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DININGCITY A CARD 
500 EURO KORTING 

BIJ 50 TOPRESTAURANTS

DiningCity à la Card is een heerlijk kaartspel van 50 
bijzondere toprestaurants. Op iedere speelkaart staat 
een prachtige foto van het restaurant en een handige 
omschrijving. Elke ‘speelkaart’ maar liefst € 10 korting 
bij het desbetreffende restaurant.

DiningCity à la Card is een bijzondere selectie van 50 
restaurants van www.diningcity.com. Een ‘kaartspel’ 
van 50 restaurants vertegenwoordigd dus een 
kortingswaarde van € 500. Er is een DiningCity à la 
Card voor Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
& ’t Gooi. 

Bestel nu DiningCity a la card via de webshop: 
www.diningcityalacard.nl

Een multi-culinair avontuur 
van wereldse creativiteit 

Verborgen in de Wi� e de Withstraat, de leukste
culturele straat van Ro� erdam,  ligt

Restaurant WERELDS
Geopend van vroeg tot laat, alle dagen van de week

Wi� e de Withstraat 81 B 
 010  4121652 

info@wereldsrestaurant.nl     -     www.wereldsrestaurant.nl

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, fi scaal 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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Daar zit ik dan: mevrouw de hoofdredacteur. 
Als kind verslond ik alle tijdschrijften die mijn 
moeder – ook een liefhebber van geïllustreer-
de week- en maandbladen – in huis haalde: 
Margriet, Libelle, Avenue, Elle en Opzij. En 
voorin stond altijd een foto van een vrouw: 
de hoofdredacteur.
Zelfverzekerd, goed in lak en pak op de foto 
en met een énige anekdote (Margriet, 
Libelle), een vlijmscherpe analyse (Opzij) of 
een vrouw-van-de-wereld-verhaal (Avenue, 
Elle). Wat een leven, wat een vrouwen. Dat 
wilde ik ook. En ik stuurde mijn wens de kos-
mos in.
En zoals dat gaat met wensen in de kosmos: 
hier zit ik dan. Hoofdredacteur van een heel 
mooi blad.
Maar be careful what you wish for. Want die 
dames zaten daar op de eerste pagina’s van 
hun blad wel stoer, gezellig en hip te wezen. 
Maar ze vertelden er niet bij, dat je je als 
hoofdredacteur ook moet bezighouden met 
de kamerindeling van de afdeling, het won-
derlijke gedrag van je medewerkers, de stok-
kende distributie van je blad, het bestellen 
van computers, het geknaag en geklaag van 
je lezers, gemekker en gebrul van allerlei 

baasjes, gesodemieter met geld, of het schrijnende gebrek aan daaraan. 
Wanneer schreven die vrouwen die kekke stukken? Stiekem op de wc? Soms ver-
wens ik mijn wens die ik de kosmos instuurde. Want hoe kregen zij het voor el-
kaar dat hun blad, het blad werd dat je zelf graag wilde lezen:  mooi, lekker en de 
moeite waard. En hoe zorgden ze ervoor dat je werk ertoe doet, en dat iedereen 
dat ziet en waardeert? 
Dat eerste lukt steeds beter. Wij maken EM steeds beter. Ik zie hoe mijn collega’s 
hun hele ziel en zaligheid steken in het doen slagen van het blad. En natuurlijk 
lukt dat de ene keer beter dan de andere keer. Aan mij om het vaker die ene keer 
dan die andere keer te laten zijn.
Maar dan het applaus van ons publiek. Dat valt niet mee. Grappig genoeg zijn de 
mopperaars, zure klagers, boze bellers en driftige mannetjes niet het ergst. Zij le-
zen het blad en onze website tenminste. Vinden ons belangrijk genoeg om zich 
druk over te maken. 
Wat erger is, en daar was ik niet op voorbereid, zijn de mensen van wie je niets 
hoort. Of nog harder: die het blad niet eens kennen. 
Dat zorgt wel eens voor gemengde gevoelens. Zeker in deze donkere dagen voor 
de kerst: waar doe ik het allemaal voor?

Maar dan is er die ene medewerker van de overkant die altijd zwaaiend van en-
thousiasme met iedere nieuwe editie onder zijn arm loopt. Of die studente die 
maar wat graag mee wil werken aan een rubriek, omdat ze het blad zo graag 
leest. En die collega-journalist die ons blad ‘steeds beter en mooier’ vindt.
En laatst kwam ik in mijn telefoon een oud sms-je tegen van een collega, dat hij 
na een gezamenlijk avondje stappen stuurde. ‘Ons houden van EM, EM, ons hou-
den van EM!’ 

En zo is het maar net. Meer heeft mevrouw de hoofdredacteur niet nodig.

Wieneke

GEMENGDE GEVOELENS
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Medewerkers van de Erasmus Universiteit lieten zich horen 
in de landelijke pers. Enkele opmerkelijke uitspraken. 

Samenstelling Marjolein Marchal illustraties Bas van der Schot

‘De overheid bemoeit zich met onze levensstijl en dat leidt tot kritiek. Het verzet vind ik eigenlijk 
wel meevallen. Er zit toch iets kneuterigs in die paar verstokte rokers in hun bruine kroeg’
Hoogleraar Bestuurskunde Mark van Twist over het rookverbod. (De Volkskrant, 12 januari)

‘De paniek regeert in Nederland, met dank aan politici als Geert 
Wilders. Zij domineren het integratiedebat met hun populistische 
toon. Ook Rotterdam blijkt daar vatbaar voor. Ja, zelfs de universiteit’
Moslimfilosoof en integratieadviseur Tariq Ramadan over zijn plotselinge ontslag, nadat bekend werd dat hij werkt voor 

het Iraanse televisiestation Press TV. (NRC Handelsblad, 19 augustus) 

‘Televisie kijken mist de mogelijkheid van de per-
soonlijke reactie. Dat maakt machteloos, en dat leidt 
weer tot tranen, het enige wat het lichaam kan doen. 
Directe aanwezigheid leidt tot het verlenen van hulp, 
het schenken van troost, het omarmen - in euforie of  
in ontreddering’
Hoogleraar Mediageschiedenis Henri Beunders beschouwt naar aanleiding van 

het ‘Koninginnedagdrama’ het effect van live televisie. (Trouw, 9 mei)

‘Ik denk dat een ander economisch 
model zal oprijzen uit het bloedbad dat 
de economische crisis heeft aangericht’
Gasthoogleraar Globalisering Noreena Hertz in haar betoog Voorbij het Gucci-
kapitalisme. (De Volkskrant, 21 februari)

‘Ik zie hier niets staan 
dat niet uit China 
komt. Ja, de planten. 
En het voedsel, dat im-
porteren we ook niet 
uit China’ 
Chinakenner Mark Greeven van de Rotterdam 
School of Management, Erasmus University 
kijkt eens rond in zijn werkkamer, op de dag dat 
de Volksrepubliek China zestig jaar bestaat. 
(GPD, 1 oktober)

‘Het wordt toveren met een eitje: woeke-
ren met minder geld en meer studenten’
Aankomend bestuurvoorzitter Pauline van der Meer Mohr over en van de uitdagin-

gen bij haar nieuwe aanstelling: de Erasmus Universiteit verwacht de komende vier 

jaar 20 tot 30 procent meer studenten, terwijl de eerste geldstroom vanuit Den 

Haag afneemt. (De Volkskrant-Banen, 24 november)

‘Als het mij om het geld te doen 
was, was ik allang vertrokken naar 
het buitenland. Daar zou ik in dit 
segment van het onderzoek veel 
meer kunnen verdienen’
Viroloog Ab Osterhaus (Erasmus MC) over de ‘aantijgingen’ dat hij 
rijk zou worden van zijn adviezen over de Mexicaanse griep, omdat 

hij aandelen heeft in de geneesmiddelen. (De Telegraaf, 8 oktober)

‘Als we zo 
doorgaan 
duurt het tot 
2090 voordat 
een op de 
drie leden 
van de Raad 
van Bestuur 
vrouwelijk is’
Universitair docent 
Financiële markten en toe-
zicht Mijntje Lückerath-
Rovers stelt jaarlijks de 
Female Board Index samen 
en verbaast zich over het 
geringe aantal vrouwen in 
besturen. (Het Financieele 
Dagblad, 22 oktober)

IN QUOTES2009 
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Alles voor discussie    
vatbaar? 

Onlangs was ik bij een bijeenkomst over veilig internet-
gebruik in het hoger onderwijs. De vraag was een in-
teressante: in hoeverre botst het open karakter van on-
derwijsinstellingen met het bewaken van de veilig-
heid? Simpeler gezegd: kunnen al die studenten hun 

gehyve, gemyspace, getweet, geretweet, gemsn, gemail en gefacebook 
niet bewaren voor thuis, en op de universiteit – ik noem maar ’s iets – 
studeren?
Een van de aanwezigen was een man die op de universiteit had geze-
ten.
Wat ik binnen vijf minuten leerde: de vorige zin kan alleen maar wor-
den geschreven door iemand met een hbo-opleiding. De man had na-
melijk niet op ‘de’ universiteit gezeten, maar op de UvA, en een ande-
re aanwezige op de VU. Dat bleek heel belangrijk. Geregeld deelden 
ze sneren uit naar elkaar, waaruit volgens mij moest blijken dat de 
ene universiteit veel beter was dan de andere. Of, specifieker: dat de 
VU volgens de ene een geoliede machine was, waar de UvA volgens 
hem neerkwam op een soort anarchistisch experiment waar men nog 
denkt dat ‘structuur’ gelijkstaat aan ‘onderdrukking’, wat de andere 
dan weer een loffelijke uiting van intellectuele vrijbuiterij vond, waar 
de VU volgens hem het begrip ‘schools’ op dagelijkse basis opnieuw 
probeerde uit te vinden.
Het deed me een beetje denken aan het gekibbel van voetbalfans, dat 
ik even kinderachtig vind, en waarvan het me altijd verbaast dat je er 
na je zestiende nog mee kunt wegkomen. Maar dat ligt vast aan mij, 
want ik heb nooit gestudeerd. Dat werd me een paar minuten later 
namelijk duidelijk, toen de man het had over ‘studenten’ en ‘leerlin-
gen’. Ik vroeg of hij met die laatste groep middelbare scholieren be-
doelde.
Nee, hij had het over het hbo.
Ik zei: “Dat zijn toch ook studenten?” Terwijl ik het uitsprak, vond ik 
het al onmachtig klinken. Een variant op 'gehandicapten zijn ook 
mensen!' (of, nog mooier: 'mama’s zijn ook mensen': er bestaat daad-
werkelijk een boek met die titel).
Hij lachte schamper. “Nee, dat zijn geen studenten.”
Ik zei: “Ze studeren toch? Wie studeert, is student.”
Nu lachte hij niet alleen maar schamper, hij praatte ook zo. “Ze stu-
deren niet. Ze leren.”
Vervolgens legde hij uit dat studeren te maken dient te hebben met 

onderzoek, en hij hoefde – zo hoopte hij althans – niet te leggen dat een gemiddelde hbo-stu-
dent denkt dat het intikken van een zoekwoord in google al een vorm van onderzoek is. (Als 
ex-student, en tegenwoordig soms gastdocent aan de School voor Journalistiek – door Ronald 
Giphart ooit Het Schooltje voor Journalistiekje genoemd – kon ik deze opmerking minder fel 
bestrijden dan ik had gewild).
Kortom, vatte hij samen, geen onderzoek betekent geen wetenschap, geen wetenschap bete-
kent geen studie, geen studie betekent geen student.
Hij zweeg, zoals Fidel Castro na zijn speeches ook nooit vraagt of iemand nog een vraag 
heeft.
Toen ik zei dat dit een hoogst particuliere opvatting was, ontvouwde hij zijn retorisch sluit-
stuk. “Het is geen opvatting, het is een observatie. En daarmee wat mij betreft niet voor dis-
cussie vatbaar.”
De afgelopen twee jaar heb ik geregeld debatten met en tussen studenten en docenten van de 
Erasmus Universiteit meegemaakt. De les: hier dient juist álles bevraagd te worden. Hier 
staat gelukkig dus álles ter discussie.

Leon Verdonschot is journalist, 
schrijver en presentator van 
onder meer VPRO’s ‘Iets met 
Boeken’ en de 'Weten-
schapsquiz’. Verder presen-
teerde hij het afgelopen jaar 
iedere maand ‘De Kwestie 
Live’, een debatprogramma 
van Studium Generale, Eras-
mus Podium en Erasmus Ma-
gazine, en leidde hij het uni-
versitaire debat over het ver-
trek van Tariq Ramadan.
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                                 NOG EVEN 
STRUISVOGELEN
Gemengde gevoelens bij Kees van Rooijen die, na bijna acht jaar met volle 
overgave derde lid van het College van Bestuur te zijn geweest, vertrekt van 
‘zijn’ EUR. Hij wil er nog niet te veel over nadenken.  
 tekst Wieneke Gunneweg fotografie Levien Willemse

Kees van Rooijen op het 
bankje dat hij kocht tij-
dens de veiling op de eer-
ste Erasmus Alumnidag 
in november 2008. “Ik 
heb mezelf overboden 
toen de biedingen achter-
bleven en de maker 
steeds sipper ging kijken. 
Dat vond ik zo sneu.’
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Wat is je gemoedstoestand deze 
laatste weken? “Ik verdring dat 
ik straks weg ben. Draai mee 
in de molen met functionerings-
gesprekken en begrotingsbe-

sprekingen. Anders krijg je het gevoel dat je hebt op 
de dag voor je op vakantie gaat. Onrust over wat je 
nog moet afronden. Ik wil voorkomen dat ik dat ge-
voel nu krijg; dat de onrust toeslaat.”

Je bent het bekendste collegelid, zeker ook onder 
studenten. Niet een rol die een derde lid elders vaak 
heeft. “Als enige in het College van Bestuur heb ik 
hier gestudeerd. Ik heb een groot gevoel voor het 
Rotterdamse studentenleven. Daarom heb ik dat 
naar me toegetrokken. Ik ben jonger, heb het idee 
dat ik relatief dichtbij ze sta, misschien is dat een 
misvatting… [lacht]. Je moet voorkomen dat je slim 
zit te wezen op je kamer achter je bureau, ik wilde 
genieten van alles wat de universiteit te bieden 
heeft. En als college vinden we het belangrijk de 
verenigingen te faciliteren.” 

Waarom werd je zelf ooit lid van het Rotterdamsch 
Studenten Corps? “Ik houd van gezelligheid. En 
heel deep down houd ik van mensen…”

Hoezo deep down? “Soms heb ik ook behoefte aan 
rust, even niks als je ’s avonds neerploft op de bank. 
Maar ik houd van mensen; met mensen praten en ze 
samenbrengen. Die warme energie. Als je te lang al-
leen bent, ga je maar na zitten denken en word je 
depressief.”

Heb je een depressieve kant? “Als ik te lang geen 
spanning heb, ga ik piekeren: wat kan mijn vrouw 
en kinderen gebeuren met ziektes en ongelukken; of 
over alles wat het leven onaangenaam maakt. De 
beste remedie is druk bezig zijn.”

Moet die narigheid er niet uit? “Nee hoor. Lekker 
struisvogelen. Het zijn ook niet echt reële angsten. 
Je lijdt het meest onder het lijden dat je vreest, maar 
dat nooit op komt dagen.”

Ben je altijd goed geweest in die sociale kant van wer-
ken? “Het past bij me. Ik heb er talent voor, maar 
heb me daar ook in ontwikkeld.”

Je hebt graag wat te doen, die vier maanden sabba-
tical vanaf januari tot mei moet dan toch een straf 
zijn? “Ik ga dat ook invullen [lacht] en niet op de 
bank zitten. Ik ben 45 en moet tot mijn 67e door, 
misschien langer. Dus ik zit halverwege mijn ar-
beidzame leven. Tijd om mezelf op te laden en te 
ontwikkelen. Ik ben aan het googlen langs verschil-
lende businessschools voor interessante program-
ma’s en ik ga een paar weken naar Engeland om 
mijn Engels te verbeteren.”    
               
Blijft er wel tijd over om niets te doen? “Niet zoveel. 
Op de bank zitten verveelt heel snel. Iedereen is het 
huis uit. Mijn vrouw is werken en de kinderen zijn 
naar school, dan zit je daar. Ik ben ook niet zo’n lezer.
                  >>
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Interview 
Kees van Rooijen
After having devoted nearly 
eight years of his career to being 
the third member on the univer-
sity’s Executive Board, Kees van 
Rooijen is leaving ‘his’ EUR. He 
prefers not think of it. But in this 
interview he does not merely 
look back; he also reveals his 
plans for the future.
Read the English version of the 
whole interview on
www.erasmusmagazine.nl
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Wat ga je niet missen van je werk? “Heel weinig. In 
die bijna acht jaar was niets heel vervelend. Ach, we 
hebben allemaal een beetje corvee; sommige proces-
sen duren erg lang. Belangrijkste voorbeeld is de 
studentenhuisvesting op de campus. Hoeveel jaar 
we daar bezig zijn geweest met kneden en bespre-
ken met alle stakeholders, zoals gemeente, deelge-
meente en buren vooral. Dat kost echt jaren. Ik ben 
blij dat voor mijn vertrek de eerste 109 inwoners in 
het F-gebouw zitten.”

Op borrels en recepties stond je bekend als de man 
met een biertje of twee in de hand. Ben je daar ooit 
op aangesproken? “Nooit.”

Niemand die je vaderlijk heeft toegesproken en ge-
zegd: ‘Kees niet te jolig.’? “Het past bij mij, ik speel 
geen rol. Misschien dat er mensen aanstoot aan 
hebben genomen en het niet hebben durven zeggen. 
Misschien komt het omdat ik van mensen houd 
zonder aanziens des persoons. Iedereen is voor mij 
een mens, en ik begin altijd met iemand aardig te 
vinden.”

Grootste blunder? “Oei! Die moet ik wel hebben hè? 
[stilte]. Hooguit dat de reorganisatie van het Bureau 
van de universiteit wel erg lang heeft geduurd en 
niet de schoonheidsprijs verdiende. Dat hing samen 
met de onrust tussen de leden van het College van 
Bestuur.”

Hoe was die periode? “Lastig om daar een paar jaar 
later op terug te komen. De mens heeft de neiging 
vooral leuke dingen te onthouden. Het is al lang uit 
mijn systeem. Als je op vakantie bent geweest, ver-
geet je de dagen dat het regende ook snel.”

Hangt er vanaf hoe lang het regent. “Ja, het heeft 
hier vrij hard geregend, en vrij lang. Een jaar na de 
komst van de nieuwe rector, Steven Lamberts, bleek 
het niet te passen tussen voorzitter José van Eijnd-
hoven en hem. Ze dachten te verschillend over het 
leiden van een universiteit.”

Hoe zat je daar zelf tussen? “Heel ongemakkelijk. 
Net als met ouders die ruzie krijgen en waarbij kin-
deren moeten kiezen tussen de een en de ander. Ik 
wilde zo lang mogelijk de haarlemmerolie zijn. Dat 
is mijn natuurlijke rol. Uiteindelijk was het een op-
luchting toen de voorzitter vertrok en het conflict 
over was.” 

Van wie heb je het meeste geleerd? “Van Steven 
Lamberts. We hebben veel plezier gehad, maar ook 
goed gewerkt samen. We vulden elkaar aan. Hij is 

de intellectueel die minder dan ik de neiging heeft 
om zaken door te laten sudderen. Ik kan zelf een te 
zachte heelmeester zijn.“

Waar blijkt dat uit? “Bij mensen die niet goed func-
tioneren. Ik houd iemand lang de hand boven het 
hoofd, neem zaken uit handen waarvoor die persoon 
niet zo geschikt is. Lamberts zal dan zeggen: ‘het is 
niet voldoende, ik zie geen perspectief, dus die per-
soon moet weg’.”

Schrik je dan? “Ja, maar het is wel duidelijk. Na af-
loop zag ik dat het goed was. Daar heb ik echt van 
geleerd. Je steekt tijd en energie in iemand, maar als 
er geen perspectief is, dan moet je zeggen: tot hier 
en niet verder.”

Hoe fiets je daarna naar huis? “Dat zijn met af-
stand de minst leuke dingen om te doen. Het is wel 
een mens met een gezin of een leven, dat ik verziekt 
heb.”

Probeer je het goed te maken? “Ik zal het wel meer-
dere malen uitleggen wat mij bewogen heeft. Ik wil 
niet de grote baas zijn die dat laat doen en zelf lek-
ker kan slapen.” 

Heb je je ooit aan managementboeken vergrepen?
“Ik heb alles puur in de praktijk geleerd.”

Je bent geen lezer, zei je. “Werkgebonden lees ik al-
les. Maar verder heb ik de nare eigenschap om in 
slaap te vallen als ik een boek pak. Niet alleen in 
bed maar ook op de bank. Steeds diezelfde twee pa-
gina’s lezen, stimuleert niet. Ik ga liever fietsen of 
sporten.”

Wat gaat je nieuwe baan worden? “Weet ik niet. Ik 
heb niet actief gezocht, omdat ik de unieke kans heb 
gekregen om een sabbatical te nemen. Maar het zal 
niet in een college van bestuur van een onderwijsin-
stelling zijn of in een ziekenhuis, dat heb ik al ge-
daan. Ik wil nog een stap zijwaarts zetten.”

Het bedrijfsleven? “Mijn voorkeur gaat uit naar een 
organisatie op het snijvlak tussen de publieke- en de 
private sector. Publiek omdat het werk maatschap-
pelijke relevantie moet hebben, maar dan wel graag 
een omgeving met marktwerking en competitie.”

Wat zijn je beste eigenschappen? “Menselijke om-
gang. Publieke optredens. Ik ben goed met cijfers, 
doorzie dingen snel. En ik vind het leuk om in de 
toekomst te kijken en beleid te ontwikkelen.”

En je slechte eigenschappen? [Na een lange stilte] 
“De slechte eigenschap die geleidelijk beter wordt, 
is dat ik de neiging heb mensen te lang in bescher-
ming te nemen. Te lang voortmodderen met mensen 
en dossiers in de hoop en verwachting dat je een 
doorbraak zal forceren. Daar ben ik zakelijker in ge-
worden.”

Grootste deugd? “Het is aardiger anderen dat te la-
ten zeggen. De meesten zullen me een prettig mens 
vinden.”

Grootste ondeugd? “Daar kan ik me niks bij voor-
stellen…”

Wat zegt je vrouw? “Ik kan erg blij zijn met mezelf. 
Zelfingenomen. Zij zegt dan ‘even landen’. Even uit 
die helikopter stappen en terug op aarde. Dat helpt 
niet meteen. Maar ik kan het wel hebben, en weet 
het ook van mezelf.” [lacht]

Waar ben je bang voor? “Dat ik nooit meer zo’n leu-
ke baan vind als deze. Ik ga ook niet zomaar een 
baan zoeken of accepteren. Het moet weer zo’n lot 
uit de loterij zijn als dit. Maar ja, je kunt één keer de 
staatsloterij winnen, maar twee keer…?”

Wat is geluk? “…Geluk is… Ja, ik geloof dat dat het 
is… geluk is omgang met andere mensen. Daar 
word ik heel gelukkig van.”  

INTERVIEW	

 'Je moet 
voorkomen dat 
je slim zit te 
wezen achter je 
bureau, ik wilde 
genieten van 
alles wat de 
universiteit te 
bieden heeft'

Kees van Rooijen neemt, samen met vertrekkend rector magnificus en waarnemend voorzitter, Steven Lamberts op 17 december afscheid van de 
EUR-gemeenschap met een informele receptie. Het (tamelijk) formele programma is van 17.00-17.30 uur en bestaat uit woorden én daden.  Medewerkers én 
studenten zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur in de Collegezalenhal (gebouw C).  Meer informatie op: www.eur.nl/afscheid
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ALS EERSTE OP 
STUDIEAVONTUUR
De eerste keer in de collegebanken is voor iedere 
eerstejaarsstudent spannend. Maar voor studenten 
die als eerste van het gezin gaan studeren, is het 
helemaal opwindend. Hun ouders hebben nog 
nooit hoeven blokken voor moeilijke tentamens. 
Oudere broers of zussen kunnen geen advies geven 
over roosters of borrelervaringen. Studeren is voor 
deze eerstegeneratiestudenten een waar studie-
avontuur.               tekst Martine Zeijlstra fotografie Ronald van den Heerik

Welke studie past het beste bij 
mij? Hoe kan ik het beste leren 
voor tentamens? Wat is het nut 
van borrels? Het zijn vragen die 
bij iedere beginnende student 

opkomen. Meestal zijn deze vragen makkelijk te be-
antwoorden. Vooral als pa en ma of broer en zus al 
eerder in de collegebanken zaten. 
Maar wat nu als je ouders bijvoorbeeld hun school 
niet hebben afgemaakt? Wie als eerste in het gezin 
studeert, moet alles zelf uitzoeken. “Ik ben al heel 
jong zelfstandig geworden”, zegt Amina Shah (21), 
vierdejaars IBA-student. “Mijn moeder heeft haar 
middelbare school wel afgemaakt, maar mijn vader 

niet.” Shah wordt niet geholpen door haar ouders, 
zij helpt hen. “Sinds ik in de tweede klas zit, doe ik 
hun boekhouding. Niet dat ze dom zijn, maar for-
mulieren invullen vinden ze vaak lastig. Ik help ze 
graag. Ik zorg ervoor dat alles overzichtelijk voor ze 
blijft.”
Shah kreeg wat hulp van school bij het bepalen van 
haar toekomst. “Ik had een mentrix die veel infor-
matie over studies gaf. Met vriendinnen ging ik 
naar open dagen van leuke opleidingen. En des-
noods ging ik gewoon alleen. Dat was wel niet zo 
gezellig, maar dat maakte me niet uit. Als je iets 
wilt, moet je er zelf wat voor doen.” 
Haar ouders wilden graag dat hun dochter rechten 

of medicijnen ging studeren. “Maar ik wilde Inter-
national Business Administration doen. Het is heel 
divers, je kunt er in verschillende bedrijven mee te-
recht. Je leert er creatief en analytisch door naden-
ken. Het leek mij wel wat om een echte business wo-
man te worden.” 
Haar ouders waren niet zo blij met haar keuze. “Ze 
komen uit Pakistan. Ieder straatkind doet daar bij 
wijze van spreken een businesscursus. Ze dachten 
daarom dat het niet zoveel voorstelde. Ik zei: ‘Ma, 
ik ga geen mbo doen, maar een universitaire oplei-
ding!’ Ik wil geen arts of rechter worden. En zonder 
motivatie kan ik niets.”
Soms heeft haar moeder het nog wel eens over    >>

Amina Shah: “Ik ben blij dat ik een studie heb geko-
zen die ik zelf leuk vind. Gelukkig accepteren mijn 
ouders dat nu ook.”
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andere Pakistaanse studenten die wel medicijnen of 
rechten studeren. “Dan zeg ik: ‘Ja mama, leuk.’ Zij 
hebben hun ouders een groot plezier gedaan, maar 
ik ben blij dat ik voor een studie heb gekozen die ik 
zelf leuk vind. En gelukkig accepteren mijn ouders 
dat nu ook, en zijn ze erg trots op me.”

Eigen keuze Veel ouders die zelf niet heb-
ben gestudeerd, denken bij een universitaire studie 
meteen aan het beroep dat je ermee kunt hebben, 
zegt wetenschappelijk onderzoeker drs. Rick Wolff. 
“Vaak zijn het beroepen met een hoog maatschap-
pelijk aanzien, zoals advocaat of arts.” Hij doet mo-
menteel met twee andere Risbo-collega’s onderzoek 
naar de eerstegeneratiestudenten, in opdracht van 
het ministerie van OCW. “Ouders zonder universi-
teitservaring begrijpen niet zo goed hoe de universi-
taire wereld in elkaar zit. Als hun kinderen verder 
willen in de wetenschappelijke wereld, moeten ze 
maar meteen professor worden. Andere weten-
schappelijke functies kennen ze vaak niet.”
De ouders van Mohammed Allaoui (20), derdejaars 
fiscale economie, hebben bijvoorbeeld moeite met 
het vormen van een beeld van het Nederlandse on-
derwijssysteem. “Mijn ouders zijn laag opgeleid. 
Mijn moeder werkt als overblijfmoeder en mijn va-
der werkt in de kassen. Ze wisten niet hoe het on-
derwijssysteem in elkaar stak, dus dat heb ik hen 
telkens uitgelegd. Ze hebben er wel altijd veel be-
langstelling voor gehad, omdat ze het beste willen 
voor hun kinderen. Ik moet het beter krijgen dan 
zij. Ze willen dat ik mijn eigen keuzes maak en doe 
wat ik zelf wil; dat ik straks niet door een gebrek 
aan opleiding geen keuze heb.”
Ook Allaoui had veel profijt van zijn decaan op de 
middelbare school én zijn medeleerlingen. “Ik zat 
op een kleine middelbare school, waardoor ik de do-
centen en leerlingen goed kende. Als er iets was, 
kon ik daar altijd met iemand over praten.”

Vertrouwen  Winnie Cai-Yang Kha (20), 
derdejaars Accountancy, zocht ook alles zelf voor 
haar studie uit. “Mijn ouders hebben een Chinees 
restaurant in Arkel en zijn alleen op maandag vrij. 
Nou ja, vrij, dan moeten ze ook nog inkopen doen. 
Zij hadden geen tijd om met mij naar open dagen te 
gaan. Ik zou ook niet veel aan ze gehad hebben. 
Mijn ouders spreken bijna geen Nederlands. Ze 
hebben me wel gestimuleerd om te leren. Ze bena-
drukten altijd dat andere kinderen vwo deden en 
wilden dat ik dat ook ging doen. Daar voerden ze 
wel enige druk mee uit. Pas in de derde klas, toen ze 
zagen dat alles goed ging, lieten ze me los.”
Allaoui en Shah moesten erg wennen aan het indi-
vidualisme op de universiteit. Allaoui: “De meeste 
mensen zie je maar een keer per week. Ik zie nog 
steeds overal gezichten die ik niet ken. Dat had ik 
niet op de middelbare school. Steeds heb je ergens 
anders les. Ik moest daar erg aan wennen. Mijn 
vaste groep was weg. Ik was blij dat een paar klas-
genoten ook naar deze universiteit gingen.”
Ook Shah miste de geborgenheid en het saamhorig-
heidsgevoel van haar middelbare school. Ze werd 

daarom actief bij studentenvereniging MashriQ. 
“Mijn ouders begrepen het nut er niet zo van, om-
dat het niets met het halen van studiepunten te ma-
ken heeft. En ik kom er soms laat door thuis. Ze 
maken zich dan een beetje zorgen. Dat begrijp ik 
wel; de universiteit is aan de andere kant van de 
stad. Maar ik heb goed onderbouwd waarom ik 
voor mijn universitaire studie heb gekozen. Daar-
door won ik het vertrouwen van mijn ouders. Ze be-
grijpen het niet allemaal, maar ze vertrouwen erop 
dat ik weet wat ik doe.” 
Shah ging bij MashriQ om met veel verschillende 
culturen kennis te maken. “Ik ben niet alleen naar 
de universiteit gegaan om te leren, maar ook om 
mijn eigen identiteit vorm te geven. Ik wil ook leren 
organiseren, flyers maken, bestuurswerk doen, net-
werken, met mensen uit verschillende culturen ken-
nismaken. Daar leer ik ook heel veel van. Mijn bes-
te vriendin komt uit Curaçao en is Hindoestaanse. 
We verschillen als dag en nacht, en dat maakt het 
juist leuk.”

Netwerk  Maar Shah had nog een andere re-
den om lid te worden van MashriQ: “Het grootste 
verschil tussen eerstegeneratiestudenten en tweede-
generatiestudenten is het netwerk. Als je ouders ge-
studeerd hebben, is dat een groot voordeel omdat je 
via hen of een kennis gemakkelijk een stage regelt 
bij een groot internationaal bedrijf. Ik heb geen net-
werk via mijn ouders. Dus moet ik het zelf maar 
creëren.”
Allaoui werd om diezelfde reden lid van studenten-
vereniging Mozaïek en de studievereniging van Fis-
caal recht. Hij is er penningmeester en is veelvuldig 
op borrels te vinden. “Ik ging wel uit op de middel-
bare school, maar borrels zijn heel anders, ontdekte 
ik al snel. De drankjes zijn gratis, maar nog belang-
rijker: je maakt met iedereen een babbeltje over van 
alles en nog wat. Zo kom ik vaak op nieuwe ideeën 
en leer ik de dingen van een andere kant te bekijken. 
Door mijn commissiewerk ontwikkel ik mijzelf.”
Kah is actief voor de Chinese Student Association 
(CSA), de Chinese studentenvereniging. Niet uit ge-
brek aan een netwerk, maar vanwege de gezellig-
heid. “Ik woon alleen in het huis van mijn ouders, in 
Rotterdam. Ik moest opeens koken, schoonmaken 
en studeren tegelijk.” Dat ritme kwam vanzelf, zegt 
Kah. Maar het leven van een student is meer dan al-
leen maar analytisch leren denken en jezelf met 
voedsel in leven houden. Het duurde even voordat 
ze dat door kreeg. “Ik was alleen maar bezig met 
studeren, eten koken, schoon maken en slapen. Het 
werd heel eenzijdig. Ik praat al weinig, maar ik 
merkte dat ik alleen nog maar naar de campus ging 
om mijn lessen te volgen. Mijn spreekvaardigheid 
holde achteruit.”
Ze voelde zich niet eenzaam, zegt ze, maar ze vond 
zichzelf wel te eenzijdig en obsessief met haar studie 
bezig. Het was een probleem wat ze eveneens zelf 
moest oplossen. “Ik wilde veranderen, want het was 
niet goed. Bij CSA vind ik nu heel veel gezelligheid. 
We doen veel aan cultuur, organiseren borrels, be-
drijvendagen, workshops en dat vind ik erg leuk.” 

RISBO
Het ministerie van On-
derwijs, Cultuur en We-
tenschap gaf Risbo de 
opdracht het studiesuc-
ces van eerstegeneratie-
studenten onder de loep 
te nemen. “Er is veel on-
derzoek gedaan naar het 
studiesucces van alloch-
tone studenten”, zegt 
Rick Wolff, onderzoeker 
bij Risbo. “We willen nu 
onderzoeken of eerste-
generatiestudenten, zo-
wel allochtoon als au-
tochtoon, met dezelfde 
problemen kampen. Mis-
schien moet er wel een 
beleid geschreven wor-
den voor eerste genera-
tiestudenten en moet er 
niet zo gefocust worden 
op allochtonen.”
Het onderzoek bestaat 
uit drie onderdelen. Be-
staand onderzoek wordt 
opnieuw onder de loep 
genomen. Autochtone 
studenten werden bij 
eerder onderzoek vaak 
als controlegroep ge-
bruikt, nu wordt het be-
staande materiaal beke-
ken op eerstegeneratie-
studenten en worden 
tweedegeneratiestuden-
ten als controlegroep ge-
bruikt. Ook wordt een li-
teratuuronderzoek uitge-
voerd, en worden 25 tot 
30 hbo- en wo-studenten 
door het hele land geïn-
terviewd over hun stu-
diekeuze, ervaring in het 
onderwijs en ondersteu-
ning van familie. Eind 
april/begin mei wordt 
het resultaat aan OCW 
overhandigd.
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Bij een andere studentenvereniging wil ze niet. “Ik 
haat ontgroeningen en ik ben geen drinktype. Ik 
denk dat ze bij de ‘Nederlandse’ studentenvereni-
gingen veel drinken. En daar ben ik ‘dat Chinese 
meisje’. Dat vind ik niet zo leuk. Ik vind het pretti-
ger als er een afwisseling is tussen gezelligheid en 
serieuzere evenementen.” 

Fouten maken  Contact met verschillen-
de culturen hebben de drie studenten graag. Maar 
een avond vol drank en helemaal losgaan, zal bij hen 
niet snel gebeuren. Studeren is voor hen niet vrijblij-

vend. Allaoui mag uitgaan, maar als hij iedere week 
een paar dagen met een kater in bed ligt, wordt dat 
niet gewaardeerd. “Mijn ouders vinden het prima 
als ik lol heb, maar de nadruk moet voor hen wel op 
het studeren liggen. Ze hebben mij de vrijheid gege-
ven om te doen wat ik wil, maar dat moet ik niet 
vanzelfsprekendvinden. Ze willen dat ik goed te-
rechtkom. Dat ben ik aan hen verplicht.”
Dat betekent niet dat de drie studenten door hun ou-
ders op de hielen worden gezeten om zo snel moge-
lijk af te studeren. Ze krijgen de ruimte voor hun 
persoonlijke ontwikkeling. Shah heeft nog duizend-

en-een plannen, Kah wil de beste professional van 
haar vakgebied worden. Allaoui wil alles uit zijn 
studententijd halen. “Ik wil stage lopen, studeren in 
het buitenland, misschien een eigen bedrijfje begin-
nen. Nu kan het nog. Ik ben jong en heb niets te ver-
liezen. Ik heb alles zelf moeten uitvinden. Op de ba-
sisschool, op de middelbare school en de universi-
teit. Er is niemand die mij heeft kunnen vertellen hoe 
alles moest. Ik moest mijn eigen fouten maken. 
Daarom wil ik stagelopen en naar het buitenland, 
en een eigen bedrijfje beginnen. Ik moet het zelf er-
varen, voordat ik weet of het iets voor mij is.” 

boven: Winnie Cai-Yang Kha: ‘Mijn ouders 
begrijpen het niet allemaal, maar ze ver-
trouwen erop dat ik weet wat ik doe.’

links: Mohammed Allaoui: ‘Mijn ouders 
vinden het prima als ik lol heb, maar de 
nadruk moet voor hen wel op het stu-
deren liggen.’
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Hanan 
fotografeert 
De twintigjarige Hanan Haddouch 
is tweedejaars studente psycholo-
gie aan de Erasmus Universiteit, 
maar in haar vrije tijd ook een 
fanatiek modefotografe. Deze 
zondag 21 november heeft ze, op 
verzoek van Erasmus Magazine, een 
fotoshoot gepland, om het 
kerstthema ‘ gemengde gevoelens’ 
in Rotterdam uit te beelden. Met 
Erasmus-studenten als prachtige 
modellen.
Als de modellen maar op tijd zijn. 
Eentje belt: “Ik sta vast in het 
verkeer. Ik ben iets later!” 
Kleren, ter beschikking gesteld door 
niet minder dan Armani en 
CafeModa (en anderen), liggen 
overal in de werkplaats. Vader 
Haddouch rijdt met de spullen. En 
het is moeder Haddouch die de hele 
dag aan de styling en de kleding 
werkt. Moet moeder Haddouch dat 
nu elk weekend doen? Lachend zegt 
ze: “Nee, gelukkig niet!”.
Het is crossen door Rotterdam, met 
geleende auto’s in geleende tijd. 
Want de modellen werken gratis. 
Steevast kwamen Hanan en de 
modellen overal te laat, ook bij café 
Boudoir en het super-de-luxe 
Suitehotel Pincoffs, die hun locaties 
voor niets ter beschikking hadden 
gesteld. In een luxe suite van 
Pincoffs zegt ze tegen de modellen: 
“We mogen overal gebruik van 
maken, maar jullie mogen niet op 
het bed.” Een van de modellen zegt: 
“Kunnen we niet heel even op het 
bed, wanneer ze het niet merken?” 
Hanan: “Meid, de foto’s worden 
gepubliceerd, dus dat zien ze.”

Hanan 
is photographer 
Twenty year-old Hanan Haddouch is 
in the second year of her Psychology 
studies at Erasmus University. In her 
spare time she is also a dedicated fa-
shion photographer. This Sunday, 
21st of November, she has planned, 
at the request of Erasmus Magazine, 
a photo shoot portraying this year’s 
Christmas theme ‘mixed emotions’ 
in Rotterdam. With Erasmus stu-
dents as wonderful models.
So long as the models make it on 
time. One phones: “I am stuck in traf-
fic in Rotterdam; I will be a little la-
te!” Clothing items, made available 
by brands no less than Armani and 
CafeModa (and others) are all over 
the workshop. Father Haddouch is in 
charge of the transport and it is mo-
ther Haddouch who busies herself 
the entire day working on the styling 
and the clothes. Does her mother 
have to do this every weekend? 
Hanan laughs and says: “No thank 
goodness she doesn’t.”
They crisscross Rotterdam in borro-
wed cars in borrowed time, because 
the models work for free. Each and 
every time Hanan and the models 
arrive late at the locations, including 
café Boudoir and the very posh hotel 
Pincoffs, both of which did not char-
ge anything for the use of their ve-
nues. In a luxury suite at the Pincoffs 
hotel Hanan explains to the models: 
“We may use everything but you are 
not allowed on the bed.” One of the 
models replies: “Can’t we be on the 
bed just for a minute, when they 
don’t notice?” Hanan: “Babe, these 
photos will go to be printed, so 
they’ll see.” 

SOMEWHERE
IN BETWEEN

Niranjani
Zilveren glitterjurk, New Look, € 49,-. Tas, New 
Look, € 10,-. Legging zwart, Koton, € 16,95. 
Schoenen, New Look, € 25,-

 foto Levien Willemse

 tekst Daan Rutten fotografie Hanan Haddouch
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Adam (rechts)
Jeans blue denim, Emporio Armani, € 175,-. Zwart 
jack, Emporio Armani , € 599,-. Grijze sweater, 
Emporio Armani, € 259,-. Grijze sjaal, Emporio 
Armani, € 149,-.

Muhammed
Stropdas, Emporio Armani, € 89,-. Jack, Emporio 
Armani, € 639,-. Overhemd, Emporio Armani, 
€ 179,-. Pantalon, Emporio Armani, € 239,-.

Romy (links)
Grijze glitterlegging, New Look, € 35,-. Grijze 
hemd, New Look, € 12,-. Blauwe glitterblazer, New 
Look, € 59,-. Schoenen, New Look, € 40,-.

Madeleine
Zwart glittervest, New Look, € 49,-. Zwarte glitter-
legging, New Look, €35,-. Top, SPS, Prijs op aan-
vraag. Handschoenen, SPS (prijs op aanvraag). 
Schoenen New Look, € 39,-.
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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

De Spiesenboot serveert spiesen, die geïnspireerd zijn op de mediterrane 
keuken. De unieke grill en de speciaal ontwikkelde recepturen van de 
marinades maken de spiesen heerlijk anders. Verschillende soorten vlees 
en vis worden op een 80 centimeter lange spies geserveerd aan tafel. De 
kleurrijke salade, verse groenten en gebakken aardappeltjes zorgen samen 
met de spies voor een tongstrelende beleving. Door de ligging op het water 
krijg je tijdens het dineren een heerlijk en ontspannen gevoel. 

Onze openingstijden zijn: 
Wo. t/m zat.:v.a. 17.00 Zo.: v.a. 15.00 

Voor groepen vanaf 30 personen kunt u ook buiten de
openingstijden terecht. 

Parkhaven 9, 3016 GM Rotterdam 

010 241 77 25   www.spiesenboot.nl 

Heerlijk anders

S
troom is dé plek om echt jezelf te kunnen zijn. Op de begane grond vind je de 
kleurrijke bar waar hotelgasten, buurtbewoners en andere Rotterdammers drinken, 
eten en praten. Een informele, warme omgeving waar design wordt gecombineerd 

met de robuuste architectuur van deze voormalige elektriciteitscentrale. Via een groot 
beeldscherm zie je onze koks aan het werk, boven de bar hangen 360 spiegeltjes waardoor 
je alles in de gaten kunt houden. Hip, zakelijk, creatief, jong 
en oud door elkaar doen in Stroom hun ding.
Kortom: drinken, zien, ontmoeten, eten, wegdromen, 
wakker worden en weer energie krijgen! 
Als je met een groep komt en een beetje apart wilt zitten, kun 
je ook het entresol en de lounge2twintig afhuren. Ideaal voor 
een feest, high tea, borrel of etentje met een groep.

Keuken
Waarom zou je iets restaurant noemen als je dichterbij kunt zitten. Je ziet het in Italië; lekker 
aanschuiven, volop kletsen en vooral goed en uitgebreid eten en drinken met vrienden en 
familie. Het pure genieten van ons eten doe je in onze Kitchen. De lange hoge tafels bieden 

je een perfect uitzicht op onze koks die aan het werk zijn.
Dan het koken: ‘Just good food’. Verse ingrediënten, 
ongecompliceerd, royaal, verassend en met gevoel bereid. 
Geïnspireerd door onze bezoeken aan Australië, waar we 
zagen dat veel eetculturen samenkomen. Genieten van 
een wijntje bij het eten? Dat kan bij ons ook per glas. Zo 
ervaar je altijd de juiste wijn bij je gerecht.

Capaciteit
Creatieve vergadering zittend op Fatboys? Borrel, buffet 
of autopresentatie op het dakterras?  Verrassende 
proeverij als lunch? High tea met vriendinnen of familie? 
Spannende rit met de watertaxi? Trendy BBQ?

Wij verzorgen met veel plezier alle bijeenkomsten en 
events, waarbij professionaliteit, aandacht en kwaliteit 
vanzelfsprekend zijn. Daarnaast 
denken wij ook graag mee. Omdat
 we dat leuk vinden, we passie 
hebben voor ons vak, van mensen 
houden en natuurlijk onze gasten 
graag terugzien

Lloydstraat 1    -    2214066    -    reserveringen@stroomrotterdam.nl 

www.stroomrotterdam.nl

Student gevraagd, 
wonend in omgeving 

Utrecht/Bosch en Duin, studerend in 
Rotterdam, voor chauffeurswerkzaamheden 
van Bosch en Duin naar R’dam Brainpark v.v. 
op werkdagen, in overleg.
Meer info: Daphne Huntink
Workships Group B.V., 010-4530377

Directie 
Chauffeur
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Examendatum direct bekend. 

Stadhoudersweg 6e. 
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4679448, 
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Evelien
Zwarte jurk, Koton, € 39,95. Schoenen, New Look,  
€ 35,-.

Essam
Wollen vest, New Look, € 49,-. Geruit overhemd, 
New Look, € 25,-.

van links naar rechts
Essam: Overhemd, Koton, € 25,95. Bruine sweater 
zonder mouw, Koton, € 39,99. Blazer, Koton, 
€ 69,95. Schoenen, New Look, € 19,-. Jeans, Koton, 
€ 35,95.

Madeleine: Blauwe glitterstrapless, New Look, 
€ 49,-. Schoenen, New Look, € 25,-. 

Muhammed: Grijze denimbroek, Koton, € 25,95. 
Grijze coltrui, Koton, € 19,95. Paars/grijze blazer, 
Koton, € 69,95. Schoenen, New Look, € 19,-.

Niranjani: Zwarte glitterjurk, New Look, € 35,-.
Zwarte legging, Koton, € 16,95. Schoenen, New 
Look, € 39,95.

Adam: Zwarte blazer, Koton, € 69,95. Zwart over-
hemd, Koton, € 19,95. Grijs vest, Koton, € 25,95. 
Jeans, Koton, € 35,95. Schoenen, New Look, € 19,-.

Romy: Zwarte zebrajurk, New Look, € 49,-, 
Schoenen, New Look, € 35,-.

Evelien: Zilveren glitterjurk, New Look, € 49,-. 
Schoenen, New Look, € 19,-.
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Met dank aan: 
New Look www.newlook.co.uk (Pr bureau: Press Only) | SPS www.sps-superstar.nl  
Koton www.koton.com | Emporio Armani Oude Binnenweg 137 3012 JD 
Rotterdam, 010 4048842, www.emporioarmani.com | Suite Hotel Pincoffs 
www.hotelpincoffs.nl

De modellen, allen studenten van de Erasmus Univesiteit.
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De decembermaand vol huiselijkheid en gezelligheid 
is weer aangebroken. Sinterklaas, Kerstmis, Oud en 
Nieuw: You love it, or hate it. Arts en wetenschapper 
Ewout Hoorn betuigt zijn liefde voor de twaalfde 
maand van het jaar. Eindredacteur en gevoelsmens 
Gert van der Ende vertelt waarom hij depressief het 
bed houdt.      tekst Ewout Hoorn en Gert van der Ende illustratie Enio Ramalho

Makkelijke missie: beschrijven waarom Kerstmis 
leuk is. Alhoewel… mede-kerstadepten zullen in-
stemmend knikken dat kerst the most wonderful 
time of the year is. Maar bij de vraag waarom dat 
dan zo is, wordt al snel uitgeweken naar oppervlak-
kige adjectieven zoals ‘knus’, ‘gezellig’ en ‘fijn’. 
Welbeschouwd nog steeds enkel een beschrijving en 
geen verklaring. De determinanten van het ‘kerst-
misgelukgevoel’ laten zich dus niet zo gemakkelijk 
definiëren. Een wetenschappelijke aanpak maakt 
het allerminst eenvoudiger, want die begint door-
gaans met het verwerpen van de nulhypothese. Na-
melijk dat kerst niet leuk is. Dat gaat me niet luk-
ken, want behalve mijn in guitig roze gedrenkte op-
timistische relaas, leest u ook het gitzwarte spiegel-
beeld van een rascynicus die wil beweren dat kerst 
niet leuk is. Luistert u toch niet naar hem!

Wanneer in september de eerste pepernoten in de 
schappen van de supermarkt verschijnen, word ik al 

bevangen door vlagen van onrust. De zon schijnt 
nog, de temperatuur is best aardig, dineren kan nog 
zonder de verwarming en lampen aan te doen, maar 
vanwege het feit dat de decembermaand alweer op 
de loer ligt, maakt een lichte depressie zich van me 
meester. Niets is namelijk zo erg als december, met 
zijn misplaatste gezelligheid, deerniswekkende con-
sumptiedrift, en veel te korte en veel te donkere da-
gen. Tot een klein decennium geleden kon ik de ge-
dachten aan de ergste maand van het jaar nog wel 
een tijdje verdringen, maar als je – terwijl je op zoek 
bent naar een fles prosecco en wat olijven om een 
onverwacht zwoele septemberavond op te leuken – 
op chocoladeletters en gevulde speculaas stuit, is 
dat niet te doen. 
Enkele jaren achtereen heb ik lichttherapie in okto-
ber geprobeerd om de hevige decemberdepressies te 
tackelen, dat haalde echter niets uit. Die therapie 
helpt namelijk louter tegen zwaarmoedigheid als ge-
volg van structurele zonlichttekorten tijdens de Ad-

YOU
LOVE

IT 

YOU 
HATE 
IT

De december feestmaand:

December 
depression
When the December month is 
looming, a minor depression 
creeps up on me. For nothing can 
be worse than December with its 
half-hearted warm atmosphere, 
revolting consumerism and way 
too short and way too dark days.
Read the English version of edi-
tor Gert van der Ende’s 
December depression on 
www.erasmusmagazine.nl
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vent en Kerstmis, maar die zijn natuurlijk niet de 
oorzaak van mijn licht suïcidale gesteldheid in die 
periode: daar liggen talloze, veel prozaïscher rede-
nen aan ten grondslag.

 In mijn poging u als zwevende kerstvierende te 
overtuigen dat kerst geweldig is, zal ik toch een qua-
siwetenschappelijke aanpak hanteren, want dan 
lijkt het al snel wat. Waarom heb ik als ik ’s och-
tends op 25 december wakker word het gevoel dat ik 
een beetje jarig ben en voel ik mij vol van de dingen 
die komen gaan? Is het de luxe ontbijttafel voorzien 
van kerststol en brandende kaarsen die mij, begeleid 
door serene klassieke muziek, opwachtte toen ik 
klein was? Wie herinnert zich niet het als kind mo-
gen optuigen van de kerstboom als één van de meest 
bijzondere belevenissen van het jaar? Wie zwicht 
niet voor twee dagen all you can eat terwijl de top-
2000 langzaam aftelt en jouw enige taak is om vol-
doende trek voor de volgende snack te bewaren? Zo-

als zo vaak in de wetenschap, ontpopt zich hier al 
snel de vraag of kerst een aangeboren of aangeleerd 
gevoel is…

December: 31 dolle dwaze dagen waarin de mens-
heid zich overgeeft aan ontembare kooplust; crisis of 
geen crisis, jaar in, jaar uit worden alle consumptie-
records steeds weer gebroken. Dat geldt zowel voor 
de categorie Sinterklaasaankopen, de afdeling kerst-
parafernalia, de sectie feestvoer, als – last but not 
least – de vuurwerkdivisie. Ruim vier weken lang 
gaat het in files richting stadscentra – 24/7 want 
vanzelfsprekend is elke avond koopavond en elke 
zondag koopzondag – alwaar in overdrukke koopgo-
ten plastic tassen worden volgepropt met troep die 
niemand echt nodig heeft, verpakt in met zwarte-
pietjes en schimmels, of met dennenboompjes en 
elanden bedrukt papier. Alleen de kerken blijven net 
zo leeg als de rest van het jaar, terwijl die toch de 
oorspronkelijke core business van deze tijd beharti-

gen. Maar de geboorte van Jezus is al decennialang 
naar de achtergrond verdrongen door het  gejoho 
van de Kerstman in bombardementen van Coca-Co-
la-achtige commercials, hetgeen mijn depressie ex-
tra voedt. Kortom, voor mij zijn het 31 hopeloze da-
gen, waarop ik probeer mijn eigen winkelbezoekjes 
te beperken tot het kopen van het hoogstnoodzake-
lijke, zoals brood. Maar zelfs dan staan er handen-
vol mensen voor me die waslijsten banketstaven, 
chocoladeletters, kruidnootjes, taaitaai, marsepein 
en weet ik wat niet al inslaan. Sowieso is de deur 
uitgaan in december in een stad als Rotterdam 
weerzinwekkend, omdat al ver voor Sinterklaas op 
alle hoeken van de straat ettertjes staan, die nog 
vuurwerk van vorig jaar over hebben, dan wel zelf 
in elkaar gefabriceerde troep willen uitproberen, dan 
wel door papa illegaal uit België meegenomen don-
derslagen bij voorkeur vlak voor je op straat gooien 
als je aan komt fietsen, zeiknat van de regen en te-
gen de wind in – want een beetje winter is het      >>   
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ook al jaren niet meer geweest, en verse sneeuw en 
zwart spiegelend ijs zijn al lang verworden tot een 
winterse fata morgana. Nee, daarvoor is een wan-
staltige realiteit in de plaats gekomen, bestaande uit 
een overdosis net te gebruinde, in lingerie vervatte 
dames, die je vanuit abri's en kantoorgevels wezen-
loos aanstaren, alsook een diarree van smakeloze 
kerstverlichting; ramen worden behangen met prot-
serige sterren, vensterbanken gaan gebukt onder 
zevenarmige kandelaars waarvan niemand echt 
meer weet wat de oorsprong ervan is, dakgoten zijn 
behangen met lopend licht, huiskamers zijn verwor-
den tot een soort discokerststallen, en omhoogge-
vallen lieden met teveel geld hebben gazonnen 
waarop coniferen staan met daarin lampjes die in 
zes kleuren psychedelisch blikkeren. 

Om uit te zoeken of dit ‘kerstmisgelukgevoel’ aan-
geboren of aangeleerd is, heb ik, zoals een weten-
schapper betaamt, de proef op de som genomen. 
Voor dit experiment reisde ik af naar Nieuw-Zee-
land. Zoals u weet is het daar met kerst zomer en 
dus zijn alle externe stimuli die mij tijdens kerst zo 
in extase brengen afwezig. Op de bewuste 25e de-
cember ritste ik mijn tent open en stond ik onder 
een (niet versierde) palmboom in de volle zon met 
25 graden Celsius kerst te vieren down under. Toch 
maakte zich dat gelukzalige gevoel weer van mij 
meester! Je gaat je afvragen of er geen gen voor dit 
gevoel bestaat. Het bestaan van zo’n gen zou bete-
kenen dat er een vrij perverse schakel tussen evolu-
tie en geloof bestaat. Tijdens de langzame ontwik-
keling van de genenpoel gestuurd door survival of 
the fittest en spontane mutaties stond daar ineens 
een baardmans die mompelde: “Mijnheer de Evolu-
tie, alles leuk en aardig, evolueert u lekker door tot 
het schepsel Mens, zolang die creatie maar wordt 
voorzien van een gen voor het kerstmisgelukge-
voel”. De huidige genenonderzoekers moeten ge-
woon goed zoeken, maar heus, er is vast zo’n gen. 
Ik voorspel dat het gen zich bevindt op chromo-
soom 12 en 25 of misschien 26 baseparen heeft.

Ontsnappen aan de gestaag zanikende december-
koorts is niet mogelijk. Blijf ik bijvoorbeeld thuis en 
zet ik de tv aan, dan is het ene Nationaal Dictee nog 
niet afgelopen, of de volgende Wetenschapsquiz 
komt er al weer aan; het ene nieuwsjaaroverzicht na 
het andere Sporthoogtepunten Van Het Jaar in 
Beeld; een en ander afgewisseld met 16 keer Sissi, 
51 keer Gone with the Wind, 12 maal The Sound of 

Music en 34 keer A Christmas Carol. Als toetje is er 
altijd André Rieu die ergens op een ver weg gelegen 
continent in concert is geweest. Dieptepunt vormt 
de laatste dag van het jaar wanneer een steeds bon-
tere stoet van gemankeerde cabaretiers op tig zen-
ders tegelijk het lolligst proberen te zijn. Op de ra-
dio emmert dan al acht dagen lang de top-2000 aller 
tijden door, dan wel de jazz top-1000, dan wel de 
klassieke top-573. Kranten of tijdschriften lezen is 
ook een gruwel: het zijn allemaal extra dikke feest-
nummers met een overdosis aan flauwekulinter-
views met steeds weer dezelfde schuit BN’ers, afge-
wisseld met alweer een kerstcryptogram of een 
kerstsudoku.

Het bestaan van zo’n kerstmisgen betekent ook dat 
het kerstmisgevoel erfelijk is. Mijn theorie klopt als 
een bus: mijn moeder zingt elk jaar met Kerstmis in 
een koor de Messiah van Händel en mijn vader 
speelt de sterren van de hemel als Santa Claus. Zo-
dra de wetenschappers het gen gevonden hebben, 
kunnen we een DNA-test invoeren waarbij getest 
kan worden op aanwezigheid of afwezigheid van 
het gen. Mijn knorrige tegenpool, schrijvend in het 
zwart, hoeft alvast geen test meer – hij mist over-
duidelijk het kerstmisgen! Mijn voorstel is ook om 
degenen zonder het gen gewoon door te laten wer-
ken tijdens de kerst. Geef ze maar extra zomerva-
kantie. Scheelt ons weer chagrijnige gezichten aan 
het kerstdiner. En scheelt ook vast wat zelfmoorden. 
Ik weet het, dit moet het gezellige stukje blijven. Ik 
moet uitkijken dat ik niet afglijd naar de zielstoe-
stand van mijn collega in het zwart…

Blijf ik niet thuis, dan kom ik terecht in theaters vol 
pseudo-vermakelijke kindervoorstellingen, of in bi-
oscopen waar ‘gezellige’ kerstfilms draaien voor het 
hele gezin. Wat dus betekent dat in een zaal zitten 
op zich al een verschrikking is, en dan moet Home 
Alone 14 nog beginnen, of zo’n andere prent uit het 
kerstfilmgenre dat met elkaar gemeen heeft dat het 
van een dergelijk zeurderig Hollywood feel good-ni-
veau is dat het grootste formaat popcornbeker nog 
niet groot genoeg is om al mijn gal in te spuwen.

Waar gebeurd intermezzo. Diner op Eerste Kerst-
dag: mijn oom breekt een glazen ijsschaaltje en de-
poneert de scherven in de vuilnisbak. Diner op 
Tweede Kerstdag: mijn moeder kookt en drukt met 
haar handen het vuilnis samen in de vuilnisbak… 
Slagaderlijke bloeding! Mijn vader in zijn (toch al 

rode) Kerstmanoutfit to the rescue en ik bel 112: 
“Of mijn moeder dit vaker heeft gedaan?” Toch blij-
ken zelfmoorden tijdens kerst minder vaak voor te 
komen dan gedacht, en worden juist hogere percen-
tages gevonden op Nieuwjaarsdag (Emergency Me-
dicine Journal 2004 met de vrolijke titel ‘Suicide at 
Christmas’). Zelfs suïcidalen houden dus meer van 
kerst dan ze willen toegeven!

Normaal werken kan ook al niet, want je postvak 
zit in een mum van tijd vol met allerhande uitnodi-
gingen voor borrels: borrel met de afdeling, borrel 
van de belendende afdeling, borrel van het overkoe-
pelende bureau van de afdelingen, borrel van de 
universiteit. Sta je daar om tien uur met een rendier-
gewei op je hoofd glühwein naar binnen te klokken, 
om vervolgens de hele middag versuft achter de 
computer te zitten. En als je dan rustig wilt werken 

'Mijn knorrige tegenpool, schrijvend in 
het zwart, hoeft alvast geen test meer – 
hij mist het kerstmisgen!'



tussen Kerstmis en Oud en Nieuw, gooien ze het 
hek voor je  neus dicht. Er rest dus niets anders dan 
de overgebleven vrije dagen op te nemen en die te 
vullen met het inslaan van de maaltijd voor eerste 
kerstdag, want dan komen de ouders eten, en twee-
de kerstdag, want dan staan de schoonouders op de 
stoep. Twee dramatische dagen want iedereen kan 
op zijn vingers natellen dat een overdosis calorieën, 
geen lichaamsbeweging, zuurstoftekort dankzij de 
open haard en dichte ramen, gecombineerd met een 
hoeveelheid niet helemaal compatibele geesten wel 
tot emotionele explosies moet leiden. 
De laatste week van het jaar sta ik stijf van de wor-
stenbroodjes, oliebollen, kerststollen en aanverwant 
gelegenheidsvoedsel, die vervolgens om klokslag 
twaalf uur mogen worden afgeblust met sloten 
champagne, geconsumeerd in de stromende regen, 
terwijl buurman, gastheer en soms zelf de bloedei-

gen echtgenoot wat siervuurwerk de lucht in pro-
beert te schieten, dat het toch niet doet, omdat het 
te nat is. En als die ene vuurpijl het uiteindelijk wel 
doet, is die niet te zien, vanwege laaghangende 
mist.

Toegegeven: alleen een genetische verklaring is 
misschien een wat al te makkelijke bewijsvoering 
voor mijn gelukzaligheid tijdens Kerst. De laatste 
jaren wordt duidelijk dat vooral de gene environ-
ment interaction belangrijk is. Dat wil zeggen: u 
kunt wel zo’n mooi rood kerstmisgen hebben, maar 
als u niet zorgt voor een liefdevolle omgeving, dan 
komt uw geluksgen nooit tot volle wasdom. Het 
sleutelwoord hierbij is: schoonfamilie. Wie opziet 
tegen Eerste en Tweede Kerstdag met schoonfami-
lie, heeft geen leuke schoonfamilie. Wie daar de 
kerst de schuld van geeft, wil de waarheid niet on-
der ogen zien. En die waarheid is zo mogelijk nog 
wranger: uw schoonfamilie is het levende bewijs 
van hoe uw partner er over twintig jaar uitziet! Ge-
lukkig is mijn schoonfamilie een attractie die niet 
onderdoet voor het Kerstcircus in Ahoy'. Wat dat 
dan voor schoonfamilie is? Prettig gestoord en be-
perkt in aantal. Om u een idee te geven: ik ben re-
cent onder zachte dwang meegegaan met mijn 
vriendin, schoonzus en schoonmoeder naar een ca-
baretvoorstelling van Brigitte Kaandorp. En inder-
daad, het bleek een diepte-investering, want ik be-
greep ineens veel meer van hun persoonlijkheids-
structuur. Of beter: het gebrek daaraan. Ook zijn 
de drie dwaze dames gescheiden, gebrouilleerd of 
gepikeerd geraakt met de rest van de familie. Dat 
houdt het aantal kerstdeelnemers overzichtelijk en 
verkleint het risico op oersaaie exemplaren. Daar-
om voor mij geen verplichte nummertjes over hoe 
het nou toch met jou gaat, maar licht getikte ge-
sprekken over de grillen van het leven, begeleid en 
gestimuleerd door grote bellen whisky.

Na dit zo een aantal keren te hebben beleefd, dacht 
ik – wijs geworden –ervandoor te gaan in decem-
ber. Wegwezen uit Nederland, leek een aanlokkelij-
ke optie. Dat bleek een ernstige misvatting. Zo 
bood de wintersport weinig soelaas. In de Alpen 
blijkt de vaderlandse gezelligheid zo mogelijk nog 
erger en in combinatie met Duitse of Oostenrijkse 
sferen zelfs lethaal. Overdag ronddobberen op pi-
stes met muzaktetterende luidsprekers, ’s avond te 
midden van alcoholische randdebielen die de polo-
naise lopen door het doorgaans zo rustige berg-

dorpje. Ook de Canarische eilanden zijn een ramp; 
daar hangt eenzelfde soort wintersportsfeer, maar 
dan gelardeerd met palmen in plaats van dennen en 
met vis in plaat van schnitzels. Costa Rica, Mexi-
co, Thailand, Cuba: idem dito. 
Nee, december is echt niet te ontlopen en dus ga ik 
in november altijd voor een extra pot pillen langs 
mijn psychiater. Die pillen helpen niet echt, maar 
ik word er in ieder geval net suf genoeg van, zodat 
op 1 januari alles alleen maar een boze droom lijkt 
te zijn geweest.

De winnende combinatie van mijn eigen kerstmis-
gen met de ideale omgevingsfactoren maakt dat ik 
met volle teugen geniet van alles wat deze wonder-
dagen te bieden hebben. Ik zing uit volle borst mee 
met Liesl, Louisa, Brigitta, Marta en Gretl Von 
Trapp. Ik lijk onverzadigbaar als het gaat om kerst-
kransjes, tulband en kerststol. Ik hunker naar de 
cadeautjes onder de kerstboom en waardeer de 
elandjes die daar zo jolig op afgedrukt staan. Ik 
stort mij moeiteloos in elke evaluatie van het afge-
lopen jaar met een enthousiasme alsof ik nog nooit 
zo’n geweldig jaar heb meegemaakt. Mijn muziek-
smaak degradeert als vanzelf en ik mijmer met 
overtuigde snik mee met elke ballade van Sky Ra-
dio . Ik lees maar wat graag de dubbeldikke kerst-
nummers van allerhande bladen, waarin ik smul 
van de verhalen over hoe die verrukkelijke BN’ers 
hun kerst het liefst doorbrengen. Ik bloei helemaal 
op bij het overrompelende familiegevoel dat zich 
van mij meester maakt en voel mij een vaderfiguur 
in optima forma, zelfs zonder kinderen. Ik onderga 
het allemaal, voor mij is het champagneglas half 
vol, en wie anders beweert die is maar zielig hoor! 
Zalig kerstfeest!

Sinds vorig jaar vond ik echter toevalligerwijs dé 
oplossing voor mijn decembersyndroom: de griep. 
Eenmaal een dikke twee weken ijlend in bed, merk-
te ik van bovenstaande sores niets meer. Te veel 
hoofdpijn om tv te kijken, radio te luisteren, of 
krant te lezen. Te lamlendig om eruit te komen, laat 
staan om de straat op te gaan. Gewoon gordijnen 
dicht, licht uit, en af en toe een beschuitje en een 
bakje thee. Ja, even werd ik ruw ontwaakt uit mijn 
koortsroes, door wat middernachtelijk geknal op de 
laatste dag van het jaar. Maar toen was december 
wél meteen voorbij; driewerf hoera! U begrijpt, ik 
heb de Mexicaanse griepprik dit jaar voor de zeker-
heid maar niet gehaald. Gelukkig Nieuwjaar!  
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'December: 31 dolle dwaze dagen waar-
in de mensheid zich overgeeft aan on-
tembare kooplust; crisis of geen crisis'



INHOUD	INTERVIEW

In december verschijnt het jubileumnummer van ROest. Het studentenblad van de faculteit 
der Historische en Kunstwetenschappen bestaat 10 jaar. Hoofdredacteur Emma Bijloos (23) 
over de naderende deadline, verhalen vertellen en het Midden-Oosten.                          

tekst Gert van der Ende fotografie Levien Willemse

Het is een dinsdagmiddag in novem-
ber; buiten giert de wind en slaat 
de regen tegen de ramen. De over-
heersende kleur is grijs. Emma Bij-
loos maakt gelukkig een opgeruim-

de indruk, hoewel de vrije-tijdshoofdredacteur haar 
deadline ziet naderen. “Zondag ben ik tot vijf uur 
in de ochtend bezig geweest met het uitwerken van 
een interview. Mijn werkzaamheden voor ROest 
kosten bij vlagen veel tijd – ik werk namelijk niet 
altijd even efficiënt – maar ik leer er veel van.”
Twee nummers verschenen reeds onder haar be-
wind, dat alles bij elkaar een jaar zal duren. Haar 
voornaamste drijfveren: “Het is ontzettend leuk om 
met tekst bezig te zijn. Ook het over en weer mailen 
met studenten over hun bijdragen vind ik leuk. 
Maar bovenal is het vertellen van een verhaal een 
van de mooiste dingen die er is. 
“Ik denk dat ik dat van huis uit heb meegekregen. 
Het vertellen van verhalen is iets wat we deelden 
met de familie. Dat is niet zomaar iets voor me; be-
paalde familieverhalen worden vaker verteld, waar-
door leuke anekdotes een deel van familiegeschie-
denis, en daarmee belangrijk worden.”
Ook schrijven zit bij Bijloos in de familie: “Mijn 
vader is rechter en schrijft ook voor een juridisch 
vaktijdschrift en mijn moeder is enthousiast over 
het blad van de beroepsorganisatie van apothekers 
waar ze voor werkt. Verhalen vertellen zal voor mij 
altijd belangrijk blijven. In het vorige nummer van 
ROest had ik het in mijn voorwoord over een Syri-
sche verhalenverteller, een zogeheten hakawati, zo 
iemand vind ik geweldig. Jammer genoeg zijn er 
door de komst van de tv nog maar weinig van zulke 
verhalenvertellers over.” 

Reflectie		Dat Bijloos met een hakawati op 
de proppen komt, is geen toeval. De derdejaars Al-
gemene cultuurwetenschappen – broer studeert ge-
schiedenis, zus filosofie – ging een klein jaar gele-
den op uitwisseling in Istanbul. “Ik wilde ver weg; 
aanvankelijk moest er tussen mij en Nederland het 
liefst een oceaan zitten. Maar uiteindelijk koos ik 
voor Istanbul en dat bleek een totaal andere wereld. 
Aan het einde van de uitwisseling heb ik twee we-
ken met een vriend per trein door Iran gereisd.” 
Sindsdien heeft Bijloos wel iets met het Midden-
Oosten. Afgelopen zomer verbleef ze voor tweeën-
halve maand in Syrië om over de christelijke en is-

lamitische kunst en cultuur aldaar te leren; in de-
cember vertrekt ze voor tien dagen naar Jemen om 
daar een studentenonderzoek naar de hervormin-
gen te doen. “De reis maakt onderdeel uit van een 
minor over het Midden-Oosten die ik sinds sep-
tember in Amsterdam volg. Al is het gezien de ge-
spannen situatie daar maar de vraag of het door-
gaat. Waarschijnlijk blijven we alleen in de hoofd-
stad.”
Over Iran zegt ze: “In de krant en op tv lees en 
hoor je vooral wat de politieke leiders doen en zeg-
gen; die bepalen het internationale karakter van 
het land. Maar in Iran lopen heus niet allemaal 
Ahmedinejadjes rond. De revolutionaire spirit is er 
enorm. Gelukkig hebben de demonstraties bij de 
afgelopen verkiezingen dat wel duidelijk gemaakt.”
Al met al vindt Bijloos het gebied, en dus ook de 
minor die ze nu volgt, hoegenaamd interessant. 
“Het is eigenlijk wel grappig. Het had net zo goed 
een ander gebied kunnen zijn, maar door de toeval-
lige aaneenschakeling van zaken na Istanbul, ligt 
mijn interesse nu bij het Midden-Oosten. Ik merkte 
voor het eerst hoe leuk het is om daar meer over te 
weten te komen. In de minor wordt veel aandacht 
besteed aan de machtsverhoudingen in het Mid-
den-Oosten en de grote rol van het westen daarbij. 
Achtergrondkennis is onontbeerlijk; want hoe kan 
iemand anders een goed beeld vormen van de din-
gen die daar gebeuren? Bijvoorbeeld: waarom kon 
Saddam Hussein zo lang aan de macht blijven zon-
der dat het volk in opstand kwam? Daar meer over 
lezen is een must want het is niet zo simpel als de 
media en de politici het voorschotelen. En je moet 
er geweest zijn. Het Midden-Oosten is vaak in het 
nieuws, maar je begrijpt er weinig van als je er niet 
bent geweest.” 

Waardering		Inmiddels is Bijloos druk 
doende met het jubileumnummer. Half augustus 
zette ze, terwijl ze nog in Syrië zat, per mail de boel 
in de steigers. In november zouden alle bijdragen 
binnen moeten zijn, maar dat is doorgaans hopen 
tegen beter weten in. “Ik merk dat iedereen het 
schrijven naast de studie moet doen; ik moet dus 
overal achteraan zitten. Vaak komen stukken dagen 
na de deadline binnen.” 
Wat volgt is een maand zelf schrijven, de indeling 
bepalen, en eindredactie- en correctiewerk samen 
met haar aspirant-opvolgster. Alle inhoud, dus ook 

foto’s en illustraties zijn door studenten gefabri-
ceerd. Want een tijdschrift voor studenten, moet 
door studenten worden gemaakt, vindt Bijloos. De 
laatste weken ervaart ze als een ‘roller coaster’, met 
te weinig slaap als leidraad. 
Teleurgesteld is ze wel eens in het gebrek aan waar-
dering van de studenten voor wie ze het blad 
maakt. “Van hen hoor ik nooit wat. Volgens mij le-
zen ze ROest nauwelijks, of bladeren ze het hooguit 
wat door. Dat stoort me natuurlijk wel, maar ik 
vind het toch belangrijker om me met de inhoud 
bezig te houden dan met de promotie. Bij ROest 
kunnen studenten hun journalistieke vaardigheden 
ontwikkelen. Overigens krijg ik van docenten re-
gelmatig te horen wat ze van het blad vinden.” 

Goede Voornemens		Na de dead-
lineperikelen mag Bijloos zich vanaf begin volgend 
jaar toeleggen op het schrijven van haar bache-
lorscriptie. “Maar ik weet nog geen goed thema. Ik 
wilde graag een fantastisch onderwerp kiezen; de 
scriptie moest de kroon op mijn studie worden, 
maar de docent vertelde me dat het maar een ba-
chelorscriptie betreft en dat die vooral op tijd af 
moet zijn. Leuk signaal. Aan de andere kant be-
grijp ik het ook wel; je moet het jezelf niet altijd te 
moeilijk maken, en die neiging heb ik nog wel eens. 
Want ik zie het toch vooral als een uitdaging om er-
gens zoveel mogelijk uit te halen. Dat je ergens je 
best voor moet doen.”
Tijdens haar veelvuldige verblijf in het Midden-
Oosten hield ze voor familie, vrienden en kennissen 
een blog bij, een manier om direct verhalen te kun-
nen vertellen. Iets wat Bijloos liever niet doet, om-
dat ze juist probeert eerst te reflecteren. 
“Dat ontstond op de middelbare school. Ik schreef 
veelvuldig in een dagboek, ook om op een bepaalde 
manier de controle over gebeurtenissen te houden, 
maar op een gegeven moment wilde ik dat ineens 
niet meer. Ik stopte ermee, en dat voelde als een be-
vrijding. Je moet de dingen laten rusten. Na een 
tijd blijven de echte verhalen vanzelf over. Niet al-
les hoeft te worden gezegd, pas later kom je erach-
ter wat er toe doet en wat niet. Dat geldt ook voor 
ROest. Het blad verschijnt vier keer per jaar en die 
frequentie leent zich meer voor reflectie dan voor de 
waan van alledag. Ik hoef van schrijven niet per se 
mijn beroep te maken, al weet ik zeker dat ik het al-
tijd belangrijk blijf vinden.” 

'IK DOE GRAAG 
ERGENS MIJN BEST VOOR'  
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 ‘Je moet de dingen laten rus-
ten. Na een tijd blijven de echte 
verhalen vanzelf over’    Emma Bijloos



10 december 2009 | 26

Niets zo divers op de Rotterdamse campus als het uiterlijk 
vertoon. Van jasje-dasje tot baggy jeans en van naaldhakken tot 
kistjes. Hoe belangrijk vinden Rotterdamse studenten hun 
uiterlijk? En hoeveel van het schamele studentenbudget gaat 
op aan kleding?                                            tekst  en fotografie Marjolein Marchal

CAM
PUS 
FASH
ION 

Outfi
t

€365

Urban meets casual
Dennis Batenburg (20) draagt: jas (Zara € 50), 
trui (Hema € 30), T-shirt (Armani € 70), jeans 
(Gstar € 65), petje (€ 40) en schoenen (Nike 
€ 110).

“Vandaag zie ik er urban uit, maar morgen 
draag ik misschien weer een overhemd en 
strakkere spijkerbroek. Vroeger droeg ik meer 
baggy kleding, nu iets nettere casual kleding. 
Maar wat ik ’s ochtends aantrek, hangt af van 
hoe ik me voel en hoeveel tijd ik heb. Ik geef 
maandelijks gemiddeld honderd euro uit aan 
kleding en shop bij de Bijenkorf, H&M, Score en 
Zara. Merken vind ik niet zo belangrijk, wat telt 
is hoe het kledingstuk eruit ziet en hoe het mij 
staat. Nike Air Max is wel een favoriet van mij: 
van de twaalf paar schoenen die ik heb, zijn 
acht paar Nikes.”

MODE	
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Outfit
€559

Outfit€375

Outfit
€254

Suit meets tracksuit
Derek Otte (21) draagt: jas (Zara € 190), hemd 
(H&M € 29), stropdas (P&C € 30), sjaal (WE € 
20), pantalon (WE € 80) en schoenen (Suit 
Supply € 210).

“Zo’n drie dagen per week draag ik een pak. 
Althans, ik koop pakken maar draag de jasjes 
nooit, daar houd ik niet zo van. Deze driekwart 
jas draag ik echt graag. Jassen zijn eigenlijk 
mijn tic, ik heb er wel twintig. Ook draag ik 
graag een spijkerbroek met shirt of een trai-
ningspak. Ik heb vier trainingspakken van 
Sparta en zes van Barcelona – nog een soort tic, 
denk ik. Gemiddeld geef ik 150 tot 200 euro per 
maand uit aan kleding. Merken? Het enige 
merk waarop ik verliefd ben is Lacoste, want het 
is chique en de kleuren zijn lekker fel.”

Casual meets classic
Dalila Jelacic (18) draagt: jas (Zara € 139), truitje 
(Zara € 19), spijkerbroek (H&M € 39), laarzen 
(Zara € 129) en tas (Zara € 49).

“Ik shop bij Zara, Mango en H&M en geef 
maandelijks gemiddeld 150 euro uit aan kle-
ding. Wat ik leuk vind, is vooral nette, klassieke, 
een beetje zakelijke kleding in donkere of pas-
telkleuren. Dingen met prints draag ik nauwe-
lijks, ik houd het altijd rustig. Ik heb een hele 
stapel tassen, maar kies toch telkens weer voor 
dezelfde. Net als met kleding. Ik heb duidelijke 
favoriete kleren en daar varieer ik mee. Wat ik 
ook graag draag zijn vintage truien, van die gro-
te wollen, die zijn nu weer helemaal in. Mijn 
kleding moet vooral lekker zitten, bij merken sta 
ik niet stil.”

Vintage meets 
skinny jeans
Gresa Rexhepi (19) draagt: jas (River Island € 
100), trui (vintage €18), skinny jeans (Pepe jeans 
€ 80), schoenen (H&M € 30) en tas (American 
Apperel € 26).

“Ik houd erg van kleur, want het is vrolijk en het 
staat vriendelijk. Deze rode trui met Minnie 
Mouse vind ik erg leuk. Ik heb hem gekocht bij 
een tweedehands winkel in Antwerpen. Ik ga af 
en toe naar Antwerpen, omdat je daar veel leu-
ke vintage kleding kunt kopen – veel goedkoper 
dan in Nederland. In Rotterdam shop ik bij 
Episode, Cheap Fashion, Ginza, Shopper, en bij 
American Apparel omdat ik er werk. Gemiddeld 
koop ik voor driehonderd euro per maand aan 
kleding. Ik zoek altijd naar aparte, speciale kle-
dingstukken.”
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SNOOKER
inspireert Willem Schinkel

INTERVIEW	
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Willem Schinkel: “Snooker heeft 
een esthetiek die niet triviaal is. 
Na de afstoot liggen er ontzet-
tend veel mogelijke combinaties. 
Dat is precies zoals bij het socia-

le leven, dat ik bestudeer. Objecten en structuren 
kristalliseren zich uit, mogelijkheden worden geac-
tualiseerd of juist niet, ze stollen en vergaan vervol-
gens weer. 
Tegelijkertijd geeft snooker het idee van de utopie, 
althans wanneer je naar de grote snookerspelers als 
Ronnie O’Sullivan kijkt. Het idee dat je een opper-
vlakte van een paar vierkante meter helemaal kunt 
beheersen…misschien is dat mijn beheersingsfanta-
sie.
In het sociale leven is beheersing en utopisch denken 
illusoir en gevaarlijk, toch hebben we dat utopische 
denken wel nodig. Niet als iets dat we direct moeten 
realiseren op aarde, maar wel als iets van een inspi-
rerende plek, een verhaal om naartoe te streven. Zo-
als de gewone man kan dromen van de one-four-se-
ven, het maximale aantal van 147 punten in snooker, 
maar het zelf nooit zal halen. 
Kijk maar naar Barack Obama. Zijn boodschap 
heeft een inhoud van bijna nul, maar we willen een 
visie die nieuwe lucht, die nieuwe adem geeft. Er is 
in deze tijd een ontzettend grote behoefte aan inspi-
ratie, aan een nieuw verhaal, aan stuurcapaciteit.”

De getrainde atleet: “Ronnie O’Sullivan is de snoo-
kerspeler die mij ronduit grote inspiratie geeft. Het 
inspireert mij om mensen te zien die, ook al zijn er 
zoveel opties in deze tijd, zich toch met heel hun hart 
aan iets kunnen committeren. Er zijn zoveel opties, 
en die zijn allemaa niet noodzakelijk. Eén mogelijke 
stap is dan om naar de religie te gaan. Dat kan in 
sommige gevallen betekenen dat je je vragen en doe-
len outsourcet. 
Maar het idee dat je iets doet waar je erg goed in kan 
worden, voor mijn part een spel, inspireert. Wanneer 
ik Ronnie zie spelen – zijn bijnaam luidt Ronnie the 
Rocket – heb ik ook weer zin in mijn eigen werk. Hij 
geeft creatieve levenskracht. Dit ga ik weer oppak-
ken, denk ik dan. Je kunt ’s avonds voor de tv han-

gen, maar dan verwezenlijk je zo weinig van je po-
tenties. Daar herinnert hij me aan. Ook al mis je de 
bal duizend keer, probeer het nog maar een keer op-
nieuw. 
Ik wil iets opbouwen uit de wanorde, door oefening 
en zelfdiscipline, zoals de filosoof Peter Sloterdijk 
daar over schrijft in zijn nieuwe boek Du mußt dein 
Leben ändern. Daarmee wil ik anderen inspireren. 
Sloterdijk zegt in dat boek niet: je moet het zus en zo 
doen. Wel spiegelt hij je de inspirerende mogelijkhe-
den voor. Dat staat dus lijnrecht tegenover discipli-
nerende technieken als ‘actief burgerschap’ en ‘inte-
gratie’, waarbij mensen tot zelfcontrole gedresseerd 
worden door de staat en de markt. Echte discipline is 
vrije discipline.
Het gaat ook hierom: Een tijdje terug had ik studen-
ten die met een dilemma zaten. Ze moesten een 
werkstuk inleveren voor mijn vak. Ze wilden ook 
gaan demonstreren voor behoud van de studiefinan-
ciering. Ze hoopten dat die Schinkel de deadline voor 
het werkstuk wel even zou verleggen. Maar dan valt 
het hele dilemma weg! Ga je voor je eigen succes, of 
ga je voor het algemene belang? Ik zei: ik verleg de 
deadline niet, maar je bent een schoft wanneer je niet 
gaat demonstreren. Pas door die keuze toon je be-
trokkenheid.”

De buitenstaander: “Ik herken me eveneens in de 
buitenstaander die de snookerspeler Ronnie 
O’Sullivan is. Ik heb ook altijd, sinds mijn jeugd, het 
gevoel gehad dat ik buiten allerlei verbanden stond, 
dat ik niet echt meedeed met de rest. Ronnie is een 
outcast, of misschien beter: iemand die het idee heeft 
dat hij altijd een buitenstaander geweest is. Hij 
wordt nu geaccepteerd, en dat kan hij eigenlijk niet 
bevatten. Dan gaat hij zich recalcitrant gedragen. Ik 
herken dat bij mezelf. Die twijfel aan plotselinge po-
pulariteit. Is die reactie van mensen oprecht? De op-
rechte reactie zou misschien zijn, dat ze mij eigenlijk 
niet begrijpen. Want dat zit ook in mijn werk. Ik pro-
beer verder te gaan dan wat mensen kunnen begrij-
pen, denk ik wel eens. Ik raak ontzettend verveeld 
wanneer ik moet doen wat standaard is in de sociolo-
gie. Ronnie O’Sullivan heeft dat ook. Die gaat,    >>

Voor de 33-jarige Willem Schinkel, de Rotterdamse socioloog die 
schrijft over politiek en geweld, zijn de snookerspeler en de socio-
loog aan elkaar verwant. En: “Ik herken me in de buitenstaander 
die de snookerspeler Ronnie O’Sullivan is.”        

            tekst tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse
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tot ieders verbazing, voor een tijdje alleen nog maar 
met zijn – slechtere – linkerarm snooker spelen. En 
nu kan hij met rechts èn links de ballen aanpakken.
Maar misschien moet ik het ook leren accepteren, 
dat mensen mij misschien wél snappen en mijn werk 
goed vinden. En dat ik dus misschien niet zo bijzon-
der ben als ik zelf dacht. Het is dubbel. Wanneer je 
vaak de buitenstaander bent geweest in je leven, 
krijg je het gevoel dat je anders en bijzonder bent. 
Dat kun je aanvankelijk negatief of positief beoorde-
len, maar op een gegeven moment ga je het wel posi-
tief vinden, omdat je er dan energie uit krijgt.
Op het moment dat je dan succes krijgt, is dat een 
vreemde situatie. Je wilt niet platgeslagen worden; 
het is soms verleidelijk om er helemaal mee te kap-
pen. Maar via zelfdiscipline en oefening probeer ik 

mezelf steeds opnieuw uit te vinden. Mijn komende 
boek zal ook weer heel anders zijn, qua onderwerp, 
maar ook qua stijl. Het is voortdurend op jezelf ope-
reren als een Baron von Münchhausen, die zichzelf 
uit het moeras trok.”

De connectiekunstenaar: “Je kunt verdedigend spe-
len in snooker: de ballen voorzichtig achter elkaar 
proberen te spelen, zodat de tegenstander de combi-
naties niet kan maken. Je kunt ook aanvallend en 
snel spelen. Ik ben, zoals Ronnie O’Sullivan, meer 
van het aanvallen en het overrompelen. Ik speel ook 
sneller dan de meesten met wie ik snooker speel.
Ook in de wetenschap ben ik meer van de aanvallen-
de stijl. Je hebt de normale wetenschap en je hebt de 
paradigmawisselingen, de revoluties. Ik ben meer 
geïnteresseerd in de revoluties. Ik wil iets proberen, 
mijn nek uitsteken, ook al kan het mislukken. Mis-
lukkingen zijn leerzaam.
Aanvallend en heel hard werken als wraak ten op-
zichte van mijn jeugd? Niet meer, denk ik. Om dat 
vast te stellen, zou je mij psychologisch moeten ana-
lyseren. Daar ben ik zelf niet zo goed in. Ik zie mijn 

werk als een vorm van expressie. Ik ben erin gerold. 
Mijn vader is theoloog en filosoof, mijn broer is fi-
losoof en historicus. In de wetenschap heb ik niet 
echt een leermeester…nou ja, misschien een paar 
van die dooie lui waarvan ik de boeken lees mis-
schien.
Toegegeven: stiekem wil ik niet mislukken, maar 
graag winnen; iets veranderen in de wereld ook. 
Wetenschappers vergeten dat wetenschap geen doel 
op zichzelf is, en dat ook niet kan zijn. De werkelijk-
heid is al veranderd wanneer je iets hebt gepubli-
ceerd. En ook al geef je een juiste afspiegeling van 
de werkelijkheid: what te fuck hebben we daaraan? 
Ik vind dat compleet oninteressant. Het grootste 
deel van de werkelijkheid bestaat uit potentie, uit 
dat wat we niet zien en wat dus niet zonder meer af 
te spiegelen is. Een verhaal dat anders is dan wat 
gedacht wordt, dat is interessant. 
Zoals de snookerspeler een combinatiekunstenaar 
is, ben je als wetenschapper een connectiekunste-
naar. Je selecteert dingen uit de werkelijkheid en 
zegt: kijk er eens op deze originele manier naar! De 
vraag in de sociale wetenschap is niet of je een ge-
trouwe afspiegeling van de werkelijkheid biedt en 
daarbij dan ‘neutraal’ bent; de vraag is of je nieuwe 
connecties weet te leggen die impact hebben, die de 
werkelijkheid aanmoedigen zichzelf als een Baron 
von Münchhausen te veranderen! Al te getrouwe re-
presentatie nastreven is in de helft van de gevallen 
levensontkennend. Connectieve creativiteit, dat 
hebben we in deze tijd hard nodig.
Democratie wordt bijvoorbeeld als een onverander-
lijk gegeven beschouwd, waar je eigenlijk niet bui-
ten mag denken. Maar misschien – juist als vriend 
en vijand het zo eens zijn over de fundamenten van 
het politieke – zouden we toch moeten nadenken 
over alternatieven. Bijvoorbeeld in de richting van 
een vorm van expertocratie. Anders lossen we het 
ecologische probleem misschien niet op. Het gaat 
maar om de mogelijkheid andere connecties aan te 
reiken, denkbaar te maken en zo handelingsalterna-
tieven zichtbaar te maken. Ik wil buiten de paden 
denken van wat als normaal gezien wordt. Zo kan 
je als wetenschapper een bijdrage leveren aan het 
leven, zo kan je iets bewerkstelligen, enthousiasme-
ren. Als wetenschapper kun je in het ene leven dat 
je hebt dat leven proberen te representeren, maar je 
kunt het leven ook op een positieve manier proberen 
te veranderen. Je bent dan een creatieve connectie-
kunstenaar. Je loopt een enorme kans niets te be-
werkstelligen. Maar het niet proberen, dat lijkt me 
een gebrek aan energie en aan discipline.
Bij sport kan je doelen stellen, zoals een 147 scoren 
in snooker. Eigenlijk is dat doelen stellen in het 
klein, waar we het stellen van doelen in het groot zo 
node missen. Ook snooker doet beseffen dat je om 
ergens te komen doelen nodig hebt in het groot. 
Doelen geven de begeestering waaraan wij mensen 
– ook gezien de enorme bevolkingsgroei en het 
energietekort – in de eenentwintigste eeuw behoefte 
aan hebben. De ‘Grote Verhalen’ die tegenwoordig 
in diskrediet zijn, waren misschien wel niet groot 
genoeg.” 

‘Snooker 
geeft het     
idee van de 
utopie’

RONNIE O’SULLIVAN
de 34-jarige Engelse snookerspeler 
uit Essex, wordt door de snookerfa-
naten ‘de meest begiftigde speler 
aller tijden’ genoemd. In amper vijf 
minuten speelde hij de maximale 
147 punten weg tijdens het WK van 
1997. O’Sullivan staat ook bekend 
om zijn vader en moeder die in ge-
vangenschap zaten, en zijn depres-
sies, drugsproblemen en demoni-
sche temperament. Niet tevreden 
over zijn eigen spel in de kwartfina-
le van het UK-championship 2006 
in York, tegen die andere grootheid 
Stephen Hendry, verliet hij de zaal 
halverwege de match met de woor-
den: “Ik ben er klaar mee.” Daarna 
herrees ‘The Rocket’ voor de zoveel-
ste keer als een feniks uit zijn as, fit 
door het lopen van marathons, om 
in 2008 voor de derde keer het WK 
te winnen.
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Kirsten Voerman (20) studeert psycho-
logie aan de EUR en is gereformeerd. 
Een beetje lacherig begint ze over 
haar geloof: “Zoals je ziet, draag ik 
gewoon een broek!” Kirsten is lid 

van de Vereniging Gereformeerde Studenten Rotter-
dam (VGSR) en vertelt graag over haar religieuze 
achtergrond. De studente is opgegroeid in een gelo-
vige omgeving en heeft les gehad op een gerefor-
meerde basis- en middelbare school. Op haar oom 
na, is de hele familie gereformeerd. God speelt een 
belangrijke rol in haar leven, en dat vraagt nogal 
wat van haar. “Ik doe bepaalde dingen anders in 
mijn leven. Maar dat zie ik niet als een beperking. 
Soms vind ik het wel lastig om te bepalen wat God 
van mij vraagt.”
De joodse studente Shira Raber (24) volgt een mas-
ter aan de universiteit. Met haar donkere haren en 
lichte ogen valt ze op in de mensenmassa. Ook Shira 
is opgegroeid in een gelovige samenleving, maar 
wel in het centrum van Amsterdam. Na een joodse 
basisschool, koos zij vrijwillig voor een joodse mid-
delbare school. In totaal deed zij met zes scholieren 
eindexamen vwo. “Het is niet dat ik in een bubbel 

ben opgegroeid. Het was vertrouwd, en het maakte 
het allemaal gewoon makkelijker. Het is een levens-
stijl die je aanneemt.”
Joods, gereformeerd of moslim; je hebt mensen met 
allerlei culturen en religies op de EUR. Voor Kirsten 
was het even wennen aan de grote universiteit, 
daarom heeft zij ervoor gekozen zich aan te sluiten 
bij de VGSR. Deze vereniging is voor haar ver-
trouwd, terwijl alles nieuw is. “Ik ben in mijn stu-
dententijd goed gaan nadenken over mijn geloof. Ik 
wilde mij graag mengen tussen mensen die daar ook 
mee bezig zijn.” Tijdens haar studie merkt Kirsten 
dat veel studenten hun leven anders gaan indelen. 
Veel feesten, uitgaan en seks horen daarbij. “Ik ben 
toen bewuster gaan nadenken over mijn eigen le-
vensstijl. Het geloof maak ik me nu nog meer ei-
gen.”

Studentenpastor  In een mooi flatge-
bouw in het centrum van Rotterdam woont Mark-
Robin Hoogland (40). Naast zijn priesterbestaan 
is hij studentenpastor aan de Erasmus Universiteit. 
Een kruisje om de hals, nette kleren en vriendelijke 
ogen kijken mij aan vanuit de zwart leren stoel. Op 

een houten tafel staat een kopje thee te wankelen. 
Lastig onderwerp; religie. Godsdienst roept voor-
oordelen op bij de studenten. Gereformeerd wordt 
dikwijls vergeleken met een strenge levenswijze; 
geen seks, alcohol of tv. Is dit beeld wel terecht?
“Veel studenten komen met mij praten omdat ze in-
teresse hebben in een bepaalde stroming binnen een 
godsdienst. Ze vragen zich af wat deze stroming be-
tekent, en wat deze voor hen kan betekenen”, vertelt 
Hoogland. Terwijl de studentenpastor nog een slok 
van zijn thee neemt, denk ik na over mijn eigen ach-
tergrond. De religies met hun verschillende stromin-
gen zijn voor mij onbekend terrein. Ik ben niet gelo-
vig opgevoed en ook niet opgegroeid in een dergelij-
ke wereld. Er komt een lachje op het gezicht van 
Hoogland; “Er komen ook mensen bij mij die niet 
geloven. Daar is niks mis mee. Vaak zitten ze met 
problemen waar ík ze misschien mee kan helpen en 
een decaan niet.” Hoogland ontvangt de studenten 
niet op de campus, maar thuis. Dat zorgt voor een 
vertrouwensband. “Hier is het voor studenten ano-
niemer. Ik vraag nooit of ze het erg vinden om ge-
zien te worden, maar ik houd er wel rekening mee. 
Ik rooster een kwartier tussen de gesprekken in,  >>

Uitgaan, seks en veel bier; dit is het beeld van een typisch studen-
tenleven. Voor sommigen lijkt dit zelfs het ‘ideale’ studentenleven. 
Maar niet elke student kan zijn roes uitslapen op zondag. Hoe 
staan gelovige studenten in dit feestleven?  
 tekst Laurie Raats fotografie Ronald van den Heerik
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zo hoeven de jongeren niet te vluchten via de brand-
trap.” 
Doorgaans komen de studenten met alledaagse pro-
blemen over het geloof. Hoogland is zelf rooms-ka-
tholiek, maar volgens hem moet je als pastor ook 
mensen met een andere stroming te woord kunnen 
staan. “We leven in een multiculturele samenleving. 
Als je ze zelf niet kan helpen, weet ik de kanalen te 
vinden om ze een alternatief te bieden.”

Alcohol		Al die alcohol, seks, stapavonden en 
feestjes; zo kan je studentenleven eruit zien. Maar is 
ieder studentenleven wel zo? Het lijkt dat het leven 
van een gelovige student niet veel verschilt met dat 
van een ‘doorsnee’ studentenleven. Maar wat is 
een ‘doorsnee’ studentenleven? Het clichébeeld van 
de zuipende student hangt boven de universiteiten 
en hogescholen. Hierdoor wordt een deel van deze 
mensen verkeerd beoordeeld. Een gelovige student 
hoeft geen saaie student te zijn. En niet elke student 
is een zuipende student.
Selman Ince (22) is moslim en studeert bedrijfseco-
nomie aan de EUR. Hij is het niet eens met het cli-
chébeeld van het studentenleven. “Ik vind het niet 
juist wanneer een studentenleven wordt beschreven 
als elke week uitgaan en zuipen. Het is maar een 
klein groepje dat zo leeft.” Selman drinkt zelf geen 
alcohol en gaat ook niet naar een horecagelegenheid 
waar veel alcohol wordt geschonken. Dit wil niet 
zeggen dat hij niet houdt van een beetje gezellig-
heid, maar hij houdt zich aan de regels van de Ko-
ran. “Als ik de toestand zie van dronken mensen, wil 
ik dat niet meemaken.”
De gereformeerde studente zegt geen ‘nee’ tegen een 
lekker biertje af en toe. Kirsten heeft niet veel con-
tact met mensen die niet christelijk zijn. De extreme 
verhalen van medestudenten over uitgaan, drinken 
en seks betekenen voor haar een andere levensstijl. 
De studente gaat op zondag twee keer naar de kerk; 
meestal met haar huisgenoten, soms met haar ou-

ders. Het leven in een gereformeerd studentenhuis 
maakt het leven voor haar eenvoudiger. Deze men-
sen begrijpen waarom ze niet vaak uitgaat op zater-
dag en waarom ze haar geloof als een houvast ziet. 
“Ik vind het fijn om mijn zondag op deze manier in 
te vullen. Soms wil ik ook wel uitslapen, maar ik 
ben toch blij als ik in de kerk zit. Op zaterdagavond 
houd ik er rekening mee dat er de volgende dag een 
kerkdienst is. Dan ga ik gewoon wat eerder naar 
huis.”

Thuis		Naar de moskee, de Bijbel lezen of thuis-
zitten op vrijdag: de vooroordelen over gelovige stu-
denten zijn er genoeg. Voor joden is de heilige dag 
de zaterdag. De sabbat begint op vrijdag en dat be-
tekent dat Shira op vrijdagavond altijd aan tafel zit 
bij haar ouders. Het weekend is anders ingedeeld, 
en op vrijdag zal zij dus niet gaan stappen. “Er zijn 
bepaalde dingen die anders gaan, en dat is niet 
omdat ik joods ben. Het is een andere manier van 
opvoeding. Niemand eet bij ons op vrijdag alleen en 
dat vind ik belangrijk.”
Selman woont bij zijn ouders in Rotterdam-Zuid. 
Hij is opgegroeid in een wijk met veel Turken en 
Marokkanen. Net als Shira is hij, naast zijn studie 
en vrienden, veel bij zijn familie. Op vrijdagmiddag 
is er voor de heren uit zijn familie een vrijdagmid-
daggebed. Als Selman geen andere verplichtingen 
heeft, gaat hij samen met andere mannen naar de 
moskee. “In andere religies heb je heilige dagen; dat 
is niet binnen de islam. Werk en school spelen een 
belangrijke rol in mijn leven. Maar voor mij is het 
rustgevend me soms ook te wijden aan het geloof.”

Seks		Soms krijgt Hoogland studenten met 
liefdesproblemen op bezoek. Bijvoorbeeld een niet-
gelovige jongen wordt verliefd op een christelijk 
meisje. “Het lijkt zo simpel, maar dat is het niet 
altijd. Het geloof kan soms meningsverschillen ver-
oorzaken.” De pastor lijkt te twijfelen: “Studenten, 

Kirsten Voerman:
 ‘Het huwelijk is een goede richtlijn, omdat je dan heel bewust de keuze 
maakt om voor het leven bij elkaar te blijven.’

‘Het is niet zo 
dat ik anders 
ben. Ik heb 
gewoon 
andere 
standpunten 
in het leven’

Shira Raber: 
‘Niemand eet bij ons op vrijdag alleen en dat vind ik belangrijk.’
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ach, de wereld ligt voor ze open, maar tegelijkertijd: 
word je wel echt serieus genomen? Hoe geef je nou 
gestalte aan datgene waar je echt voor wilt gaan en 
waarvoor je staat?”
Shira krijgt een lichte blos op haar wangen. Op dat 
moment heeft ze geen relatie. Voor haar is het be-
langrijk dat ze een relatie met een joodse jongen 
aangaat. Dat gaat haar niet om het ‘joods-zijn’, 
maar het heeft te maken met familie en tradities. De 
studente is traditioneel gelovig en eet altijd koosjer. 
Waarom? Dat weet ze niet precies; het voelt gewoon 
goed. Een relatie met een joodse man is voor haar 
eenvoudiger. Maar seks vóór het huwelijk; dat ge-
beurt wel. Al mag het niet volgens de ‘regels’ van 
God.
Naast haar eigen leven, leeft Kirsten ook voor God. 
Volgens haar leef je mét mensen, en wil je vóór God 
leven. Dit is voor een twintiger niet altijd even mak-
kelijk. Behalve kerkdiensten op zondag heeft de stu-
dente door haar geloof ook haar eigen mening over 
trouwen, relaties en seks. “God heeft één man en 
één vrouw voor elkaar bedoeld. Hij vraagt je hier 
heel bewust mee om te gaan en jezelf niet zomaar 
weg te geven. Het huwelijk is een goede richtlijn, 
omdat je dan heel bewust de keuze maakt om voor 
het leven bij elkaar te blijven. Dat mijn vriend ook 
gereformeerd is, maakt het makkelijker om erover te 
praten.”
Ook volgens de Koran is seks vóór het huwelijk niet 
toegestaan. Omdat Selman de regels van de Koran 
serieus neemt, heeft hij geen seks voordat hij ge-
trouwd is. Dit is voor hem geen probleem. “Ik hecht 
er persoonlijk veel waarde aan, maar er zijn ook ge-
lovige studenten die er geen waarde aan hechten. 
Het is maar net hoe belangrijk je het zelf maakt.”

Leidraad 	De ogen van de studentenpastor 
beginnen te glinsteren wanneer hij begint te spreken 
over zijn eigen jeugd. Volgens hem zet elke tiener 
zich af tegen zijn ouders in de puberteit. De man be-

gint te lachen: “Ik deed dat op mijn manier. Ik wilde 
niet meer met mijn ouders naar de kerk, dus ging 
ik op een ander tijdstip.” Vaak begint een jongere in 
zijn puberteit te twijfelen over de zin van het leven. 
Hoogland was nog jong toen hij besloot zichzelf 
meer te verdiepen in het geloof. Na enige tijd besloot 
hij zich aan te sluiten bij een kloosterorde. Zo werd 
het een beetje zijn eigen geloof en houvast.
Voor alle drie de studenten is het geloof een leidraad 
in het leven. De studenten hebben één duidelijke 
overeenkomst; ze zijn trouw aan hun familie. Toch 
gaan ze ieder anders om met regels en tradities. 
Kirsten houdt rekening met uitgaan op zaterdag, 
want ze moet op zondag naar de kerk. Selman doet 
mee aan de Ramadan en Shira gaat naar de synago-
ge. Terwijl Shira alleen bidt op vrijdag of in de syna-
goge, probeert Selman vijf keer per dag te bidden. 
De gereformeerde studente staat op met een gebed 
en bidt de hele dag door; op de fiets, in de bus of ge-
woon thuis. Kirsten: “Bidden hoeft niet altijd met je 
ogen dicht of met je handen gevouwen. Je bent dan 
gewoon een stukje dichter bij God.”
Het studentenleven is zwaar, maar studeren is voor 
deze drie studenten meer dan alleen de studieboeken 
doorworstelen. Want naast de regels en tradities van 
hun geloof, hoort er ook een boek bij; Bijbel, Koran 
of Tenach. Shira leest soms in het heilige boek van 
het Jodendom. Selman probeert één keer in de week 
een hoofdstuk van de Koran te lezen en Kirsten leest 
de Bijbel regelmatig. Naast haar interesse, neemt ze 
het boek ook door voor de bijbelstudies van de 
VGSR. 
De studenten kiezen voor een eigen weg door het 
studentenleven. Toch zien ze zelf niet veel verschil-
len met niet-gelovige studenten. “Ik denk dat niet-
gelovige studenten hetzelfde studentenleven hebben 
als gelovige studenten. Oké, ik ga niet naar de 
kroeg, maar dat vind ik ook gewoon niet leuk”, ver-
telt Selman. Shira is juist veel met haar vrienden in 
cafés te vinden. Zij ziet haar geloof net als Selman 

en Kirsten als een onderdeel van haar leven, niet als 
een beperking. Shira: “Het is niet zo dat ik anders 
ben. Ik heb gewoon andere standpunten in het le-
ven. Mijn familie is ontzettend belangrijk, maar 
mijn studie en vrienden ook. Ik heb niet een ander 
studentenleven. Ik geniet van mijn jeugd en ik ga 
naar feestjes. Toch is er wel één verschil: op een 
joods feest is er altijd veel voedsel en weinig drank. 
Bij een niet-joods feest is er vaak alleen maar alco-
hol!”
Hoogland werpt nog een laatste blik in zijn theekop. 
Het glas is leeg en we zijn een uur verder. Volgens 
hem is het negatieve beeld dat men heeft van stu-
denten onzin. “Je kunt wel zeggen: ‘Ach, studenten, 
die rotzooien en zuipen maar wat aan’, maar zoals ik 
met ze omga, zie ik dat het een stereotiep is. Je kunt 
dat niet van iedereen zeggen. Ieder mens heeft zijn 
eigen levensverhaal en ieder persoon is de moeite 
waard.”  

Mark-Robin Hoogland: 
‘Hoe geef je nou gestalte aan datgene waar je echt voor wilt gaan en waar-
voor je staat?’

Selman Ince:
 ‘Als ik de toestand zie van dronken mensen, wil ik dat niet meemaken.’
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Books 
beers and 
the Bible
Pubs and clubs, sex and lots 
of beers, the stereotypical 
student life. For some it 
would even be the perfect 
student life. However, not 
every student can sleep off 
the hangover on Sundays. 
How do religious students 
perceive the party life?

Read the English version of 
the whole story on 
www.erasmusmagazine.nl
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DE PROF EN ZIJN 

PASSIE 
Veel EUR-docenten houden er naast de wetenschap nog een liefde op na. Ze staan 
op zondagochtend in de schemering trekvogels te fotograferen of rukken bij 
nacht en ontij uit om schoorsteenbrandjes te blussen. ‘Het helpt me geweldig om 
mijn werk te relativeren.’                                                tekst Geert Maarse fotografie Ronald van den Heerik

     De filmfreak
‘We waren anarchistische krakers’
Henri Krop (1954), docent Geschiedenis van de filosofie  

“De wetenschap is een beperkte wereld, dus je krijgt vanzelf de 
behoefte om er dingen naast te gaan doen. Mijn werk voor film-
huis Rialto begon tijdens mijn promotietijd. Ik kwam langs een 
bioscoop die was gekraakt door een operateur van Stichting Am-
sterdams Filmhuis. Samen met een stelletje andere enthousiaste-
lingen heb ik me toen aangemeld als vrijwilliger. In mijn werk 
voor de universiteit was ik gebonden aan strenge regels. Film was 
een lange tijd een manier om daaraan te ontsnappen. En mis-
schien is dat nog steeds wel zo.
Avond aan avond was ik in Rialto, want we deden alles zelf. We 
maakten afspraken met leveranciers, onderhielden de projectoren, 
schilderden de zaal en ontwierpen de brochures. We draaiden 
films die de grotere bioscopen links lieten liggen. Er was veel aan-
dacht voor de Japanse en Italiaanse cinema. Er was geen direc-
teur, hoogstens een coördinator. We waren krakers met anarchis-
tische idealen. We zaten in het staartje van de democratiserings-
golf: iedereen moest alles kunnen. Dat werkte natuurlijk niet, 
want lang niet iedereen kon bijvoorbeeld met de projector om-
gaan. Ik herinner me een vertoning van Bertolucci’s Prima della 
rivoluzione, die in de soep liep omdat de film door het apparaat in 
duizend stukken gescheurd werd.
Hoewel je die tijd niet kunt idealiseren, was het wel zo dat mensen 
zich toen meer inzetten. Maar ik ben geen principiële anarchist; ik 
heb inmiddels ook een baan en een gezin. Het lukt me niet meer 
om wekenlang in onze bios te zitten. Eens in de week houd ik een 
dag vrij: de woensdagavond. Dan maak ik de kassa op, neem ik 
het programma door, licht ik mensen voor over de films die er 
draaien en verkoop ik kaartjes. Film is voor mij een bron van licht 
in het leven. Bepaalde inzichten krijg je niet via de wetenschap. 
En toch: ook de wetenschap heeft haar emotionele, irrationele as-
pecten. Net zoals film volgens bepaalde wetten en regels in elkaar 
zit.” 

     De vogelspotter
‘Je hoeft je nooit te vervelen’
Han Wansink (1946), hoogleraar Verzekeringsrecht 

“Soms ga je ver. We waren bij de Ankeveense plassen, nog in mijn 
studententijd. Van vier tot elf uur ’s ochtends hadden we in een 
bootje zitten wachten op een wouwaapje in het riet. Vervolgens za-
gen we een sterntje, een soort meeuw die broedt op het blad van 
een waterlelie. Om hem op de foto te krijgen moesten we dichterbij 
komen. Toen hebben we ons uitgekleed en zijn we tot aan ons mid-
del het water ingelopen. De camera’s hielden we boven het hoofd, 
als soldaten die hun geweren proberen droog te houden.
Ik heb het bird watchen van mijn vader. Maar je zou kunnen zeg-
gen dat ik pas in de loop van de tachtiger jaren als echte vogelaar 
uit de kast ben gekomen. Nu is het doodnormaal, maar toen ik 
eind jaren vijftig in Den Haag op school zat, hield ik mijn mond 
erover. ’s Ochtends ging ik in het geniep op pad, om ’s middags 
gewoon met de jongens te kunnen gaan voetballen.
Sommige mensen willen zoveel mogelijk verschillende vogelsoor-
ten zien. Die worden twitchers genoemd. Via internet en piepernet-
werken houden ze elkaar op de hoogte. Het is een gekke wereld, 
met soms volledig bezeten lieden. Ik was in de winter een keer in 
Scheveningen, stonden daar een paar honderd vogelaars op een 
kluitje naar een bijzonder meeuwtje te kijken. Ineens gaat de helft 
er vandoor – naar Ouddorp. Krijgen ze door dat daar weer een an-
dere zeldzame vogel zit. Dat zijn toch bizarre taferelen?
Ik heb het niet zo op die grote groepen. Dat hele internetgebeuren 
heeft de boel eigenlijk een beetje verpest. Het mooiste is het toch 
om zelf bij toeval een bijzonder beest tegen te komen. Het zijn de 
kleine dingen die het leuk maken. In de winter vroeg op, zodat je 
om half negen in de schemering aan de Oostvaardersplassen 
staat, om vervolgens op anderhalve meter een vos voorbij te zien 
draven. Dat wil iedereen toch wel een keer zien in zijn leven?
Dit jaar zit ik op bijna tweehonderd soorten, een record. En ook ik 
betrap mezelf erop dat ik een beetje ga jagen op die ontbrekende 
vier. Ik zit soms de hele ochtend in de Hoeksche Waard, op zoek 
naar een heel bijzonder vogeltje te midden van tweeduizend kievie-
ten. Dan denk ik weleens: waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?”  
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      De brandweerman
‘Geen tijd om na te denken’
Gijsbert Oonk (1966), docent Niet-westerse geschiedenis 

“Veel mensen denken bij de brandweer aan heldhaftige acties, 
maar zo is het niet. Het mooiste vind ik de kleine dingen. Een 
boom die op de weg ligt, een schoorsteenbrandje, diesel die uit 
een gekantelde vrachtwagen lekt. Binnen anderhalve minuut ben 
je op de kazerne, vijf minuten later ben je op locatie en weer een 
uur verder is de klus geklaard. Lokale mensen die een lokaal pro-
bleem oplossen, dat vind ik een prachtig sociaal en loyaal gege-
ven.
Ik had nooit gedacht dat ik brandweerman zou worden. Toen ik 
in 2003 terugkwam uit Zanzibar en Dar es Salaam, waar ik met 
mijn gezin een jaar had gezeten voor veldonderzoek, wilde ik iets 
doen in onze woonplaats, Arkel. Voor ik het wist, zat ik vast aan 
een opleiding van twee jaar. Ik kwam terecht in een wereld die 
draait om techniek en het opvolgen van bevelen. Als de pieper 
gaat zit ik thuis vaak te schrijven, of stukken na te kijken. Ineens 
is er dan geen tijd meer om na te denken. Je doet wat je moet 
doen. Op de universiteit begin je vaak al met evalueren voordat 
er überhaupt iets gedaan is. Bij de brandweer is geen tijd om 
lang te praten.
Behalve de dorpsdokter heeft er niemand gestudeerd. Het zijn 
automonteurs, boeren en mannen die in de productie werken. Er 
is geen hiërarchie. In de brandweerwagen heeft iedereen zijn 
nummer en de taken die daarbij horen. Ze kijken me soms wel 
raar aan hoor, wanneer ik vertel dat ik weer een boek geschreven 
heb. Als ik hulp nodig heb om iets zwaars op te tillen zegt zo’n 
vent: ‘Ik help je wel even. Schrijf jij dan straks een brief voor 
mij?’ Dat is humor.
Het helpt me bovendien geweldig om te relativeren. Na een hefti-
ge ‘uitruk’ ga ik nederig naar huis, dankbaar dat het mijn familie 
bespaard is gebleven. Mijn werk op de universiteit wordt er niet 
minder belangrijk om, maar als je af en toe in een zwartgeblaker-
de keuken van een ander staat, is het makkelijker om de stress 
voor een vergadering van je af te schudden.”  
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BLIND DATE: GEZELLIG, 
MAAR OOK 
ROMANTISCH?
Buiten waait een stormachtige wind, binnen klinkt loungemuziek en 
branden er kaarsen. De ideale omstandigheden voor een romantische 
blind date, georganiseerd door EM. Studenten Elise Besems en Sebastian 
Sparidis durfden de uitdaging aan en werden vooraf tot in de puntjes 
gestyled. Maar was er ook een klik?         tekst Lindemarie Jongste fotografie Levien Willemse

Hij
Sebastian Sparidis (21), derdejaars 
Rechten en penningmeester JFR

Waarom doe je mee aan de blind date?
Ik sta wel open voor dit soort dingen, 
heb ik weer iets leuks te vertellen. Bo-
vendien had de rest van de JFR me al 
opgegeven.  

Wat verwacht je van de avond?
Ik heb nooit eerder een blind date ge-
daan, het is een eng concept. Hopelijk 
wordt het een leuke avond met lekker 
eten. 

Hoe stel je je erop in?
Ik bereid me niet voor, dan is het lek-
ker spontaan. 

Op wat voor type val je?
Qua uiterlijk maakt het me niet zoveel 
uit, het gaat om de uitstraling. Ze is 
leuk of niet. Spontaniteit vind ik be-
langrijk. 

Wat zoek je in een relatie?
Gezelligheid, je moet elkaar steunen, 
en ze moet zeker niet zeuren. Maar ik 
ben nu niet op zoek naar een vriendin. 

Totale afknapper?
Als ze dominant is, in de zin van niet 
openstaan voor suggesties van ande-
ren. Ook houd ik niet van onverzorg-
de en bitchy vrouwen. 

Pluspunten:
Als ze een gezellige, spontane en ver-
zorgde vrouw is.  

Hoe ziet je leven er over vijf jaar uit?
Dan heb ik een baan bij een groot ad-
vocatenkantoor in Londen of New 
York. Verder ben ik lekker aan het ge-
nieten van het leven en ben ik, zeker 
weten, niet getrouwd. Daar vind ik 
mezelf nog te jong voor.

Ochtend- of avondmens?
Avondmens, zoals de meeste studen-
ten 
 

Zij
Elise Besems (23), zesdejaars 
Psychologie  

Waarom doe je mee aan de blind 
date?
Ik vind het grappig, en het is weer 
eens iets anders. En het is spannend, 
ik heb het nog nooit eerder gedaan. 

Wat verwacht je van de avond?
Lekker een wijntje drinken, eten en 
gezellig kletsen. 

Hoe stel je je erop in?
Ik ga er met een positief gevoel naar-
toe. Ik praat altijd wel, dus dat komt 
we goed.  

Op wat voor type val je?
Donker, maar eigenlijk ook weer niet 
altijd. Het moet een stoere man zijn 
met ook ’n lieve kant. Die scheidslijn 
is moeilijk aan te geven, want hij 
moet ook weer niet té lief zijn, en hij 
moet niet alles goed vinden wat ik 
doe. Dat is saai.

 Wat vind je belangrijk in een relatie?
Vertrouwen, gelijkwaardigheid, ple-
zier, je moet elkaar uitdagen en scherp 
houden door goede gesprekken te 
hebben, je moet elkaar de ruimte ge-
ven. 

Totale afknapper?
Als we niet kunnen lachen samen, als 
hij niet geïnteresseerd is, of als hij in 
zijn neus peutert. En ik houd niet van 
borsthaar.  

Pluspunten:
Het tegenovergestelde van de vorige 
vraag: als hij lekker kletst en interesse 
in me toont. 

Hoe ziet je leven er over vijf jaar uit?
Ik werk dan als psycholoog en reis 
veel, tenminste als het geld het toe-
laat. Ik woon in Rotterdam, maar niet 
in mijn eentje, is de planning.  

Ochtend- of avondmens?
Ochtendmens, dan ben ik veruit op 
mijn best. 

Sebastian is gekleed door Zer010. 
Hij draagt een donkerblauwe jeans 
van Intoxica, een lichtblauw over-
hemd met witte boorden van 
Dsquared2 en een donderbruin col-
bert van Kenzo.
Meer informatie: www.zer010.nl 

Elise is gestyled door 3xS Fashion. 
Ze draagt een zwart jurkje met pail-
letten van Derhy, een extra lange 
zwarte legging van Sarlini, en in het 
haar een zwarte bloemcorsage. 
Meer informatie: www.driexs.nl
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Om de avond een glamorous tintje te 
geven, zijn de studenten vooraf ge-
kleed door een stylist. Beide outfits 
bleken netter dan hun dagelijkse 
kloffie. “Ik zou niet weten bij welke 

chique gelegenheid ik dit jurkje zou dragen. Stap-
pen doe ik het liefst in spijkerbroek en platte schoe-
nen”, vertelt Elise. Omdat ze niet gewend is aan 
pumps, en er al helemaal niet makkelijk mee fietst, 
wisselde ze vlak voor haar entree in het restaurant 
vlug haar platte schoenen om voor de zwarte 
pumps.
Sebastian voelde zich op zijn gemak in zijn kleding 
tijdens de date. “Ik heb ook een mosterdgroen col-
bert geprobeerd, maar dat vond ik toch te opval-
lend.” Normaal gesproken draagt hij het liefst een 
trui, maar soms kiest hij voor een casual colbert, 
zoals bij de date. En bij officiële gelegenheden hijst 
hij zich in het pak, al probeert hij dat zoveel moge-
lijk te vermijden.  
Onder het genot van een flesje wijn en een driegan-
gendiner in restaurant Stroom hebben de studenten 
veel gelachen, en de rake opmerkingen vlogen over 
tafel, aldus blijkt uit beider verslag de volgende 

dag. Elise: “We zijn op een leuke manier aan elkaar 
gewaagd.” Sebastian vindt het leuk dat Elise niet 
op haar mondje is gevallen. Bovendien passen haar 
leuke uitstraling en spontaniteit in het plaatje van 
het type waar hij op valt.Elise had haar date goed 
ingeschat bij hun ontmoeting. Een vriendelijke jon-
gen, dacht ze toen ze hem de hand schudde. Dat hij 
een gentleman is, blijkt uit het feit dat hij Elise aan 
het eind van de lange avond heeft thuisgebracht. 
Na het diner besloten de studenten om nog iets te 
gaan drinken in Historisch Delfshaven, want ze 
waren nog niet uitgekletst. Rond één uur ’s nachts 

vertrok het stel richting huis. Telefoonnummers 
werden uitgewisseld en met een zoen werd de avond 
beklonken. 
Maar is was er ook een klik? “Dat kan ik nog niet 
zeggen”, antwoorden beide daters los van elkaar. 
Elise formuleert het als volgt: “We konden het in 
ieder geval goed met elkaar vinden.” Sebastian 
benadrukt dat het een gezellige avond was, waarop 
ze over van alles en nog wat hebben gepraat. “Ge-
lukkig vielen er geen stiltes, want daar was ik het 
bangst voor”, geeft de rechtenstudent toe. Roman-
tisch noemen beide studenten de avond niet. “We 
hebben niet van elkaars maaltijden geproefd”, grin-
nikt Sebastian.
Ondanks dat de blind date goed is uitgepakt, vin-
den de studenten het een once in a lifetime experien-
ce. “Het is toch raar om met iemand die je niet kent, 
te gaan eten”, aldus Elise. En Sebastian: “Ik ben blij 
dat ik het een keer gedaan heb, want het was een in-
teressante ervaring. Een volgende keer zou alleen 
maar kunnen tegenvallen.” 

Wil je weten hoe het verder is afgelopen met Elise en 
Sebastian, ga naar www.erasmusmagazine.nl

'Gelukkig vielen 
er geen stiltes, want 
daar was ik het 
bangst voor'
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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 Eras-
mus Universiteit gratis niet-
commerciële mededelingen 
kunnen plaatsen. Stuur uw 
berichten naar: 
SERVICE@EM.EUR.NL
Nadere informatie bij 
Erasmus Magazine, 
tel. 010-4081115.

Volgende verschijningsdata 
EM 10 – do. 14 januari
EM 11 – do. 28 januari
EM 12 – do. 11 februari
e.v. 
De uiterste inleverdatum 
voor berichten is 9 dagen 
voor verschijning op dins-
dag om 16.00 u. 

Sluiting Zalen- en 
Faciliteitenverhuur (EFB)
Op donderdag 24 december 
zijn wij de gehele dag ge-
sloten. Uw zaalaanvragen 
kunt u sturen naar  zaal-
planning@efb.eur.nl. Voor 
dringende zaken op deze 
dag zelf, kunt u bellen naar 
onze collega’s van Onder-
wijs- en Audiovisuele On-
dersteuning: (010)4081122. 
Op maandag 4 januari zijn 
we weer geopend. Wij wen-
sen u een fijne Kerst toe en 
een gelukkig en gezond 
2010 !

UNIVERSITEITS-
BIBLIOTHEEK
UB op woensdag 
16 december
Op woensdag 16 december 
is er een UB-personeelsbij-
eenkomst. Dit betekent dat:
- de Informatiebalie en
Virtuele balie sluiten om 
15.45 u.;
-  de Hatta zaal gedeeltelijk 
afgesloten is;
-  u boeken moet aanvragen 
vóór 15.30 u. om deze de-
zelfde dag nog af te kunnen 
halen. Afhalen kan dan tot 
21.00 u. bij de Uitleenbalie;
-  aanvragen van boeken na 
15.30 u. kunt u donderdag 17 
december afhalen van 
09.00 tot 21.00 u. of uiter-
lijk vrijdag 18 december van 
09.00 tot 16.45 u.;
-  de studiezalen open blij-
ven tot 22.30 u.;
-  er enige geluidsoverlast 
kan zijn.
Onze excuses voor het on-
gemak.

Onderhoud uitleensysteem
Vanwege onderhoudswerk-
zaamheden aan het uit-
leensysteem is het niet mo-
gelijk boeken af te halen 
van donderdag 17 december 
18.00 u. tot maandag 21 de-
cember 9.00 u. Boeken die 
zijn aangevraagd op don-
derdag 17 december vóór 
17.45 u. kunnen dezelfde 
dag tot 21.00 u. of vrijdag 
tot 16.45 u. bij de Uitleenba-

lie worden afgehaald. Boe-
ken die zijn aangevraagd na 
17.45 u. kunt u maandag 21 
december afhalen vanaf 
9.00 u. Onze excuses voor 
de overlast.

UB gesloten tussen Kerst en 
Nieuwjaar
De Universiteitsbibliotheek 
is gesloten van donderdag 
24 december 15.30 u. tot 
maandag 4 januari 8.00 u.
Boeken die zijn aange-
vraagd op donderdag 24 de-
cember vóór 15.00 u. kun-
nen die dag tot 15.15 u. wor-
den afgehaald. Daarna kunt 
u uw aangevraagde boeken 
afhalen van maandag 4 ja-
nuari (9.00 u. – 21.00 u.) tot 
en met vrijdag 8 januari 
(9.00 u. - 16.45 u.). De elek-
tronische informatievoor-
ziening is in principe onon-
derbroken beschikbaar. Dit 
betreft zowel de toegang 
tot de databanken als de 
mogelijkheid tot het aan-
vragen van boeken. Het Rot-
terdamsch Leeskabinet is 
gesloten van donderdag 24 
december 15.30 u. tot maan-
dag 4 januari 9:00 u.

Erasmus Studenten Service 
Centrum
Het centrale 
servicepunt 
voor studen-

ten. Zie de website voor een 
overzicht van de diensten.
Locatie: C-hal (CB-07), cam-
pus Woudestein

Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen 
van 9.30 - 17.00 u.. Website: 
www.eur.nl/essc

Taal- & Trainingscentrum
Inschrijven intakes februari 
2010
Voor studenten die van plan 
zijn een taalcursus te vol-
gen in april 2010, of die een 
bewijs van hun taalvaardig-
heid nodig hebben, biedt 
het TTC in februari intakes 
Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, 
Nederlands, Russisch en 
Spaans aan. Deadline voor 
inschrijving: 27 januari.
Informatie: www.eur.nl/ttc/
taaltoets/test

STUDENTEN-
VERENIGINGEN
EPAR ‘PhD student of the 
Year 2009’ Award
De ‘PhD Student of the year 
2009-competitie’ draait om 
het vinden van de meest 
speciale, unieke en buiten-
gewone PhD-student van 
de Erasmus Universiteit. De 
verkiezing wordt georgani-
seerd door EPAR, de PhD-
studentenvereniging die de 
belangen van promovendi 
aan de Erasmus Universiteit 
en het Erasmus MC behar-
tigt. EPAR is op zoek naar 
die PhD-studenten die 
naast hun dagelijkse onder-
zoeksactiviteiten tijd en 
energie hebben om deel te 
nemen aan extracurriculai-
re activiteiten, zoals vrijwil-
ligerswerk en bestuurswerk 
en/of actief zijn in de poli-
tiek. Ken je iemand die in 
aanmerking komt? Mail 
dan naar: m.vanjaarsveld@
erasmusmc.nl

Erasmus Recruitment Days 
(ERD)
De Erasmus Recruitment 
Days, een geweldige moge-
lijkheid om je te oriënteren 
en voor te bereiden op je 
carrière. De ERD is het 
grootse on campus-recruit-
mentevenement van de Be-
nelux, georganiseerd door 
studenten van de Economi-
sche Faculteitsvereniging 
Rotterdam (EFR) en de Stu-
dy Association RSM Eras-

mus University (STAR). De 
Erasmus Recruitment Days 
vinden plaats van 3 tot en 
met 16 februari 2010. Gedu-
rende twee weken kun je op 
allerlei manieren kennisma-
ken met meer dan 100 (in-
ter)nationale bedrijven. 
Kom meer te weten over 
een voor jou interessant be-
drijf, vind je stage of zelfs je 
baan! Tot 8 januari kun je je 
inschrijven voor de ERD in 
de C-hal en op T3, of breng 
een bezoekje aan onze web-
site: www.erasmusrecruit-
mentdays.nl. Heb je nog 
geen goede zakelijke foto 
om je CV mee te verster-
ken? Laat onze professione-
le fotograaf je op de foto 
zetten. Ook je creatieve ta-
lenten kun je benutten bij 
de ERD. Kom op 15 decem-
ber naar de stand en schil-
der samen met de verstan-
delijk gehandicapte kunste-
naars van ‘Galerie Atelier De 
Herenplaats’. Iedereen is 
welkom! Check de stands 
regelmatig voor nog meer 
mooie acties!

Erasmus Dance Society 
(EDS)
So we think you can dance
Op donderdag 28 januari 
starten we weer met twee 
nieuwe danscursussen in de 
L-hal! De eerste twee lessen 
van elke cursus (28 januari 
en 4 februari) zijn de in-
stroomlessen voor nieuwe 
leden. Van 19.30-21.30 u. is 
de Spoed Brons cursus Stijl-
dansen. Van 21.30-22.30 u. is 
de Spoed Brons cursus Sal-
sa. Een danspartner mag je 
zelf meenemen maar dat 
hoeft niet. Meer info op: 
www.erasmusdancesociety.
nl. De eerste les is altijd gra-
tis en je mag ook altijd ko-
men kijken.

SPORT
Studenten-actie
Sporten tot 1 september 
2010 inclusief fitness voor 
slechts € 99 (i.p.v. € 120)! 
Deze actie geldt nog in de-
cember 2009. Kijk op: www.
erasmussport.nl.

Sluiting feestdagen
Sportcentrum Woudestein 
is gesloten op:

- zaterdag 5 december van-
af 16.00 u. (Sinterklaas-
avond); - donderdag 24 de-
cember vanaf 16.00 u. 
(Kerstavond) t/m vrijdag 1 
januari (kerstsluiting).

Borrels en recepties
Sportcafé Etappe is uitste-
kend geschikt voor borrels 
en recepties! Informatie: 
(010)4081883 of  info@eras-
mussport.nl, of kom langs!

OVERIG
Montesquieu Prijzen
Op 18 juni 2010 worden de 
nieuwe Montesquieu Prij-
zen uitgereikt. Er zijn drie 
categorieën: Bachelor 
Scriptpieprijs, Master Scrip-
tieprijs en de Europa-Prijs 
voor Junior Academici . Het 
betreft de studierichtingen 
Bestuurskunde, Politicolo-
gie, Rechten, Geschiedenis, 
Europese en Internationale 
Studies. Het onderwerp 
moet raakvlakken hebben 
met parlementaire geschie-
denis of (Europese) consti-
tutionele ontwikkelingen. 
Bij twijfels over de geschikt-
heid van het onderwerp van 
de scriptie kan contact wor-
den opgenomen met het 
Instituut. De selectie en be-
oordeling van de scripties/
artikelen zal gebaseerd zijn 
op vier criteria: originaliteit, 
belang van de scriptie/het 
artikel, inhoudelijke kwali-
teit en resultaten van de 
scriptie/het artikel. De jury 
is samengesteld uit een 
professor en twee onder-
zoekers van het Mon-
tesquieu Instituut of de 
daarin deelnemende uni-
versiteiten: Groningen, Lei-
den, Maastricht en Nijme-
gen. Deadline 31 maart 
2010. Kijk of jouw scriptie of 
artikel aan de gestelde 
voorwaarden voldoet en 
maak kans op een prijs tot 
€ 1.000,-.Alle informatie op:  
www.montesquieu-insti-
tuut.nl. Montesquieu 
Instituut, tel.: 070 3630105. 
info@montesquieu-
instituut.nl

Vrijwilligerswerk
International Film Festival 
Rotterdam (IFFR)

CABARET
16 december
Jan Jaap van der Wal met 
Oliebollen
Jan Jaap van der Wal is al jaren een ex-
ponent van het ‘what you see is what 
you get’-cabaret. Dit seizoen neemt hij 
voor de tweede keer in zijn leven de 
Oudejaarsconference voor zijn rekening. 
In Lekker hard lachen met Oliebollen kan 
inderdaad weer hard gelachen worden. 
Het is crisis tenslotte; en daar heeft Jan 
Jaap zo wel zijn visie op!
Locatie: Theater Zuidplein, Rotterdam. 
Tijd: 20.15 uur. Kosten zijn € 14,- in plaats 
van € 15,50. De korting geldt alleen voor 
EUR-studenten t/m 27 jaar. Kaarten ver-
krijgbaar via de webshop. 
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Het IFFR zoekt nog vrijwilli-
gers voor 27 januari t/m 7 
februari. Wil je een leuke er-
varing opdoen, een kijkje 
nemen achter de schermen 
van het grootste filmfesti-
val van Nederland, en wil je 
heel veel films zien? Ga dan 
naar de website voor meer 
informatie en het aanmel-
dingsformulier: www.film-
festivalrotterdam.com

Enthousiaste 
rechtenstudent?
De Haagse Wetswinkel is op 
zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers! Geïnteresseerd?  Kijk 
op: www.haagsewetswin-
kel.nl voor meer informatie.

RECHTGEZET
Integrand verzorgt ook 
stages
In het artikel ‘De weg naar 
meer dan studeren alleen’ 
in EM 7 staat niet vermeld 
dat studenten voor een Ne-
derlandse stage ook terecht 
kunnen bij Integrand. Be-
halve bemiddeling tussen 
student en bedrijf, helpt In-
tegrand studenten ook met 
het verbeteren van hun CV 
en motivatiebrieven.

WETENSCHAPS-
AGENDA
De Wetenschapsagenda 
van 11 december t/m 14 
januari is geplaatst op EM 
online:
www.erasmusmagazine.nl

PERSONALIA	

David Dror 
heeft de ‘Personality of the 
Year 2009’-Award van de 
verzekeringsindustrie uit 
Azië gewonnen. Dror is 
gasthoogleraar bij het insti-
tuut Beleid & Management 
Gezondheidszorg van de 
Erasmus Universiteit Rot-
terdam Hij won de prijs 
vanwege zijn grensverleg-
gende en visionaire onder-
zoek dat flink heeft bijge-
dragen aan de bekendheid 
van de microverzekeringen 
onder de armste bevolking 
van de wereld.

wereld.

Casper Hoogenraad
neurowetenschapper aan 
het Erasmus MC, is be-
noemd tot één van de 
meest getalenteerde jonge 
leiders van een onderzoeks-
laboratorium in Europa. De 
European Molecular Biology 
Organization (EMBO) be-
noemde hem, samen met 
16 andere jonge getalen-
teerde Europese weten-
schappers, tot EMBO Young 
Investigator (YIP). Hoogen-
raad is dit jaar de enige Ne-
derlander en de eerste Eras-
mus MC-er die als YIP is ge-
selecteerd.

selecteerd.

Dr. Gerrit Koopmans 
(1950) van het instituut Be-
leid & Management Ge-
zondheidszorg (iBMG) was 
op 1 oktober jl. 25 jaar in 
dienst van de EUR. Ter gele-
genheid van dit jubileum 
ontving hij de Umbra Eras-
mi. Koopmans heeft een be-
langrijke rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van het iBMG. 
In de jaren 80 was hij gedu-
rende langere tijd directeur 
van het instituut. Op dit 
moment is hij binnen de 
sectie GE-iMTA druk bezig 
met het onderwijs en de 
opzet van een nieuw onder-
zoekprogramma op het ge-
bied van evaluatie van zorg.

Peter Mensink, 
maag-, darm- en leverarts 
en onderzoeker aan het 
Erasmus MC, heeft een prijs 
ontvangen van de wereldor-
ganisatie voor kijkonder-
zoek van het maagdarm-
stelsel. Mensink kreeg de 
onderscheiding vanwege 
zijn baanbrekend werk op 
het gebied van kijkonder-
zoek in de dunne darm. 
Mensink ontving de prijs in 
Londen tijdens het gecom-
bineerde European and 
Worldcongres Gastroente-
rology van de World Organi-
zation of Digestive Endos-
copy (OMED).

Prof.dr. Paul Robben  
(1950) is per 1 november jl. 
benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Effectiviteit van 
het toezicht op de kwaliteit 
van de gezondheidszorg bij 
het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheids-
zorg vanwege de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg 
(IGZ). Robben is tevens 
werkzaam bij de IGZ als di-
recteur van het Kenniscen-
trum. Daarnaast is hij voor-
zitter van het ‘Meerjaren-
programma effecten van 
toezicht’ van de Inspectie-
raad en boardmember van 
de European Platform of 
Supervisory Organizations 
(EPSO).

Dr. Maureen Rotten-
van Mölken 
(43), universitair hoofddo-
cent Gezondheidseconomie 
bij de sectie GE-iMTA van 
het instituut Beleid & Ma-
nagement Gezondheids-
zorg (iBMG) heeft de ‘Award 
for Excellence in Application 
of Pharmacoeconomics and 
Health Outcomes Research’ 
gewonnen. Zij ontving de 
prijs voor haar paper uit Va-
lue in Health (2008) over 
value of information. De 
award werd uitgereikt tij-
dens het 12e Europese con-
gres van ISPOR (Internatio-
nal Society for Pharma-
coeconomics and Outcomes 
Research) waarbij ruim 
2.700 professionals uit de 
hele wereld aanwezig wa-
ren. Tijdens dit congres heb-
ben ook twee andere iBMG-
onderzoekers een prijs ge-
wonnen: Pepijn Vemer en 
Margreet Franken zijn be-
loond met de ‘Best New In-
vestigator Podium Presen-
tation’.
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MUZIEK
18 december
Kerstconcert
Het Rotterdamsch Philharmonisch Concert on-
der leiding van Richard Kaufman laat haar mu-
ziek deze avond weer horen. Onder andere 
komt er kerstmuziek van Delius, Rutter, Rimski-
Korsakov, Anderson en Bach. 
Locatie: De Doelen, Rotterdam. Tijd: 20.15 uur. 
Kaartje kost € 7,- in plaats van € 22,-. Deze kor-
ting geldt alleen voor EUR-studenten t/m 27 
jaar. Kaarten verkrijgbaar via de webshop.

PARTY
31 december 
80’s and 90’s in Off-Corso
Zin om 2010 knallend te beginnen? Het vertrouwde 
‘80’s and 90’s’-thema van Off_Corso wordt nieuw le-
ven in geblazen. Off_Corso opent op donderdag 31 de-
cember 2009 haar deuren om het begin van 2010 
groots en stijlvol in te luiden. De beste deejays staan 
achter de draaitafels om te zorgen voor vuurwerk op 
de dansvloer!
Locatie: Kruiskade 22 Rotterdam voor meer informatie: 
www.off-corso.nl.
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