onderzoek aan. Een opvallende slag 
werd ook geslagen door hoogleraar Cultuur- en 
communicatiewetenschapper Susanne Janssen en 
de filosoof Wiep van Bunge.
Laatstgenoemde haalde een NWO-subsidie van 
600.000 euro binnen voor het onderzoek naar de 
maatschappelijke rol van godsdienst in de acht-

tiende eeuw, dat hij samen uitvoert met Joke 
Spaans van de Universiteit Utrecht. Susanne 
Janssen, cultuur en betrokken bij het Erasmus-on-
derzoekscentrum voor Media communicatie en 
cultuur, sloeg ook een grote slag. Een Europese 
subsidie van 900.000 euro komt haar kant op, voor 
onderzoek naar popmuziek en de muziekindustrie, 
dat aansluit bij een groot internationaal onder-
zoeksproject. DR

Klein fortuin voor Rotterdams 
onderzoek

Wiep van Bunge
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Tijdens het International Film Festival Rotterdam presenteren honderden filmma-
kers en kunstenaars hun werk aan het publiek. Van obscure Colombiaanse road-
movies tot de debuutfilm van mode-icoon Tom Ford. Wat wel en wat niet te zien? 
Erasmus Magazine keek vast vooruit en bespreekt een selectie van het aanbod.   
tekst Geert Maarse

The Bad Lieutenant: Port of Call – 
New Orleans ****
(Werner Herzog, VS, 122 min)

Nicholas Cage als geflipte, aan drugs en gokken verslaafde rechercheur die een 
vijfvoudige moord moet oplossen in het New Orleans van na de orkaan Katri-
na. Elke andere regisseur zou er een smakeloze standaardthriller van hebben 
gemaakt, maar Werner Herzog tilt de uitgerangeerde acteur naar een hoger ni-
veau en levert een hypnotiserende auteursfilm af. 
Terence McDonagh (Cage) strompelt half gedrogeerd en stram van de rugpijn 
door de desolate straten van de verdronken stad en werkt zich, zowel persoon-
lijk als wat het werk betreft, steeds dieper in de nesten. The Bad Lieutenant: 
Port of Call – New Orleans is een halve remake van Abel Ferrara’s Bad Lieute-
nant, een matig gewaardeerde misdaadfilm uit 1992 met Harvey Keitel in de 
hoofdrol. Nicholas Cage speelt zijn beste rol sinds Adaptation, maar veel meer 
nog is de hand van de Duitse regisseur voelbaar. Herzog heeft – dat bleek al uit 
zijn eerdere films Grizzly Man en Rescue Dawn – een voorliefde voor mannen 
in crisis. McDonagh houdt zich op wonderbaarlijke wijze staande in de bizarre 
grotestadsjungle, maar wordt heen en weer geslingerd tussen passie en dwang-
matigheid. Soms is hij de geniale en intuïtieve agent, dan weer de wanhopige 
junk. En welke rol hij speelt, wordt steeds onduidelijker. Wat begint als een 
middelmatige genrefilm, verandert gaandeweg in een absurd psychologisch 
drama. Terwijl de leguanen en alligators toekijken moet McDonagh zijn colle-

ga’s van interne zaken en de woekeraars van zich afhouden en probeert hij es-
cortjunkie Frankie (Eva Mendes) uit te problemen te krijgen. Met het geluid 
van broeierige mondharmonica’s en verontrustende trompetten creëert Herzog 
een sfeer die past bij de zwarte voodoo culture rond de moerassen van New Or-
leans. Zelfs als het misdaaddrama tegen alle waarschijnlijkheid een happy 
end krijgt, blijft het verhaal onbehaaglijk schuren. Op een intrigerende manier.

Un Prophète *****
(Jacques Audiard, Frankrijk, 149 min)

Wat de Italiaanse maffiafilm Gomorra in 2009 was, wordt het Franse gevange-
nisdrama Un Prophète dit jaar op het IFFR. Met de Cannes-juryprijs op zak en 
al ruim een miljoen bioscoopbezoekers in Frankrijk, wordt zelfs al gesproken 
over een Oscarnominatie. Terecht: het rauwe portret van de negentienjarige 
kruimeldief Malik El Djebena die achter de tralies uitgroeit tot een sluwe mis-
dadiger, is actueel en onheilspellend. 
De film wordt gedragen door de jonge en relatief onervaren acteur Tahar Ra-
him, die de sterren van de hemel speelt. Zonder dat we weten waar Malik van-
daan komt, of waarom hij überhaupt moet zitten, leven we met hem mee terwijl 
hij zich omhoog probeert te werken. Hij is aandoenlijk als hij schuchter toegeeft 
dat hij niet kan lezen, je voelt de beklemming als de Corsicaanse maffia hem 
probeert in te lijven, en hij roept een vaderlijke trots op als hij voor de zoveelste 
keer een concurrerende dealer van zich af weet te slaan. 
Regisseur Jacques Audiard heeft gekozen voor een afstandelijke benadering. 
De camera zit Malik weliswaar dicht op de huid, maar toch weten we nooit he-
lemaal wat hij denkt. Hij is eenzaam, en het enige wat hij heeft is zijn instinct 
om te overleven. Slechts een paar keer vangen we een glimp op van zijn innerlij-

Frans gevangenisdrama 
en Noord-Colombiaanse folklore 
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ke leven: als hij alleen in zijn cel zit en in dromerige visioenen met zijn dode cel-
maat praat. 
Naast een persoonlijk portret is de tweeënhalf uur durende film een sociologi-
sche analyse van mensen die in de marge van de Franse maatschappij leven. 
Continu staan contacten op scherp en dreigen conflicten uit de hand te lopen. 
Audiard laat er geen twijfel over bestaan: rehabilitatie is een illusie en een cel-
straf werkt averechts. Geweld, drugshandel en corruptie gaan dwars door de 
gevangenismuren heen. Dat toont hij op volstrekt eigen wijze, met genadeloze 
beelden die worden ondersteund door een ijzersterke soundtrack. 

 

A single man ****
(Tom Ford, VS, 99 min)

Met zijn speelfilmdebuut vertelt modeontwerper Tom Ford een weemoedig ver-
haal over eenzaamheid en liefde. In het Los Angeles van 1962 heeft George (Co-
lin Firth), een Britse professor van 52 jaar, moeite om zijn leven weer op de rails 
te krijgen na het overlijden van zijn partner (Matthew Goode). We volgen hem 
gedurende een zomerdag waarop hij zichzelf voorneemt om zelfmoord te ple-
gen. A single man is losjes gebaseerd op de gelijknamige roman van Christop-
her Isherwood. Hoewel het boek midden jaren zestig werd verheven tot icoon 
van de homo-emancipatiebeweging, is het een universeel verhaal over het her-
vinden van levenslust.
Ford verloochent zijn afkomst niet. Het design is werkelijk om je vingers bij af 
te likken. De decors zijn tot in de puntjes verzorgd, de kleding is een show op 
zich en de compositie getuigt van jarenlange ervaring in de fotografie. Gehol-
pen door stemmige vioolmuziek, zet Ford de sfeer neer van een zinderende au-
gustusnacht. Het enige verwijt dat de debutant gemaakt zou kunnen worden, is 
dat de shots soms net foto’s uit een glossy reclamecampagne lijken. Maar de 
plaatjes zijn karakteristiek genoeg om dat door de vingers te zien.
De personages zijn zorgvuldig uitgedacht. Colin Firth sleept ongetwijfeld een 
Oscarnominatie in de wacht voor zijn ingetogen rol van rouwende romanticus. 
Julianne Moore schittert als de larmoyante, zichzelf beklagende Charley, zijn 
beste vriendin, die op haar eigen manier worstelt met de vergankelijkheid. En 
Nicholas Hoult - eerder een mollig ventje in About a Boy - speelt met verve een 
van Georges studenten, een knappe jongen met een ongewone fascinatie voor 
zijn leermeester.
De verhaallijn hapert soms een beetje, maar Ford compenseert dat met een 
enorm inlevingsvermogen. Zijn gestileerde film is een lofzang op de utopische 
liefde en tegelijkertijd een verzoening met de harde realiteit. Dat zijn geen ver-
nieuwende ingrediënten, maar het wordt warm en herkenbaar in beeld ge-
bracht.

My Queen Karo ***
(Dorothée van den Berghe, Nederland, 101 min)

Vrolijk, kleurrijk drama over het Belgische meisje Karo, dat op tienjarige leef-
tijd in het Amsterdam van de jaren zeventig terechtkomt. In een drukbevolkt 
kraakpand groeit ze op tussen Karl Marx en experimentele jazz. De tweede 
lange speelfilm van Van den Berghe is deels autobiografisch en laat zien hoe 
een opgroeiend kind de speelbal wordt van haar ouders’ idealen. De naïviteit 

van de radicale hippieretoriek wordt benadrukt zonder die te veroordelen. Soms 
is het moeilijk om de koppige, gesloten Karo te volgen, maar dat wordt goedge-
maakt met de geslaagde fotografie en aanstekelijke soundtrack. 

Lourdes ***
(Jessica Hausner, Frankrijk, 99 min)

Licht absurde speelfilm over het lot en de wil om te leven. Van een groep invali-
de pelgrims is de verlamde Christine degene die tijdens haar bezoek aan de ka-
tholieke wonderfabriek Lourdes ineens weer kan lopen. Haar reisgenoten ont-
steken wisselend in bewondering en jaloezie. Het tempo ligt laag, maar Haus-
ner presenteert een gestileerde tragikomedie met klassieke trekjes. Zonder al te 
veel dialoog geeft hoofdrolspeelster Sylvie Testud op subtiele wijze inhoud aan 
haar gebroken personage.

Every day is a holiday **
(Dima El-Horr, Libanon, 87 min)

Als een bus op weg naar de mannengevangenis middenin de Libanese woestijn 
strandt, zijn drie vrouwen op elkaar aangewezen. De dorre heuvels vormen het 
decor voor een portret van de hedendaagse Libanese vrouw, die volgens deze 
film uiteengetrokken wordt door angst en koppige zelfstandigheid. Het speel-
filmdebuut van El-Horr bevat aardige visuele kunstjes, maar is nogal langdra-
dig. De symboliek van de odyssee is rommelig verpakt en de film weet de kijker 
zeker niet anderhalf uur lang te boeien.                                                              >>
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Police, adjective. ***
(Corneliu Porumboiu, Roemenië, 113 min)

In de oplevende Roemeense cinema staat vaak de tijd onder dictator Ceaucescu 
centraal. In Police, adjective zien we nu eens hoe de communistische achter-
grond doorklinkt in de huidige toestand van het land. De jonge politieagent 
Cristi kampt met gewetensbezwaren als hij na lang onderzoek een stel pubers 
moet inrekenen voor het roken van hasj. Op het bureau is echter geen ruimte 
voor discussie: daar zijn onverschilligheid en stroeve onwil troef. Dan blijkt ook 
Cristi zich niet te kunnen ontworstelen aan de systeemdwang. De dagelijkse 
sleur van het politiebestaan is niet altijd even interessant, maar de bijtende slot-
scène geeft de film een politieke, zelfs filosofische dimensie.

The wind journeys ****
(Ciro Guerra, Colombia, 117 min)

Een lofzang op de Noord-Colombiaanse folklore. De rondtrekkende, nukkige 
accordeonspeler Ignacio Carillo wordt tijdens zijn laatste reis aangeklampt 
door de vrolijke puber Fermín. Er ontstaat een onwaarschijnlijke vriendschap. 
Guerra brengt de Zuid-Amerikaanse passie warmbloedig in beeld. De wind 
giert over de groenbeboste heuvels, net zoals Ignacio hem door zijn instrument 
jaagt. De zwijgzame film toont in prachtige beelden hoe het landschap, de mu-
ziek en de mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

I am not your friend **
(György Pálfi, Hongarije, 100 min)

In een rommelige docu-setting presenteert Pálfi (Taxidermia) een relatiemoza-
iek over jonge Hongaren. Hij construeerde zijn scenario uit waargebeurde ver-
halen van zijn acteurs, maar lijmde die zo strak aan elkaar dat het verhaal 
kunstmatig aandoet. De sociale onderkant van Boedapest wordt grauw en 

noodlottig in beeld gebracht. Het acteerwerk is natuurlijk en de dialogen zijn 
aardig, maar de film leunt te veel op het toeval. Iedereen heeft iets met elkaar te 
maken en dat is niet te rijmen met de realistische aard van de film. 

Let each one go where he may ***
(Ben Russel, Suriname, 135 min)

In dertien shots van bijna tien minuten elk toont videokunstenaar Ben Russel 
het alledaagse leven in de Surinaamse binnenlanden. De camera fungeert als 
een derde persoon in dit dromerige staaltje cinéma vérité. Het is haast medita-
tie: minutenlang zien we hoe een jonge man zich wast bij een meertje of hoe 
dorpelingen heen en weer schommelen in een minibusje op weg naar de stad. 
Spannend wordt het nergens, maar voor de geduldige antropoloog is dit een ju-
weeltje, mede door de prachtige, warme beelden van Russels 16 mm camera. 

Het IFFR vindt plaats van 27 januari tot en met 7 februari. Het volledige 
programma verschijnt op 21 januari op de website en als bijlage van de 
Volkskrant. De online ticketverkoop start op vrijdag 22 januari om 20.00 
uur en op dinsdag 26 januari gaat de centrale kassa in De Doelen open.
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EM	SERVICE
EM Service is de informatie-
rubriek van Erasmus Maga-
zine, waarin faculteiten, 
studentenverenigingen, af-
delingen en andere interne 
organisaties van de Erasmus 
Universiteit gratis niet-com-
merciële mededelingen 
kunnen plaatsen. MAIL 
NAAR: SERVICE@EM.EUR.NL
Nadere informatie bij 
Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Volgende verschijningsdata 
EM 11–do. 28 januari 
(deadline di. 19 januari)
EM 12–do. 11 februari 
(deadline di. 2 februari) e.v.

EUR-BERICHTEN
Nieuwe Influenza A 
(H1N1) 
Het aantal griepmeldingen 
daalde eind december 2009 
tot onder de drempelwaar-
de, waardoor er nu officieel 
niet langer sprake is van 
een epidemie in Nederland.
Echter, het RIVM geeft aan 
dat de kans op een nieuwe 
griepgolf aanwezig blijft. 
Blijf daarom alert en pro-
beer besmetting te voorko-
men? Kijk op www.eur.nl/
influenza_a

EUR Twitter 
Volg de Erasmus Universi-
teit Rotterdam nu 24 uur 
per dag via Twitter. Kijk op: 
twitter.com/erasmusnieuws

Promoveren aan de EUR
Het Bureau van de Pedel is 

hét aanspreekpunt voor alle 
zaken die betrekking heb-
ben op promoveren. Voor 
meer informatie kunt u 
(ook) terecht bij de faculteit 
waartoe uw vakgebied be-
hoort, of kijk op www.eur.
nl/promoveren

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

Erasmus Studenten 
Service Centrum

Het centrale 
servicepunt 
voor studen-
ten. Zie de 
website voor 

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

Taal- & 
Trainingscentrum 
Inschrijven intakes februari

Voor studenten die van plan 
zijn een taalcursus te gaan 
volgen in april of die een be-
wijs van hun taalvaardig-
heid nodig hebben, biedt 
het TTC in februari intakes 
Chinees, Duits, Engels, Frans, 
Italiaans, Japans, Neder-
lands, Russisch en Spaans 
aan. Deadline voor inschrij-
ving voor deze intakes: 27 
januari. Kijk voor meer in-
formatie op onze website: 
www.eur.nl/ttc/taaltoets/
test.

Tentamens en examens
Voor praktische informatie 
over schriftelijke tentamens, 
cijferregistratie, behaalde 
studieresultaten en afstu-
deren kan je terecht bij de 
afdeling examenadmini-
stratie. Openingstijden: van 
9-16 uur op de 5e verdieping 
van het J-gebouw. Voor al-
gemene informatie: 
www.eur.nl/ea.

RSM
Erasmus Eerstejaars 
Bedrijfskunde Debat

Al vele jaren wordt met suc-
ces voor Bedrijfskundestu-
denten het RSM Erasmus 
Eerstejaarsdebat georgani-
seerd. Ook dit jaar zullen 
veertig studenten het tegen 
elkaar opnemen in de strijd 
om de felbegeerde titel 
“Debatkoning(in) 2010”. De 
uiteindelijke winnaar wordt 
zorgvuldig gekozen door 
een gerenommeerde jury. 
Bij dit evenement zijn alle 
800 eerstejaars bedrijfskun-
destudenten supporter van 
hun groepsafgevaardigde. 
Voor velen is het beginnen 
van de studie Bedrijfskunde 
de start van een nieuw le-
ven in een nieuwe stad en 
het begin van hun carrière. 
Het debat vindt plaats op 16 
februari in de Aula van de 
Erasmus Universiteit Rotter-
dam en het thema is “Car-
rière”. Verschillende stellin-
gen worden bediscussieerd 
gedurende diverse debat-
rondes. Een debat waarbij 
de studenten op een leuke 
manier kennismaken met 
de kunst van het debatteren 
en het thema “Carrière”.

STUDENTEN-
VERENIGINGEN
Audities RJSO
Het RJSO is hét studenten-
orkest van Rotterdam. Zo’n 
60 jonge musici in de leef-
tijd van 17-28 jaar spelen op 
de grote podia in de stad en 
reizen jaarlijks naar het bui-
tenland af voor hun tour-
nee. In februari vinden de 
nieuwjaarsaudities plaats. 
We hebben plaats voor 4 vi-
olisten, 2 altviolisten, 2 cel-
listen, 2 contrabassen, 1 fa-
got en divers koper. Je bent 
altijd welkom een paar re-
petities mee te komen spe-
len. Het orkest repeteert op 
de vrijdagavond van 18.30-
21.30 uur in het Erasmiaans 
Gymnasium, Wytemaweg 
25, Rotterdam. Meer infor-
matie en aanmelden kan 
voor 1 februari via mee-
doen@rjso.nl of kijk op 
www.rjso.nl.

SPORT
Nieuw: sportkaart voor 
1, 3 of 6 maanden
Maandkaart € 20, 3-maan-

denkaart € 40, halfjaarkaart 
€ 60, lidmaatschap t/m 31 
augustus € 70. Voor meer 
informatie: 
www.erasmussport.nl.

Cursussen in 2010
Tennis, squash, pilates, 
krav maga, hiphop, zelfver-
dediging voor dames, inline 
skaten. Zie www.erasmus-
sport.nl.

Erasmus Futsal-
competitie
Begin februari begint de in-
terne zaalvoetbalcompeti-
tie weer. In deze competitie 
spelen studententeams in 
verschillende competities 
op hun niveau zaalvoetbal 
en heb je de kans mooie 
prijzen te winnen. Tot 31 ja-
nuari kun je jouw team in-
schrijven via www.erasmus-
sport.nl. Ideaal voor je jaar-
club, vriendengroep of be-
stuur.

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

VRIJWILLIGERS
Gezocht: jongerenvertegen-
woordiger duurzame ont-
wikkeling. Laat jij dé stem 
van jongeren horen op de 
volgende klimaattop? Geef 
je voor 31 januari op. Meer 
info www.njr.nl

Workmate voor studen-
ten
De Erasmus Universiteit 
Rotterdam is nauw verbon-
den met de Maasstad en 
haar inwoners. Studenten 
sluiten aan bij de EUR-me-
dewerkers en melden zich 
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Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent

VERKEERSSCHOOL 

AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het 

eerste examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. 

Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 

4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

KONIJNENBURG ADVOCATUUR
Familierecht | Mediation

zoekt voor de 
administratieve ondersteuning

Enthousiaste student 
Nederlands recht (m/v)

Schriftelijke reacties aan:
info@konijnenburg-deheer.nl

Advertentie

FILM
25 januari
Los Viajes del Viento (Ciro del Guerra, 2009)
In januari staat de SG Filmclub geheel in het teken van het International 
Film Festival Rotterdam (IFFR). Traditiegetrouw stuurt het IFFR namelijk 
een van de geprogrammeerde films als voorproefje het land in. Dit jaar is 
dat Los Viajes del Viento. In deze surrealistische roadmovie is een hoofdrol 
weggelegd voor de ruige landschappen en de duivels goede muziek van 
Colombia. Na afloop van de film een Q&A met IFFR-festivalprogrammeur 
Gerwin Tamsma. Tijd: 19.30 uur. Locatie: Lantaren/Venster, Gouvernestraat 
133 Rotterdam. Toegang: € 5,-
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via Stichting Workmate aan 
voor vrijwilligerswerk in 
hun stad. Benieuwd wat je 
allemaal via workmate kan 
doen? Kijk op www.eur.nl/
workmate

OVERIG
Congres voor medische stu-
denten ISCOMS 2010 / ab-
stracts
Het ISCOMS is een jaarlijks 
terugkerend internationaal 
studentencongres, wat ge-
houden wordt in het UMCG 
(Universitair Medisch Cen-
trum Groningen). Het is een 
van de grootste medische 
studentencongressen van 
Europa. Er komen (bio)me-
dische studenten vanuit de 
hele wereld om hun onder-
zoek te presenteren, maar 
ook om actief mee te doen 
met workshops en te luiste-
ren naar vooraanstaande 
sprekers. Voor biomedische 
bachelor- en masterstuden-
ten. ISCOMS abstractinzen-
ding; deadline 15 februari. 
Congres op 9-10 juni in Gro-
ningen (UMCG).
7e IFMSA-NL congres
‘Vrouwenbesnijdenis, Haar 
Recht, Mijn Zorg’. Voor alle 
geneeskunde-/rechten-/
psychologiestudenten en 
andere geïnteresseerden. 
30 januari, 10.00- 17.30 u. 
Leids Universitair Medisch 
Centrum te Leiden. Kosten: 
€ 5,- p.p. (niet-studenten € 
10,- p.p.). Kaartverkoop via 
www.ifmsa.nl

PERSONALIA	

 
Jan Pieter Beetz
bestuurskundestudent van 
de Faculteit der Sociale We-
tenschappen van de EUR 
heeft de Unilever Research 
Prijs gewonnen voor zijn 
scriptie ´The EU’s legitimacy 
in the eye of the beholders: 
an analysis of the public 
discourse on the legitimacy 
of the EU in the Nether-
lands, the United Kingdom 
and France´ over de toe-

komst van de Europese 
Unie. Beetz heeft op uitste-
kende wijze laten zien dat 
hij een ingewikkeld pro-
bleem historisch, theore-
tisch en empirisch kan ana-
lyseren. Ook heeft hij nutti-
ge aanbevelingen gedaan.

Jaap Dronkers is in 
december door het Rotter-
damse Centrum voor Edu-
catieve Dienstverlening 
(CED-groep) onderscheiden 
met de prof.dr. J.M.G. Leune-
penning. Dronkers, hoogle-
raar ‘Sociale Stratificatie en 
Ongelijkheid’, kreeg de pen-
ning voor zijn verdiensten 
op het gebied van het on-
derwijsonderzoek. De laure-
aat krijgt naast de penning 
ook een bedrag van 10.000 
euro van de CED-groep. Het 
bedrag moet worden be-
steed aan een of meer pro-
jecten of activiteiten op het 
terrein van onderwijsinno-
vatie.

Juup Essers, lecturer of 
Methodology and episte-
mology at RSM’s Depart-
ment of Organisation and 
Personnel Management, 
has been chosen as The 
Best Teacher by the 88 gra-
duates of the PTO cohort 
2007-2009 of RSM. This 
choice was made on the ba-
sis of their student-expe-
rience. They had to select 
from all 65 teachers.

Prof. dr. Peter Goos is per 
1 januari 2010 voor 0,2 fte 
benoemd tot hoogleraar 
Statistics in Marketing aan 
de capaciteitsgroep Be-
drijfseconomie (Marketing). 
Hij combineert deze aan-
stelling met een positie als 
gewoon hoogleraar aan de 
Faculteit Toegepaste Econo-

mische Wetenschappen van 
de Universiteit Antwerpen.

Klaus Heine (1970) has 
been appointed Chair of 
Law and Economics at Eras-
mus School of Law in Rot-
terdam. As of January, 2010, 
dr. Heine joins the Rotter-
dam Institute of Law and 
Economics (www.rile.nl) 
and he will participate in 
the research programme 
“Behavioural Approaches to 
Contract and Tort: Relevan-
ce for Policymaking”.

Dr. Noreena Hertz has 
been appointed for a period 
of four years as professor of 
Globalisation, Sustainability 
and Finance at Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University. Since 
2008, Hertz was visiting 
professor in the depart-
ment of Business-Society 
Management. Her appoint-
ment is part of the coopera-
tion agreement between 
RSM and the Duisenberg 
School of Finance. 

Prof.dr. Susanne 
Janssen, hoogleraar Media 
en Cultuur in de Faculteit 
der Historische en Kunstwe-
tenschappen, is per 1 janua-
ri 2010 benoemd tot lid van 
de Raad voor Cultuur. Jans-
sen is benoemd vanwege 
haar brede wetenschappe-
lijke expertise op het terrein 
van media en cultuur. Sa-
men met de acht andere le-
den van de Raad zal zij de 
komende vier jaar de Ne-
derlandse regering advise-
ren over kunst-, cultuur-, en 
mediazaken. Voor haar we-

tenschappelijk werk ont-
ving Janssen onder meer de 
prestigieuze VICI-beurs van 
de NWO en – zeer recent – 
een zogeheten HERA-subsi-
die om met een team van 
Europese wetenschappers 
onderzoek te doen naar de 
sociale, culturele en econo-
mische betekenis van pop-
muziekerfgoed in Europa.

Prof.dr. Lucas C.P.M. 
Meijs is per 1 januari 2010 
benoemd tot hoogleraar 
Strategic Philanthropy in de 
Rotterdam School of Ma-
nagement, Erasmus Univer-
sity. Meijs (1963) is sinds 
2003 als hoogleraar Vrijwil-
ligerswerk, Civil Society en 
Business verbonden aan 
RSM. Hij zet deze leerstoel 
ook in de komende jaren 
voort. 

Joost Notenboom en 
Annika Heida, hebben al-
lebei de CIDI-scriptieprijs 
gewonnen. Het Centrum 
voor Informatie en Docu-
mentatie Israël (CIDI) reikt 
deze prijs voor de beste 
scriptie over Israël elk jaar 
uit. Het is de eerste keer dat 
twee studenten de prijs 
winnen; helemaal bijzonder 
is dat zij beiden aan de 
Erasmus Universiteit Rot-
terdam studeren. Beide 
scripties zijn beloond met 
1.250 Euro.

Jonathan Klick (1975), 
hoogleraar aan de Universi-
ty of Pennsylvania Law 
School (VS), is op part-time 
basis benoemd op de leer-
stoel Empirical Legal Stu-

MAANDELIJkS	DENkCAFé:	
FILOSOFIE	EN	FILM
20 januari
Filosofie als survival kit IFFR
Op het International Film Festival Rotterdam 
verzamelen filmjunkies zich voor hun jaarlijkse 
shot beelden. Ter voorbereiding op dit cinema-
bacchanaal bieden we u de filosofische survival 
kit om die tien dagen in het donker op een heel 
andere manier te beleven. Peter d’Hoine (au-
teur van het boek Denkbeelden. Van film naar 
filosofie geeft een inleiding over de relatie tus-
sen film en filosofie. Vervolgens vertellen een 
filmwetenschapper en een filosoof aan de 
hand van filmfragmenten over hun fascinatie 
voor film en filosofie. Inclusief een visuele co-
lumn van Slavoj Žižek! Tijd: 20.00 uur. Locatie: 
Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Toegang is 
gratis.

IN MEMORIAM

Jan Simons
oud-hoogleraar Standaardisatie en normali-
satie (RSM)

Op 28 november 2009 is op 72-jarige leeftijd 
overleden prof.dr.ir. C.A.J. Simons. In de peri-
ode 1994-2000 was hij bijzonder hoogleraar 
Standaardisatie en Normalisatie aan RSM. 
Deze bijzondere leerstoel werd en wordt 
mogelijk gemaakt door het Nederlands 
Normalisatie-instituut NEN. Jan Simons heeft 
het onderwijs op dit nieuwe specialisme op-
gezet. Op basis van de collegedictaten is het 
boek ‘Standaard of Maatwerk – Bedrijfskeuzes 
tussen uniformiteit en verscheidenheid’ ge-
schreven – het eerste managementboek over 
standaardisatie en normalisatie ter wereld. 
Hij is ook na zijn emeritaat mee blijven wer-
ken aan publicaties.

Zijn visie op wetenschap was: “Theorie is 
goede praktijk” in de betekenis: theorie moet 
‘best practices’ uit de bedrijfspraktijk laten 
zien.

Jan had een brede belangstelling. Hij hield 
zich bezig met wiskunde en cryptografie, 
deed aan schaken en cabaret en maakte mu-
ziek. Levenswijsheden verpakte hij in spreu-
ken, vaak citaten. Met Joodse humor wist hij 
alles te relativeren, ook zijn eigen rol. Wij ver-
liezen in Jan een bijzondere (oud-)collega.

We wensen zijn vrouw Marita, zonen Michael 
en Daan en verdere familie veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit verlies.

Henk de Vries, UHD Standaardisatie en 
Normalisatie, RSM



dies aan de Erasmus School 
of Law te Rotterdam. Prof. 
Klick is zowel jurist als eco-
noom en is gespecialiseerd 
in empirisch onderzoek 
naar de economische wer-
king van recht.

Ivana Naumovski 
received the Mosaic grant of 
NWO for her research pro-
ject about the role of firm 
(corporate) reputation in the 
context of corporate finance 
and financial markets. The 
NWO and the Ministry of 
OCW conceived this pro-
gramme, that aims at hel-
ping representatives of eth-
nic minorities into the world 
of science. This Mozaïek 
(Mosaic) programme star-
ted in 2004. For a four-year 
period of doctoral research, 
the maximum amount will 
be 200,000 euro.

Prof.dr. Ingrid Robeyns, 
bijzonder hoogleraar ‘ Prak-
tische Filosofie’ aan de Fa-
culteit der Wijsbegeerte is 
per 1 januari 2010 toegela-
ten als nieuw lid van De 
Jonge Akademie. Ingrid Ro-
beyns doet onderzoek op 
het raakvlak van de analyti-
sche politieke filosofie, 
ethiek, economie, en gen-
derstudies. De Jonge Akade-
mie is onderdeel van de Ko-

ninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW). Zij selecteert 
jaarlijks tien jonge onder-
zoekers die excelleren in 
hun wetenschappelijk vak-
gebied, maar nog geen tien 
jaar geleden zijn gepromo-
veerd.

Professor Gerhard
Wagner (1962), professor 
of German and European 
Private Law, Civil Procedure 
and Comparative Law at the 
University of Bonn, has 
been appointed part-time 
Erasmus Chair of Funda-
mentals of Private Law at 
Erasmus School of Law. Pro-
fessor Wagner will partici-
pate in the research pro-
gramme “Behavioural Ap-
proaches to Contract and 
Tort: Relevance for Policy-
making”.

Dr. Chen Zhou, onlangs 
gepromoveerd aan de Eras-
mus School of Economics, 
heeft één van de vier EUR-
fellowships in de wacht ge-
sleept. “Hiermee kan Chen 
Zhou twee jaar lang op kos-
ten van de universiteit fun-
damenteel onderzoek doen 
naar financiële stabiliteit.

WETENSCHAPS-
AGENDA
VRIJDAG 15 JANUARI
09.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie H. Meyer
In-vivo Optical Projection 
Tomography in Biological 
Model Organisms

11.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie B. Kruijt
In Vivo Monitoring of 
Photodynamic Therapy; 
from Lab to Clinic

13.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Wendy Deenik
Prevention Of Resistance In 
Chronic Myeloid Leukemia: 
The Role Of Combination 
Therapy

13.00-16.00 .
Forumzaal, 
gebouw M (W)
Symposium ter ere van het 
afscheid van dr. Elly Rood-
Pijpers (Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid). 
“Reclassering toen en nu, 
twintig jaar later”. 
Informatie bij Joke 
Rademakers via 
rademakers@frg.eur.nl of 
010-4081547. Aanmelden 
via Simone Stevelmans: 
stevelmans@frg.eur.nl.

16.00 u. 
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. Edelenbos, 
bijzonder hoogleraar 
Bestuurskunde, in het 
bijzonder water governance 
vanwege de Vereniging 

Trustfonds EUR. “Water als 
Spanningsvolle Verbinding”

WOENSDAG 20 JANUARI
13.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Nachamma 
Sockalingam
Characteristics of Problems 
in Problem-based Learning

15.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie H.J. Vos
Single Microbubble 
Imaging

DONDERDAG 21 
JANUARI
11.00 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Oratie prof.mr.dr. B.F. Assink
‘De Januskop van het 
ondernemingsrecht – Over 
faciliteren en reguleren van 
ondernemerschap’

15.00-17.00 uur, 
Gebouw L, 
Desideriuszaal (W)
Research Seminar van het 
Erasmus Center for Early 
Modern Studies
Lezing: Lipsius and Grotius: 
Tacitism
Spreker: dr. Jan Waszink
Deze lezing vindt plaats in 
het kader van het EC 
research seminar Individu, 
Gemeenschap en Overheid 
in de Vroegmoderne Tijd: 
Moraal, Politiek en Bestuur 
van Erasmus tot Bayle. 
Meer informatie: www.
erasmus.org

VRIJDAG 22 JANUARI 
11.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Türkan Ertuna 
Lagrand
Immigration Law and Policy: 
the EU acquis and its 
impact on the Turkish legal 
order

13.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie E.J. Waard
Engaging Environmental 
Turbulence; Organizational 
Determinants for Repetitive 
Quick and Adequate 
Responses 

16.00 u. 
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. R.J. Stolker
‘De narcose voorbij’

WOENSDAG 27 JANUARI
13.30 u. 
Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie E. Roelofsen
The Role of Analyst 
Conference Calls in Capital 
Markets

DONDERDAG 28 
JANUARI
15.30 u. Senaatszaal, 
gebouw A (W)
Promotie Isabel Bleyen
Perspectives on Ocular 
Adnexal Surgeries: 

W = campus 
Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
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QUIz
19 januari
Pubquiz
Inmiddels niet meer weg te denken van de Woudesteincampus: de 
pubquiz! Onder het genot van een drankje beantwoord je sport- en foto-
vragen, geluidsfragmenten, nieuwsweetjes, poptrivia en fotovragen. 
Teams kunnen zich vanaf 17.00 uur inschrijven. Deelname: 3,- euro per 
team, maar plaatsen zijn beperkt, dus kom op tijd. Wil je niet meedoen, 
maar een team aanmoedigen, dan ben je natuurlijk ook van harte wel-
kom. Voertaal is Engels. Tijd: 17.30 uur. Locatie: Café In de Smitse 
(T-gebouw), Woudestein. Toegang is gratis.

POëzIE
28 januari
Gedichtendag
De laatste donderdag van januari is als ieder 
jaar Gedichtendag. Dit jaar is het thema ‘Over 
de grens’. Overal in het land zijn activiteiten en 
dus ook op de Erasmus Universiteit: de liften 
zullen worden bediend door dichtende liftboys 
& -girls. Noem het nummer van uw verdieping 
en luister naar het bijpassende gedicht. 
Dichterscafé: Vanaf 17.00 uur in Maria’s Cantina 
in het J-gebouw. Met optredens van Joël 
Oorebeek, Rolf Viervant, Dean Bowen e.a.
 Locatie: Diverse plekken op Woudestein + 
Maria’s Cantina, J-gebouw.
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INTERNATIONAL

Roel Klein Wolte-
rink tries to 
become Parisien. 
And thus, after 
Christmas, he re-
turned to Paris 
for New Year’s Eve.
>> more on page 30 >> more on page 31 >> more on page 31

Research inves-
tigated: Julian 
Emami Namini, 
assistant pro-
fessor at the 
Erasmus School 
of Economics.  

To help you in 
winter times, EM 
has picked some 
of the nicest 
Things to do in 
Rotterdam for 
you. 

New Year´s Eve in Holland: as in 
other countries, many people celebra-
te New Year’s Eve with friends. At 
midnight, all go outside to light some 
fireworks in front of their houses and 
have a glass of champagne, like here 
in Rotterdam’s historic Delfshaven. 
Another Dutch New Year’s tradition 
is to eat many so-called ‘oliebollen’, 
spongy dough balls with raisins deep 
fried in oil with lots of powdered su-
gar. KL

Major grants for EUR 
Susanne Janssen, Professor of Socio-
logy of Media and Culture at the Fa-
culty of History and Arts, has been 
awarded a  900,000 euro grant to exa-
mine the social, cultural and econo-
mic significance of popular music 
heritage, together with other resear-
chers. The Faculty of Philosophy re-
ceived a large Dutch grant, worth 
600,000 euro, for research into religi-
on’s role in Dutch society in the 
1800’s. KL

Short-stay ruling 
causes concerns
It remains unclear how universities 
and housing corporations should in-
terpret a recent ruling in the case Mo-
tazacker. A judge ruled that Iranian 
researcher Motazacker does not qua-
lify for short-stay rent but should be 
protected by the Rent Act instead. 
The consequences of this ruling can 
be enormous as the system of short-
stay accommodation for internatio-
nals could collapse when students 

will be allowed to stay in their short-
stay apartments for much longer than 
a year max. Transfer

Prof predicts Dutch 
brain drain
A picture exists about gamers is reve-
aled by EUR professor J. Jansz in his 
essay Participating Media Audiences 
2.1. Gamers act socially on the Net in 
two ways: Firstly they communicate 
with other gamers and secondly they 
help creating new games. KL 

no. 10 january 2010

Happy New Year
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Gail Whiteman

The Price of a Red 
Carpet 
 
It’s hard to imagine being in prison over Christmas 
and New Year’s Eve. But for the “Red Carpet 4” 
that’s exactly where they landed. Who is this il-
lustrious and dangerous gang? What crime did 
they commit? No jewellery heist. No hijacking.  
They simply crashed a red carpet affair at the 
Copenhagen Climate Summit and hung up a 
Greenpeace banner demanding action on global 
warming.
Unlike the two socialites who crashed Obama’s 
White House dinner a month earlier (and became 
celebrities), the Red Carpet 4 spent three weeks in 
a Danish jail with no charges. And they are not the 
only peaceful protestors that spent the holidays 
this way. While most of us ate Christmas dinner, 
marvelled at the snow in Rotterdam, and spent 
time with family and all our new toys, these folks 
were imprisoned for their beliefs.
Copenhagen was, for me, the low point of the last 
decade. Not that I believed that a legally binding 
deal would emerge, but I was unprepared for the 
complete shut-out of civil society and academia. 
I was in Copenhagen as an official observer, with 
a registered side-event in the Bella Centre. You 
would think that that meant I could actually 
get into COP 15. I assure you, this was no easy 
task. I arrived in a low-carbon way via the special 
Kopenhagen Express with the Dutch delegation, 
Minister Kramer, and Ingrid de Vries, our Greening 
the Campus Coordinator. We were off to a good 
start.
But on the first day I spent eight hours standing 
in line outside the conference centre in freezing 
weather, no food, no water, and no toilets along 
with thousands of other registered observers. 
COP 15 decided to shut people out, and it was 
NOT just any kind of people – mostly civil society 
and academia. NGOs like ‘Friends of the Earth 
International’ were targeted and all were barred 
from the conference despite official registra-
tion. When José Bove, Member of the European 
Parliament, questioned the UN security on this, 
they tried to throw him out too despite diplomatic 
immunity.  I saw this happen.  
By Thursday almost no-one except politicians and 
their friends could get inside. A German industry 
observer said to me, “They’re treating the NGOs 
like dogs.” EUR students got first-hand coverage 
of the protests and police action. These students 
were brave and should be applauded. Luckily none 
were arrested, though many others were.  
Originally, I wanted to leave this column blank as 
a protest at being silenced at COP 15.  But an ex-
planation is in order.  

Dr. Gail Whiteman (Shut-out and still angry)
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Being an international university creates a 
potential for major misunderstandings between 
Dutch staff and the many internationals. 
Internationalisation means more than just doing 
everything in English. The Erasmus Academie 
therefore invited cross-cultural psychologist 
Ms Madde Willemsen to lead a seminar about 
intercultural communication on 8 December 
for EUR employees who regularly deal with 
internationals. 
Ms Willemsen started the seminar by asking 
the attendants – ranging from the head of 
security at the EUR to the university’s senior 
spokesperson – if they had a question for her. 
“What does it say about you that you arrived 
late today?”, was one of the first questions 
asked. This seemed a rather off-topic remark 
but interestingly, turned out to be quite relevant 
and said more about the person asking it than 
about Mrs Willemsen, who had simply got 
stuck in traffic. This type of question, she 
explained, is about what sort of behaviour is 
expected from people. Apparently, in Holland it 
is a cultural norm to be on time. 
Ms Willemsen explained that problems often 
start when in a multicultural environment 
like the university, people do not mix. The 
internationals – naturally – tend to form a 
separate group. According to Ms Willemsen, 
it is critical the university forces the different 
nationalities, including the Dutch, to mix, 
by organising activities for instance. Things 
also go wrong when one sees one’s own 
culture as better than the other. Furthermore, 
stereotypical ideas about cultures can hamper 
communication. If one for example believes that 
all French are arrogant, any communication 
with a French person will not get off to a good 
start. By the same token, one must also realise 
that oneself is likely to be stereotyped by the 
other. 

The Dutch have a way of being quite 
direct, if not blunt, in their approach to 
others, everybody agreed. Consequently, a 
stereotypical image of the Dutch can be that 
they are loud and rude. One of the participants, 
Femke van der Vliet of the ISS, noted that the 
Dutch can be as direct in English as they are in 
Dutch. It is important therefore that in a foreign 
language Dutch people really should try to be 
polite, while realising others may find them 
rude even before a conversation has started.  
However, little things must also be kept in 
mind, such as non-verbal communication, 
which should be kept to a minimum, Ms 
Willemsen explained. An innocent hand gesture 
can mean something quite vulgar in another 
culture. Also, do appreciate the different 
approaches to personal space and do not invade 
the other’s. Find out beforehand how people in a 
certain culture greet if you are to meet a foreign 
delegation for example and find out facts about 
the country. The CIA’s online ‘World Fact Book’ 
can be a great help here. Yet, one cannot know 
everything of course, so some flexibility is 
necessary too. 
Lastly, Ms Willemsen asked everybody to sit in 
small groups and think of cultural conventions, 
so as to even better realise how different things 
can be in other cultures. A good example was 
the differing hierarchical make-up of societies, 
including the resulting need for using the polite 
form in some of these cultures’ languages. 
But the line between formal and informal 
can be blurry; it is no easy task getting it all 
right. Communication always relies on both 
the speaker’s eloquence and the listeners 
interpretation. It takes two to tango. But, as 
was demonstrated by Mrs Willemsen, EUR 
employees can do much to prevent getting it 
really wrong.  

Intercultural communication

EUR employees learn do’s and don’ts
No less than 110 different nationalities are represented at the EUR. An impressive number, but inter-
cultural communication poses an equally impressive challenge to the university’s staff. 
 text Korneel Luth illustration Bas van der Schot
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“Our research is in international economics, 
where we focus on what happens to the welfare 
of a nation as it starts with international trade.” 
In technical terms this is called the ‘neoclassical 
trade theory’. The theory looks at the benefits 
of trading for these nations: “When countries 
trade, each country gains from the trade, 
but inside the countries themselves there are 
winners and losers”.

Holland makes cheese, 
Germany makes cars
“First there were simple models for trade. Two 
countries exporting different goods, for example 
Holland exports cheese and Germany exports 
cars. Then the model was refined to include 
intra-industry trade - one product but different 
varieties, like BMW and Volkswagen for 
Germany and Renault and Citroen for France. 
Both countries import and export cars at the 
same time because of the differences in the 
product. The model has been further refined to 
the level of individual firms.”
“We have looked at the firm level and asked 
how firms differ from each other and how this 
affects them when a country begins to trade. We 
decided to concentrate on factor intensities, or 
‘capital intensities’ - how many machines per 
worker do they use? We also looked at ‘human 
capital intensities’ - how many employees are 
there and how educated are they, etc.”
Surprisingly, the research data all came from 
Chile because datasets from Chile became 
available in the US. “In the 1980s Chile opened 
up to global trade so we have good data from 
before and after globalization which one can 
compare. We looked at Chilean businesses 
which trade internationally and those that 
do not, and compared them on the basis of 
their physical and human capital intensities in 
production. When compared with research by 
others, our results don’t contradict their results, 
so we can say our results are applicable to other 
countries as well.”
In order for international trade to exist, 
exporting firms must in some way to produce 

superior or just cheaper products. “If their 
products would just be similar to products of  
firms in the economy they were exporting to, 
there wouldn’t be any demand for them. With 
that in mind, we were trying to pinpoint the 
differences and the consequences from those 
differences. If a country globalizes, its exporters 
produce more in order to serve both their market 
and the foreign market. This causes a higher 
demand in the country for better educated 
people which encourages people to invest in 
their skills and education. Therefore, the relative 
position of the poorly educated people workers 
often deteriorates; the income gap widens. But 
the economy as a whole, including the poorly 
and well-educated, gains. They all become 
richer, just the differences between them become 
larger.” 
In popular media you often read that the poor 
workers lose out in globalization, but is that 
true? “It is a stylized fact that globalization 
decreases labor’s share in the economy (labor 
income divided by the countries total income). 
Some politicians argue that this means that 
workers become poor. But as I mentioned, this 
is not necessarily the case.”
“We can identify the winners and losers from 
the globalization process amongst firms with 
our model.  We found a threshold. Above it 
firms will thrive and below it firms will remain 
unaffected or might even die. Some firms are 
very capital intensive and use more skilled 
workers and more advanced technologies, and 
others use more unskilled workers or more 
primitive technologies, which makes the whole 
difference.  This can help politicians set their 
policies and decide which companies will need 
support when a country globalizes. We can 
also understand the growth effects – which 
companies die and which will grow, which helps 
us estimate total economic growth as a result of 
globalization.”

Emami Namini does his research together with 
his colleagues Giovanni Facchini and Ricardo 
Lopez. 

RESEARCH INVESTIGATED

‘We can identify the winners and losers’
Julian Emami Namini , assistant professor at the Erasmus School of Economics researches internatio-
nal trade and the effects of this on countries undergoing globalization. 
 text Jonathan Friedman photography Ronald van den Heerik

Roel Klein Wolterink

New Year’s Eve
Most people celebrate New Year with family or 
friends, be it at home or in the streets. The last 
few years, I often spent New Year’s Eve abroad. 
Two years ago I was in Subukia, a remote village 
in Kenya where everybody was drunk before 
8pm and we were the only wazungu (white 
people). We felt lonely and far away, as there 
was no place to go and no people to wish a 
happy New Year. A little longer ago, I attended 
a live show of Alkistis Protopsalti in Athens and 
counted down the last seconds of the year in 
Greek. Although we felt part of the crowd and 
likewise wished people chronia polla (literally: 
many years), being a stranger in a foreign city 
during New Year’s Eve always feels a little aw-
kward.  
This year, part of me tries to become Parisien. 
And thus, after spending Christmas in Holland 
with family, I returned to Paris to spend New 
Year’s Eve with two friends who arrived one day 
in advance. My girlfriend Thekla would only ar-
rive with the very last train on the 31st, because 
she still had to do her pediatrics internships in 
Almere. While she learned to cure 2009’s last 
newborns, we arranged for New Year’s Eve and 
bought champagne, cheese and food for the 
day after. We also searched for something to 
replace the traditionally Dutch doughnut balls. 
Everywhere, boulangeries sold galettes des rois, 
round puff pastry cakes in which we later found 
a porcelain cow, realizing this was a King’s cake 
to celebrate the Epiphany. 
At night, we ate crêpes while Thekla rushed to 
the Thalys. We all prayed for the train to arrive 
in time in Paris. It was of no avail: in Brussels, a 
delay of ninety minutes was announced which 
would reschedule the train’s arrival in Paris to 
five minutes to midnight.  After dinner and 
drinks, we went to the Gare du Nord to welco-
me Thekla, counting down the last minutes of 
2009. At three minutes to twelve, the red train 
finally appeared on the station’s tracks and I ran 
to coach 18. While angry passengers entered the 
platform, Thekla and I located each other. Just 
in time we kissed each other a happy New Year. 
Just after the last of twelve clock strokes, four 
Dutch friends felt perfectly at ease in France 
and uncorked the champagne while snowflakes 
started to whirl down.

Roel Klein Wolterink is a MSc Molecular Medicine 
student at the EUR. He recently received the Prof. 
Bruins Scholarship and is currently doing research 
at the Pasteur Institute in Paris.

Julian Emami Namini
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It finally happened; the sun does 
not show anymore. You get up in the 
morning while it’s dark going straight 
for a dark lecture room, and when 
you leave to go home in the evenings, 
guess what! It’s still dark! Or was 
there light in between? You will never 
know. To help you in such weather-
wise miserable times, Erasmus Ma-
gazine has picked some of the nicest 
Things to do in Rotterdam for you. 
They will definitely bring some light 
to the grey days of this month.

Made in Holland
Nearly everybody is keen to find out 
why such a tiny little country like 
Holland could become such a great 
economy. The bad weather might have 
contributed to it, by forcing the Dutch 
to stay at home and spend a lot of 
time sitting and thinking. As a result 
of all the “Kaaskopjes” thinking some 
of them had great ideas. The Kunsthal 
Rotterdam in cooperation with the 
Technical University Delft and the 
National Archive hosts an exhibition 
on “Dutch Inventions” of the past 
400 years. Ranging from high-perfor-
mance-ice-skates to wind-resistant 
umbrellas everything this country is 
famous for can be found there. Not 

only can you look at all these fancy 
tools and drawings, you are also 
invited to try them out. Furthermore 
everybody is asked to contribute to 
improve the current inventions or 
if he is really clever even come up 
with a new idea himself. So go to the 
Kunsthal, get some inspiration on 
how inventions arose in the past and 
enhance your creativity for tomorrow.
www.kunsthal.nl

Ice-skating
It’s the ultimate sport in Holland. 
Nobody has further advanced tech-
nology in ice-skating and is fiercer 
on the freezing of channels and rivers 
than the Dutch. Every year they wait 
full of excitement for the water to 
freeze properly so they can unravel 
their ice-skates and glide across the 
wonderful glass like water surface. 
It is similar to the news of snowfall 
when everybody is excited and wants 
to ice skate. For you this whole 
procedure is simplified a lot. Since the 
global warming, the channels hardly 
ever freeze as response water is frozen 
elsewhere, like on the Stadhuisplein. 
There you can now enjoy yourself 

on a large ice skating rink. Get some 
friends together and learn what it 
means to be Dutch. Integrate into the 
culture on a totally new level. By the 
way, if it is your first time on the ice: 
put a pillow under your but, it will 
soften the falling.

Erasmus Dance Event
On February 2nd all our fantastic 
dancing skills will be triggered. The 
Erasmus Dance Event invites students 
to the World Music and Dance Center 
to participate in a great workshop 
and furthermore prove their talents 

life on stage. For all the crazy dancers 
feeling the vibes moving through 
their bodies, this event is a must. The 
ones that did not dare to experiment 
with dancing styles like tango or 
foxtrot yet, are welcome to practice 
for free with experienced dancing 
trainers. Additionally various dance 
groups will show the audience their 
best pieces to finalize the evening. So 
everybody interested in any type or 
style of dancing is very welcome to 
join. Find more information on the 
website of Studium Generale and 
register yourself.
www.eur.nl/english/sgec/events/eras-
mus_dance_event

Photography courses 
at EUR
Today nearly every one of us has 
a digital camera. It is a moment of 
pride once a picture taken turns out 
to be beautiful and worth showing 
to others. However, mostly we don’t 
know how it happened that exactly 
that picture became such a great 
one. Was it the background? Were 
the camera settings adjusted? Did 
the angle fit? All these questions and 
many more will be answered during 
the Photography course offered at 
EUR. It is open to all students and 
offers an introductory as well as an 
advanced course. No matter if you 
are using a simple digital camera 
or a highly advanced one, everyone 
is welcome to bring his own tools. 
In 8 sessions of each two and a half 
hours, you will learn how to handle 
your camera properly, how to take 
great pictures and furthermore 
process them on your computer 
with special programs. Be quick and 
register soon enough through the 
website mentioned below, since the 
spots are limited.
www.eur.nl/english/sgec/courses/photo

EM Service is the in-
formation section in 
Erasmus Magazine in 
which faculties, student 
associations and de-
partments of Erasmus 
University can place 
non-commercial an-
nouncements for free. 
The deadline for these 
announcements is nine 
days before EM comes 
out on Tuesdays at 
16:00 hours. Email to: 
service@erasmusmaga-
zine.nl 
For more information 
at EM please call: 010-
4081115 
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Erasmus Stu-
dent Service 
Centre:the 
central ser-
vice point 
for students. 

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

LANGUAGE & TRAINING 
CENTRE 
 
Registration intakes 
February 2010 
For students who plan 
to enrol for a language 
course in April or who 
need a proof of their 
current level of a lan-
guage the LTC offers 
intakes Chinese, Dutch, 
English, French, Ger-
man, Italian, Japanese, 
Russian and Spanish in 
February. Deadline of 
registration: 27 January. 
For more information 
see: www.eur.nl/eng-

lish/ltc/languagetest/
intakes. 
 
SPORTS 
 
New: sports card for 1, 3 
or 6 months 
Month card € 20, 
3-month card € 40, 
half-year card € 60, 
membership until 31 
August € 70. 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.erasmuss-
port.nl 
 
Erasmus Futsal Compe-
tition 
In 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 January 
you can subscribe on 
www.erasmussport.nl. 

A good way to have 
some fun with your 
friends! 
 
Woudestein Sports 
Centre 
010 – 408 1875 
info@erasmussport.nl 
www.erasmussport.nl 
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM text Christian Mathis



 Walewein

Prominent
Er was eens in een studentikoze stad hier ver, ver 
vandaan een sociëteit. Deze soos werd door een 
vooraanstaande koning met ludieke hand gere-
geerd. Feestje hier, feestje daar, de koning was er 
altijd prominent aanwezig. 
Omdat het laatste feestje al weer een week ge-
leden was, twitterden hij de mooiste bazen van 
de soos over een super mooi feest de volgende 
avond. De respons was lidwaardig en de sfeer 
supermooi. Alle clubgenoten van de koning, 
natuurlijk clubje 1 en ook zijn dispuut, natuurlijk 
dispuutje 1, alsook zijn huis, natuurlijk huisje 1, 
waren er. 
Na een mooi feest sloot de koning, als laatste 
aanwezige de soos. Er lag een dik pak sneeuw 
en onderweg naar huis gleed hij uit en kwam 
ongelukkig  ten val. Hij brak daarbij zijn enkel. 
Als een verloren dronkaard lag hij in de sneeuw. 
Hij probeerde te bellen, maar zijn telefoon was 
uitgevallen.
De koning riep om zich heen voor hulp. Toen zag 
hij daar een prominent lid aankomen. ‘Gelukkig’, 
dacht de koning, ‘nu komt het goed’. Maar het lid 
deed net alsof hij hem niet zag en bang liep hij 
de koning voorbij. Toen kwam er een minder pro-
minent lid aan. Het minder prominente lid pakte 
zijn telefoon en deed net alsof hij belde. ‘Kan je 
helaas niet helpen, ik ben druk, druk, druk’, zei hij. 
Verloren lag de koning met pijn in de sneeuw. Het 
werd kouder en kouder. Toen kwam er iemand 
aan van een suffe vereniging. ‘Die zal mij wel niet 
helpen’, dacht de koning, ‘want wij maken hen 
vaak belachelijk.’ 
Maar plots stopte het lid van de suffe vereniging 
en vroeg of hij de koning kon helpen. De koning 
legde uit wat er aan de hand was en werd toen 
naar het niet zo prominente huis van het suffe lid 
gedragen. 
Later ging de koning als dank nog vaak een bier-
tje drinken met het lid van de suffe vereniging. 
Tijdens een ALV op zijn eigen soos, beschuldigde 
een domme feut de koning ervan dat hij vaak 
met suffe leden van suffe verenigingen bier ging 
drinken. Dat was een schande voor de vereni-
ging. Hij zou de suffe leden juist moeten narren. 
De meelopende feutjes knikten. Toen stond de 
koning op en sprak: ‘Domme feut, prominentie 
is niet hoe hard je mee kan lopen, of hoe naar je 
kan doen tegen minder sociaal bedreven leden. 
Nee, prominent ben je, als je naar andere leden 
sfeerverhogend werkt. Dat zijn alle leden, domme 
feut, niet alleen jouw kuddevriendjes.’ 
De ALV was stil en had geleerd. En de koning? Die 
studeerde nog lang en prominent. 

Walewein is student aan de EUR

ACHTEROP 

Soms kom je in een studentenkamer waarin op 
het eerste gezicht niets bijzonders staat. Bed, 
bureau, posters van biermerken, een kast vol 
pakken. Ho, wacht even: het alledaagse kan 
ook bijzonder zijn. Want als Marijn de Ruiter 
een pak aantrekt, verandert hij van een student 
in een pico bello chauffeur. Zijn werkgever 
kan zich geen betere studentchauffeur wensen, 
want De Ruiter laat niet snel wat los over de 
mensen die hij vervoert. “Ik heb wel eens ie-
mand in de auto gehad die een flinke ruzie met 
Jort Kelder had. Ik wist precies wat er tussen 
die twee was voorgevallen, maar daar kon ik 
natuurlijk met niemand over praten”, zegt hij. 
“Twee dagen later roddelden ze erover op de 
televisie. Dat was wel grappig, omdat ik pre-
cies wist wat er aan de hand was.”
De Ruiter rijdt kriskras door Nederland met 
zakenmensen en dronken feestgangers die 
graag thuis gebracht willen worden. Hij ver-
zeilt soms in de raarste situaties. “Sommige 
mensen kotsen in de auto. Ranzig, maar geluk-
kig rijd ik hen in hun eigen auto ergens naar 
toe, en hoef ik dat niet op te lossen. Ik heb wel 
eens een man thuis opgehaald, en hem vervol-
gens naar zijn minnares gebracht. Dan kreeg 
hij thuis een kus van zijn vrouw. Vervolgens 
reed ik hem naar een andere vrouw en daar 
kreeg hij weer een kus. Nee, geen beleefde kus 
op beide wangen, maar vol op de mond. Het 
was me meteen duidelijk. Maar daar zeg ik 
natuurlijk niets van. Ik doe net alsof ik het niet 
doorheb en blijf strak voor me uitkijken.”
Hij studeert bedrijfskunde, maar bekende 

zakenlieden zal hij nooit en te nimmer om een 
visitekaartje vragen. “Misschien dat andere 
chauffeurs dat wel doen, maar ik vind dat niet 
netjes. Zakenmensen praten nauwelijks tegen 
me, ze vragen bijna nooit wat ik doe. Door die 
afstand ben ik zelf ook niet geneigd om per-
soonlijke vragen te stellen.”
In zijn studentenhuis heerst een heel andere 
sfeer. In Heerenhuis de Koninck hangt de geza-
menlijke woonkamer waar hij vaak bivakkeert, 
vol biermerkborden. Op de bar staan stoffige 
bierglazen en ze hebben een uitgebreide drank-
kast vol likeur, whisky en rum. De spiegel 
is van Hoegaarden, de borden aan de muur 
zijn van de Koninck en Heineken. “Dat bord 
hebben we bij een café van de muur getrok-
ken”, zegt hij terwijl hij naar de stalen plaat 
wijst waarin een biermerk de hemel in wordt 
geprezen. “Het schijnt heel veel geld waard 
te zijn.” De kamer heeft wel wat weg van een 
trofeeënverzameling. In de kroonluchters han-
gen de jaardassen en damesslipjes. “Daar heb 
ik niets mee te maken”, haast De Ruiter zich 
te zeggen. “Die hingen er al toen ik hier twee 
maanden geleden heen verhuisde.” Weghalen 
wil hij ze liever niet. “Ze zijn vast wel schoon, 
maar ik loop er liever geen risico mee. Laat 
maar lekker hangen.”
Het is de ideale relaxplek, zegt hij. Vaak komt 
hij heel laat terug van zijn chauffeurswerk. 
“Door vertragingen bij de NS duurde mijn 
terugreis van Luik naar Rotterdam een keer 
negen uur. Heel vervelend. Maar het is erg fijn 
om dan weer thuis te komen.”  MZ (foto: RvdH)

Heerenhuis de Koninck

Marijn de Ruiter
derdejaars bedrijfskunde

Leeftijd: 21 jaar
Geboorteplaats: Voorburg
Woonplaats: Rotterdam
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