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Het collegejaar is al weer voorbij. Tentamens al dan niet gehaald, scriptie nog 
steeds bijna af en paper, na paper, na paper ingeleverd. Waar hebben we ons druk 
over gemaakt? Collegejaar 2008-2009 willekeurig in beeld.
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langs bedrijven en Rotterdamse studenten.

22 |  Carel Sallaerts vertrekt na 36 jaar
Generaties Rotterdamse studenten heeft hij op de divan gehad. Nu houdt 
universiteitspsycholoog Carel Sallaerts de campus echter voor gezien. Een paar 
dagen per week houdt hij nog de eigen praktijk, verder gaat hij vooral genieten van 
het leven. ‘De problematiek waarmee studenten van tegenwoordig bij ons komen is 
heftiger dan vroeger.’

26 |  Interview met filosofe Jodi Dean
De Amerikaanse filosofe Jodi Dean is gastprofessor aan de EUR. Dat haar 
president, Barack Obama, onlangs zei verder te willen na de martelgeschiedenis, is 
voer voor haar theorie.

In en uit
28 |  Waar moet het heen deze zomer?
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festivalseizoen is weer aangebroken. Het aanbod is enorm, met alleen in Rotterdam 
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         International
34 | An eventful year 
The academic year has come to an end. Whether you did or did not pass your 
exams, or you are still almost ready to hand in your dissertation, or you just wrote 
paper after paper, let’s have a look at what has really been a big deal this academic 
year. 

Zin in lezen?
Een zomer lang lezen, zou dat niet heerlijk zijn? Het kan met deze laatste 
Erasmus Magazine van dit academisch jaar. Een mooi portret van de ver-
trekkend studentenpsycholoog Carel Sallaerts, kritische kanttekeningen 
bij president Obama door filosofe Jodi Dean, de spannende ervaringen 
van studenten die met hun goede ideeën prijzen en reizen in de wacht 
slepen bij bedrijven en natuurlijk een meeslepend verhaal uit den vreem-
de van schrijver Ernest van der Kwast. En – ook om te lezen – een intrige-
rende plaat van de kunstenaars Trumpstein en Van Leeuwen over de Idea-
le Campus volgens een bijzonder heerschap.
Verder kun je lezen waar je heen moet deze zomer om het leuk te hebben, 
lees je wat andere studenten en medewerkers van de universiteit voor bij-
zonders gaan doen in de zomermaanden en staan alle belangrijke ge-
beurtenissen van het afgelopen academisch jaar op een rijtje; waar maak-
ten we ons druk om?
Bovendien geven we enkele boekentips, zodat je je leeshonger nog verder 
kan stillen. Allemaal boeken met een link met deze universiteit. Lezen 
dus!

Geen probleem, zou je zeggen voor jullie – onze doelgroep en leden van 
de hoger opgeleide intellectuele bovenlaag. Lezen is dagelijkse kost, daar 
leven we van én daar doen we het voor. Toch heb ik zo m’n twijfels over 
jullie leesconsumptie na het lezen van de roman ‘Mea’ van Willemijn Dic-
ke (zie de bespreking verderop in dit blad). Het verhaal gaat over een uni-
versitair hoofddocent politieke wetenschappen aan de ‘Universiteit van 
Rotterdam’ die zich meer dan eens afvraagt als ( jonge) collega’s het over 
interessante wetenschappelijke artikelen hebben: ‘Wanneer léést hij al die 
dingen?’. En ze verhaalt over de boeken die ze bestelt en artikelen die ze 
kopieert en dan op de hoek van haar bureau terechtkomen, ‘eerst nog bo-
ven op de stapel, vervolgens langzaam verdwijnend tussen andere onge-
lezen artikelen, om dan, voor de kerstvakantie of bij het opruimen voor 
een interne verhuizing, alsnog in de papierbak te belanden.’ 

Dus wie doet dat eigenlijk, wie heeft daar zin in: een zomer lang lezen? 

Voor die mensen heb ik toch nog één boekentip. Een boek dat een einde 
maakt aan het lezen van alle andere boeken en waardoor je je statuur als 
hoger opgeleide intellectueel toch kan handhaven: ‘Hoe te praten over 
boeken die je niet hebt gelezen’ van de Franse docent literatuur en psy-
choanalyticus Pierre Bayard. Het verscheen afgelopen jaar in de Neder-
landse vertaling.
Geestig, gewaagd en zeer nuttig. Ik heb het niet eens hoeven lezen.

Een fijne zomer!

Wieneke Gunneweg
hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online
gunneweg@em.eur.nl 
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>> De kwesties

Opmerkelijk
4Socioloog en angry young man Willem Schinkel 
is VPRO’s Zomergast op 24 augustus. Een door-
wrocht avondje tv-kijken. 4 Boze leden van 7 van 
de 8 Rotterdamse studentengezelligheidsverenigin-
gen halen Erasmus Magazine kort voor de Eureka-
week uit de bakken. Ze willen niet dat de eerstejaars 
een gekscherend artikel over het Rotterdamse aca-
demische leven onder ogen komt. De actie wordt 
gebroken en een goed gesprek volgt. 4 Gasthoog-
leraar Burgerschap en Identiteit Tariq Ramadan 
gaat half september in debat met oud-politicus Frits 
Bolkestein. Nou ja debat, Bolkestein bleek zijn 
voorbereiding via Google te hebben gedaan, waarop 
Ramadan zich niet verwaardigde om op de aantij-
gingen van de oude liberaal in te gaan. Het zal niet 
de laatste keer zijn dat Ramadan onder vuur komt 
te liggen dit jaar… 4 De eerste alumnidag op de 
EUR blijkt een succes, mede doordat alumni hun 
kinderen veilig gestald weten bij kindercolleges, ter-

wijl zij herinneringen ophalen aan ‘die goeie ouwe 
tijd’. 4 Er komt een huisarts op de campus, al-
thans dat nieuws hoort EM in december. Maar de 
lokale huisdokters zijn daar niet blij mee en tekenen 
bezwaar aan. Sindsdien niets meer van vernomen. 
4 Tariq Ramadan komt onder vuur te liggen na-
dat de Gay Krant een kritisch profiel over hem 
schrijft. De rechterflank van de Rotterdamse ge-
meenteraad zet vraagtekens bij de houdbaarheid 
van een de islamitische filosoof als bruggenbouwer 
in het integratiedebat. Na urenlange debatten gedu-
rende meerdere dagen mag Ramadan blijven van de 
gemeente en stappen twee wethouders op. Rama-
dans aanstelling aan de EUR wordt zonder blikken 
of blozen verlengd: ‘levert prima onderzoek en stu-
denten zijn tevreden’, aldus de rector. 4 Erasmus 
had al meerdere afgietsels van zichzelf in de stad en 
op de campus, maar komt nu ook tot leven in strip-
vorm in ‘Erasmus in Europa’. De strip wordt vooral 
onder leerlingen in het primair onderwijs verspreid.

Van hogerhand
4 De universiteit introduceert: ‘Erasmus Vitaal’, 
een programma om medewerkers gezond, soepel en 
aan het werk te houden. 6 De Aula wordt na een 
lange verbouwing tijdens de dies voor het eerst 
weer gebruikt.

4 College van Bestuur en decanen maken best wel 
harde afspraken met elkaar over het behalen van de 
doelen van de Visie 2013 en leggen dit vast in een 
convenant. 4 Decaan Marc Loth van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid wordt raadsheer in de Hoge 
Raad en verlaat de universiteit. Hij wordt opge-
volgd door Maarten Kroeze. 4 De EUR sluit – in 
haar niet aflatende streven naar ‘internationalisa-
tie’- een pact met de Universitas Indonesia. 
4 Burgemeester Ivo Opstelten neemt afscheid ook 
van de EUR en krijgt een alleraardigste bundel vol 
verhalen van EUR-wetenschappers over de stad. 4 
iBMG keert organisatorisch van het Erasmus MC 
terug onder de vleugels van de EUR. Onafhanke-
lijkheid van het wetenschappelijk onderzoek moet 
hierdoor beter gegarandeerd zijn. 4 De universiteit 
opent een eigen bureautje in Brussel in de verwach-
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Het was me het jaartje wel
En het collegejaar is al weer voorbij. Tentamens al dan niet 
gehaald, scriptie nog steeds bijna af en paper, na paper, na 
paper ingeleverd. Waar hebben we ons druk over gemaakt? 
Collegejaar 2008-2009 volledig willekeurig in beeld. 
tekst Wieneke Gunneweg fotografie Levien Willemse en Ronald van den Heerik

Kredietcrisis en de 
economen
Gouden tijden voor hoogleraren en onder-
zoekers der economie: iedereen wilde tekst 
en uitleg over de financiële crisis, die ook 
Nederland vanaf september vorig jaar in 
zijn greep kreeg. Toch zaten ze, naarmate de 
crisis verergerde, steeds vaker in de hoek 
waar de klappen vielen: hadden ze dit niet 
zien aankomen, waarom hadden ze de 
mensheid niet gewaarschuwd en hoe heb-
ben ze jarenlang ijzerenheinig kunnen vol-
houden dat marktwerking dé weg was? 
Waren pleitbezorgers voor meer ethiek en 
moraal en minder cijfers en marktdenken 
tot een jaar geleden nog roependen in de 
woestijn, inmiddels is de overtuiging dat 
meer ethische reflectie in de economie ge-
wenst is, ook bij de faculteiten doorgedron-
gen.

Huisvesting werd enorm debacle
Huisvesting van buitenlandse studenten was afgelopen collegejaar hét onderwerp dat vrijwel ie-
dereen op de EUR raakte. Het begon afgelopen collegejaar met buitenlandse studenten in cara-
vans en op logeeradressen in de stad en het eindigde met een vernietigend rapport over de gang 
 van zaken en het aanstellen van een ‘huisvestingsmanager’ op de campus om een nieuw 

‘echec’ te voorkomen. Want een universiteit met zulke hoge internationale ambi-
ties kan zich niet meer verschuilen achter verhuurder Stadswonen. Het 

goede nieuws was evenwel dat eindelijk het F/G-gebouw van-
af september opengesteld wordt voor buitenlandse 

studenten.
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ting dat meer wetenschappers de geldbuidels van 
de EU zo weten te vinden. 4 Het bestuur van de 
EUR en aanhangige diensten verhuizen naar het 
gerenoveerde gebouw A. Niet iedereen is meteen 
thuis in de nieuwe kantooromgeving vanwege ge-
brek aan ruimte, gehorigheid en vermiste dozen. 4 
Henk Schmidt, decaan van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen en hoogleraar Psychologie, volgt 
eind 2009 Steven Lamberts op als Rector Magnifi-
cus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 4 De 
universiteit gaat samenwerken met WorkMate: me-
dewerkers kunnen 8 uur vrijwilligerswerk doen in 
de tijd van de baas. 4 Collegevoorzitter Jan Wil-
lem Oosterwijk legt wegens gezondheidsomstan-
digheden voorlopig zijn functie neer.

In studenten- en onderwijsland
4 EUR-studente Elisabeth Willeboordse behaalt al 
judoënd een bronzen plak op de Olympische Spelen 
in Peking. 4 De Duisenberg School of Finance, 
een samenwerking van de Erasmus Universiteit, de 
twee Amsterdamse universiteiten, de Universiteit 
van Tilburg én het bedrijfsleven, gaat van start met 
het opleiden van financieel toptalent. 4 De Rech-
tenfaculteit toetst als eerste haar eerstejaars op hun 
taalvaardigheid. Slechts 17 procent haalt de toets in 
zijn geheel in één keer. 4 Om het imago van de 
universiteit bij buitenlandse studenten te verbete-
ren, is er voor het eerst een eigen opening van het 
academisch jaar voor hen, inclusief bitterballen en 
boerenkool. 4 Bij de tramhalte voor het Excelsior 
stadion verongelukt een sociologiestudente nadat ze 
is geschept door een auto. 6 Boeken, pennen en 
laptops mogen voortaan alleen in een mandje de UB 
binnen. Het strikte mandjesbeleid leidt tot veel er-
gernis en ingezonden brieven.
4 Geneeskundestudenten leggen voor het eerst een 

bachelorverklaring af waarin ze zich committeren 
aan een serieuze en professionele werkhouding tij-
dens hun studie. 4 Studenten zijn tevreden over de 
minor die ze volgden. Voor het eerst moesten alle 
derdejaars een minor volgen. 6 Vijfdejaars rech-
tenstudent Erik van Halem is de Huisgenoot van 
het Jaar. Hij kreeg de meeste en leukste nominaties 
in de door Erasmus Magazine georganiseerde ver-
kiezing. 

4 Ook de EUR start, net als een aantal andere uni-
versiteiten, in het volgende collegejaar met een edu-
catieve minor. Ook een opleiding pedagogiek en een 
master onderwijskunde liggen in het verschiet. 
4 Student geneeskunde Victor Middelkoop ver-
baast vriend en vijand met zijn act als wonderdok-
ter in het SBS-programma ‘De Nieuwe Uri Geller’.
4 Uit een landelijke enquête onder studenten blijkt 
dat ze een master een logisch vervolg op hun ba-
chelorleiding vinden, en dat de meesten op hun ei-
gen universiteit blijven voor een master. 4 Studen-
tenroeivereniging Skadi wint voor de vierde keer op 
rij het koningsnummer van de Varsity. 

Uit de wetenschap
4 Bij de viering van haar 95-jarig bestaan reikt de 
universiteit drie eredoctoraten uit, aan een jurist, 
een bedrijfskundige en een communicatieweten-
schapper.4 Kroonprinses Máxima opent een 
nieuw centrum voor het onderzoek van Generation 
R aan het Erasmus MC. 4 Noreena Hertz, fameus 
Engels filosofe en econome, is 9 maanden gast-
hoogleraar bij de Rotterdam School of Manage-
ment, Erasmus University en kondigt het einde van 
het ‘Gucci-kapitalisme’ aan. 4 Nog een wereldbe-
roemde wetenschapper treedt aan op de EUR: 
Michael Braungart, bedenker van het ‘cradle to 
cradle’-concept waarbij producten niet worden af-
geschreven als afval, maar worden hergebruikt, 
wordt bijzonder hoogleraar bij de Sociale faculteit. 
4 De EUR start een grootschalig onderzoek in 
Nederland naar geluk. 4 Anders dan in omliggen-
de landen, steekt het Nederlandse kabinet weinig 
extra geld in onderzoek en innovatie om uit de cri-
sis te komen. 

4 Virologen Ab Osterhaus en Ron Fouchier zijn 
niet van de buis te slaan sinds het Mexicaanse 
griepvirus is opgedoken. Het Erasmus MC werkt 
hard aan een vaccin. 4 Het klinisch onderzoek 
aan het Erasmus MC staat op één in de prestigieu-
ze ranking van Times Higher Education.  
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Het was me het jaartje wel
Economie & Informatica 
zorgt voor bestuurlijk 
wapengekletter
Te weinig studenten en een profiel dat niet 
paste bij de klare lijn die het bestuur van de 
Erasmus School of Economics (sinds dit jaar 
de naam voor de Economische faculteit) na-
streeft, deed de bacheloropleiding Econo-
mie & Informatica de das om, ondanks he-
vig protest van E&I-studenten en docenten 
en een tijdelijke blokkade van de Universi-
teitsraad. Over en weer werd hevig gesteg-
geld over stemverhoudingen en informatie-
voorziening, het mocht niet baten. Jongelui 
met interesse in economie én informatica 
kunnen voortaan naar de Leidse universiteit 
en daarna terug naar Rotterdam voor de 
aansluitende master die wél blijft bestaan.
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Naschrift artikel 
‘Dubieuze club zet 
voet op campus’ 
In Erasmus Magazine 20 
(4 juni 2009) staat het artikel 
‘Dubieuze club zet voet op 
campus’ dat onder meer gaat 
over het Jensen Leadership 
Seminar georganiseerd door 
Erasmus Academie van 8 tot 
en met 12 juni op de campus. 

In het artikel wordt gesteld dat 
sprekers Michael C. Jensen, 
Werner Erhard en Steve Zaffron 
kopstukken zijn van Landmark, 
een organisatie die in het verle-
den negatief in het nieuws is ge-
komen. Nader onderzoek wijst 
uit dat Michael C. Jensen, emeri-
tus hoogleraar en consultant, 
formeel niet verbonden is aan 
Landmark Education. Werner Er-
hard is weliswaar grondlegger 
van het gedachtegoed van Land-
mark, maar werkt momenteel als 
onafhankelijk adviseur. Steve 
Zaffron is CEO van de Vanto 
Group, een organisatie die tot 
2007 Landmark Education Busi-
ness Development heette. 
Het Jensen Leadership Seminar, 
zoals dat op de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam is gehouden, 
heeft geen directe relatie met 
Landmark Education. Het spijt 
de redactie ten zeerste als de re-
putatie van Werner Erhard en 
Steve Zaffron door het artikel 
schade zou hebben opgelopen. 
De redactie van Erasmus Maga-
zine heeft met het artikel niet 
willen suggereren dat de organi-
serende partij, Erasmus Acade-
mie, bewust feiten rondom het 
seminar heeft willen verzwijgen. 
En ook niet dat het seminar de 
heimelijke bedoeling zou hebben 
gehad om cursisten voor Land-
mark Education te werven. 

Wieneke Gunneweg, 
hoofdredacteur Erasmus Magazine 

De oceanen zijn ‘op’ en leeg, maar de visvangst beperken is tegen het zere been 
van de visserij en van visliefhebbers. Ongelooflijk, vindt Paul Watson, de oprichter 
van Sea Shepherd Conservations Society en spreker op de World Ocean Day. Hij 
pleit zelfs voor volledige afschaffing van de visserij. “Er is simpelweg niet genoeg 
vis voor iedereen, dus stop de vangst.” Het probleem is volgens hem dat verstand 
en handelen niet overeenkomen. “Mensen zijn zich wel bewust van overbevissing, 
maar blijven toch stug vis door eten”, concludeert hij. Wie een visje niet kan laten 
staan, kan beter opletten waar die vandaan komt. Stichting De Noordzee en het We-
reld Natuur Fonds hebben een Viswijzer opgesteld met ‘goede’ en ‘foute’ vis. Zonder 
schuldgevoel kun je bijvoorbeeld haring, koolvis en zeebaars uit de Noordzee eten. 
Soorten die je beter kunt vermijden zijn de blauwvintonijn, die onder andere wordt 
gegeten als sushi, de red snapper en de paling. Volgens de initiatiefnemer van World 
Ocean Day op de de EUR, IBA-student Vincent Kneefel, moeten mensen geïnspi-
reerd raken door de schoonheid van de oceanen. Pas dan zullen zij actie ondernemen 
om de oceanen te sparen. Kneefel is ook onderwaterfotograaf en bevindt zich deze 
zomer op de Azoren. “Het is hier dan een paradijs, want er is zoveel leven. Walvis-
sen en dolfijnen uit de Noord- en Zuid-Atlantische Oceaan komen hier bij elkaar om 
zich voort te planten”, vertelt hij enthousiast. Een andere mooie duikbestemming 
vindt Kneefel Mozambique. “Sinds drie jaar is het gebied weer open voor toeristen 
en daarom is de oceaan daar nog ongerept. Hier zie je walvishaaien (de grootste 
vissoort ter wereld) en mantaroggen van wel vijf meter breed.” Een plek die je als 
duiker beter kunt mijden is Egypte. Vanwege de lage prijzen komen er veel duiktoe-
risten, maar volgens Kneefel is de Rode Zee hier lang niet meer zo mooi is als vijftig 
jaar geleden. “Je kunt daarom beter naar de andere kant van de Rode Zee gaan, bij 
Saoedi-Arabië”, tipt hij. LS   www.viswijzer.nl

>> Milieu

Tonijnsushi uit den boze
De vispopulatie daalt in schrikbarend tempo. Dat was de eenduidige boodschap van ‘World Ocean Day’. Op 8 
juni werd wereldwijd het bestaan van de oceanen gevierd. In Nederland gebeurde dat op de Erasmus Universi-
teit. Maar welke vis kan je zonder schuldgevoel bestellen?

>> Dansen
Swingende opening academisch jaar  

Het Latin-danspaar Gwyneth van Rijn en Niels Didden treedt op tijdens de opening van het academisch jaar 
op 31 augustus. De EUR-studenten doen momenteel mee aan het vierde seizoen van het televisieprogramma 
Dancing with the Stars. 

En met succes, want met hun danspartners Jamai Loman en 
Nicolette van Dam behoren zij op dit moment tot de laatste 
vier koppels. Zesdejaars geneeskundestudent Gwyneth 
van Rijn heeft haar co-schappen onderbroken om zich vol-
ledig te storten op de danstrainingen met Jamai. “We oe-
fenen dagelijks ongeveer zeven uur dus ik zag het 
niet zitten om daarnaast fulltime co-schappen te lo-
pen. Ik heb immers een verantwoordelijkheid naar 
mijn patiënten en naar Jamai; ik moet hem perfect 
leren dansen in één week”, licht Van Rijn haar keuze 
toe.
Niels Didden heeft zijn studie economie en rechten ook op 
een lager pitje gezet. Hij werkt hard om met Nicolette de fi-
nale te halen op 3 juli. “Het leuke van het programma is 
dat alles mag, zoals freestyle en lifts”, vertelt hij enthousi-
ast.
Van Rijn en Didden waren meteen bereid om mee te wer-
ken, toen ze door RTL werden benaderd voor het program-
ma. Het is nieuw voor hen om in korte tijd in begrijpbare 
taal de dans te leren aan hun partner. “We kunnen geen jar-
gon gebruiken dus omschrijven we de pasjes. We maken 
bijvoorbeeld vergelijkingen met dieren”, lacht Didden. 
Op de vraag of hun drukke schema ze wel eens opbreekt 
geeft Gwyneth toe dat het zwaar is om op zaterdag weer 
met een hele nieuwe dans te beginnen. “We zijn dan nog zo 
vol van de live-uitzending van de vorige avond dat het 

moeilijk omschakelen is. We voelen ons altijd ‘leeg’ nadat er 
een stel is afgevallen.” De vrijdagmiddag- en avond zelf 
zijn echter wel altijd dikke pret, brengt Didden ertegenin. ’s 

Middags komt iedereen bij elkaar voor de generale repeti-
ties. Daarna gaat iedereen de make-up in en wordt er 

samen gegeten. “De sfeer is altijd goed en iedereen 
wil elkaar helpen. Er is totaal geen sprake van 

concurrentie tussen de dansparen”, beweert Van 
Rijn. LS

Danspaar Nicolette van Dam en Niels Didden. 
(foto: Roland J. Reinders)
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De zomerva-
kantie van 
Henk Schmidt
De huidige decaan van de 
faculteit der Sociale We-
tenschappen prof.dr. Henk 
Schmidt gaat per 1 september 
aan de slag als rector magni-
ficus. Wat doet hij deze zomer? 
En hoe bereidt hij zich voor op 
zijn nieuwe functie?

“Samen met mijn vrouw heb ik 
een huis gehuurd middenin San 
Francisco, voor zes weken. Daar 
ga ik prachtboeken lezen over hoe 
universiteiten worden gerund. En 
we gaan veel wandelen, want ik 
houd ervan om in steden alle wij-
ken al lopend te ontdekken. Deze 
stad ken ik tamelijk goed, ik ben 
er al een aantal keer geweest. Het 
is er altijd goed weer, niet te heet, 
en er zijn veel boekhandels. 
Een boek dat ik meeneem is Uni-
versities in the Marketplace van 
Derek Bok, de oud-president van 
Harvard. Dat is een buitenge-
woon kritische analyse over hoe 
universiteiten kennis te gelde ma-
ken. Bock heeft een klassieke op-
vatting: universiteiten behouden 
als vrijplaats, waar het vrije den-
ken centraal staat. Ook Manage-
ment fads in higher education van 
Robert Birnbaum ga ik lezen. Dat 
boek gaat onder meer over modes 
in het besturen van hoger onder-
wijsinstellingen.
Met het lezen van deze boeken 
hoop ik me in te enten tegen de 
neiging van elke bestuurder om 
alles naar zijn hand te zetten. In 
een bestuurlijke functie is een ze-
ker bescheidenheid op zijn plaats, 
want overdreven ingrijpen werkt 
vaak contraproductief. Ik wil na-
denken over wat je kunt doen om 
onderzoekers en ander personeel 
goed te laten functioneren.
In feite is deze zomer een combi-
natie van werk en ontspanning. Ik 
ga enkele keren spreken aan 
UCLA, mijn bijdrage aan de dies 
schrijven en een artikel afmaken. 
Maar we zullen zeker ook veel in 
musea te vinden zijn, naar de bi-
oscoop gaan en rondrijden door 
Californië.” MM

>> Wonen
Internationale huisvesting lijkt verbeterd
Een nieuwe groep internationale studenten komt in september aan in Rotterdam. Zal er voor hen genoeg 
woonruimte zijn? 

Afgelopen september werd duidelijk dat er meer buiten-
landse studenten waren dan dat er woonruimte was. De 
universiteit bleek geschrokken en stelde een onderzoeks-
commissie in, geleid door emeritus hoogleraar Arthur 
Ringeling. Hij oordeelde dat de universiteit gefaald had in 
het huisvestingsbeleid.
De universiteit en woningcorporatie Stadswonen hebben 
nu gereageerd op het rapport van de commissie-Ringeling 
in een gezamenlijke verklaring die te lezen staat op pagina 
14 van dit nummer. Wat betreft het aantal kamers schrijven 
ze dat Stadswonen zich verplicht heeft tot het ter beschik-
king hebben van 450 kamers in september. Tegelijk erken-
nen ze dat het aantal internationale studenten groeit en dat 
de universiteit en Stadswonen daarom werken aan het ver-
hogen van de huisvestingscapaciteit.
Deze toename zal vooral op de campus gerealiseerd wor-
den. Kees Lansbergen van het Erasmus Facilitair Bedrijf 
(EFB) kondigde onlangs verrassend aan dat het F/G-
gebouw eindelijk bewoond gaat worden. Dit betekent 109 

extra kamers. Lansbergen zegt overigens ook 65 andere ex-
tra ruimtes gereserveerd te hebben. Daarnaast zal hij sa-
men met Bas Takens, ook van het EFB, het centrale coördi-
natiepunt voor huisvesting zijn deze zomer, ook een aanbe-
veling uit het rapport Ringeling. Afgelopen september ont-
brak het aan een centrale regie en communicatie. Voor de 
internationale studenten is er een verbeterde website, te 
vinden op de Engelstalige homepage van de EUR.
Er waren dit jaar ook klachten over de woonruimtes. Deze 
waren vies en slecht onderhouden. Bovendien konden stu-
denten niet tussentijds verhuizen. Alle problemen staan nu 
op de kaart bij de universiteit en Stadswonen en dat lijkt 
goed nieuws voor de nieuwe lichting internationale studen-
ten. IBA-student Barnabé Lacroix, die eerder namens de 
studenten kritiek uitte op Stadswonen, ondertekende ook 
met instemming de gezamenlijke reactie van de EUR en 
Stadswonen op het rapport Ringeling. KL 

>> Catering

Mensa-uitstraling achterhaald
Het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) heeft een nieuw cateringconcept voor campus Woudestein ontwikkeld. 
‘Beleving’ staat op het menu.

In het cateringconcept, 
dat geldt voor de komen-
de tien jaar, staat onder 
andere dat de universiteit 
de restaurants meer sfeer 
wil geven. Nu hebben die 
restaurants een oubollige 
mensa-uitstraling volgens 
projectleider Laura Hof-
stee van het EFB. Er moe-
ten knusse hoekjes komen 
voor bijvoorbeeld borrels, 
maar ook geschikte ruimtes voor zakelijke lunches. En vol-
gens het concept is variëteit in de cateringvoorzieningen 
van belang. Denk hierbij aan uitgebreide koffiecorners à la 
‘Starbucks’, een brasserie en meer terrassen.
Er komt ook afwisseling in het menu. Er moet voor elk wat 
wils zijn: van biologisch tot snacks en van vegetarisch tot 
halal. “We streven naar een beleving en dat kun je berei-
ken door broodjes, snacks of warme maaltijden voor de 
neus van de klant klaar te maken”, licht Hofstee toe. In de 
Carrousel gebeurt dit nu al met de wokgerechten. 
Het cateringconcept is onder andere gebaseerd op een digi-
tale enquête die is afgenomen onder studenten en mede-
werkers. De respondenten zijn het minst te spreken over de 
prijsstelling in de restaurants en de kwaliteit van de war-

me maaltijden. Internationale 
gerechten en een goede maaltijd 
van drie componenten voor een 

maximale prijs van 7 euro heb-
ben de voorkeur. 
Ook wensen de ondervraagden 

ruimere openingstijden van de ca-
teringvoorzieningen, een super-

markt en een fietsenmaker op Wou-
destein. De kans is groot dat dit op 

de korte of langere termijn gereali-
seerd wordt. Zeker als er buitenland-

se studenten op de campus gaan wonen, vermoedt de pro-
jectleider. 
Manager van de huidige cateraar Avenance, Roel Korsten, 
is niet verbaasd over de kritische blik van de responden-
ten. “Prijzen zijn altijd een aandachtspunt. En de kwaliteit 
van de warme maaltijden is een van de eerste dingen die 
we moeten verbeteren in samenspraak met de klanten”, al-
dus Korsten. 
Of Avenance daar nog aan toe komt, is de vraag. Het con-
tract met de cateraar loopt 1 juli 2010 af en daarom start de 
EFB deze zomer een Europese aanbesteding voor de cate-
ring op campus Woudestein. Hofstee verwacht dat aan het 
eind van het kalenderjaar bekend is wie de aanbesteding 
heeft gewonnen. LS 
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>> Universiteit
Europees beste klinische onderzoek 
door Erasmus MC
Van alle Europese instellingen wordt het beste klinische onderzoek in het Rotterdamse medisch centrum 
uitgevoerd. Dit blijkt uit de ranglijst van het toonaangevende Britse tijdschrift Times Higher Education. 
Wereldwijd vergeleken, belandt Erasmus MC op de twintigste plaats. Voor het maken van de ranglijst 
baseert het Britse tijdschrift zich op de publicaties en de frequentie waarmee onderzoekers door collega’s 
worden geciteerd. De meting is gehouden tussen begin 1998 en december 2008. MM

De Europese top-20
1  Erasmus University Rotterdam (20)*
2  University of Cambridge (25)
3  University of Oxford (26)
4  University of Glasgow (31)
5  University of Helsinki (40)
6  Imperial College London (50)
7  University of Amsterdam (59)
8 Karolinska Institute (60)
9 Humboldt University of Berlin (61)
10 Leiden University (62)
11 University College London (68)
12 Uppsala University (77)
13 University of Milan (79)
14 Utrecht University (80)
15 Aarhus University (81)
16 University of Vienna (82)
17 King’s College London (84)
18 Maastricht University (85)
19 University of Zurich (88)
20 Lund University (89)
*tussen haakjes staan de plaatsen op de wereldlijst.

>> Studenten

Eureka: strandkluisjes
Een driekoppig team masterstudenten van de Rotterdam School of Management heeft 30 mei 
de European Business Plan of the Year Competition in Lissabon gewonnen. Daar presenteer-
den ze hun plan om van de zomer veilig je spullen achter te kunnen laten op het strand.

Waren die er nog niet, strandkluisjes? Teamcaptain 
Hélène de Saint Front (23), die bij RSM studeert: 
“Simpele ideeën zijn vaak de beste. In Portugal en 
in Spanje hebben ze geen kluisjes, zeker niet met 
pincode, zoals je hier op de campus in de sporthal 
hebt. In Nederland had je wel de Rabobankkluis-
jes, maar dat werkte niet goed omdat er geen toe-
zicht was. Ze werden ook gebruikt voor opslag 
van drugs. Tien procent van de strandbezoekers 
krijgt te maken met diefstal. Mijn eigen tas is ook 
een keer op het strand gestolen.”
Davy Bour en André Amaral, allebei ook 23 jaar, 
zijn de andere twee in het team. Ze gaan deze zo-
mer hun plan werkelijk uitvoeren in Spanje en 
Portugal met 15 bewaakte kluisjes. Een bedrijf in 
Nederland zal de kluisjes fabriceren. De studenten 
denken al een stap verder. De Saint Front: “De 
voorkant van de kluisjes kan gebruikt worden 
voor reclame. Een ander idee is een soort ‘Surprise 
Box’: als een gebruiker bij het openen iets vindt in 

zijn kluisje, wint hij daarmee een reisje naar Ibiza 
bijvoorbeeld.” Maar ook zonder al deze ‘verbete-
ringen’ in de toekomst: “We kunnen in drie jaar 
tijd al een paar miljoen euro omzetten.”
Eigenlijk was de wedstrijd in Lissabon louter voor 
MBA-studenten bedoeld. Maar RSM zag de 
meeste kans in het plan van de drie masterstuden-
ten die de competitie aan de EUR wonnen. In Lis-
sabon deden elf teams vanuit heel Europa mee. De 
drie van RSM wonnen de pitch en de presentatie 
met hun opgestarte bedrijf Redpack Beachlockers. 
Ze kregen een bedrag van 3500 euro als stimulans. 
De Saint Front: “Dat is niet zo veel. Maar we kre-
gen wel publiciteit door de wedstrijd. We stonden 
in de Financial Times. En Steven Lewis, een groot 
zakenman die een soort Sillicon Valley wil opzet-
ten in Portugal, vond ons zulke leuke mensen dat 
hij wellicht met ons samen wil werken!” DR

Zie ook: www.beachlockers.eu. 

VakantiePlan 

Naam: Marco Georg, IBA
Ik zit momenteel in mijn derde jaar IBA en stu-
dier af in 2010. Ik woon nu in Rotterdams zus-
terstad Shanghai, ook wel bekend als het ‘Parijs 
van het Oosten’ en ‘Koningin van de Orient’. Het 
leven kan hier zeer boeiend en spannend zijn; 
dat heb je helemaal zelf in de hand. Vanaf mijn 
tienerjaren ben ik al gefascineerd door Azië en 
drie jaar geleden had ik mijn eerste lange ver-
blijf in Azië, een baan in Taiwan. Toen ben ik 
verliefd geworden op Oost-Azië en de afgelo-
pen drie jaar heb ik gewerkt en gestudeerd in 
Beijing, Singapore en Hong Kong. Zakelijk ge-
zien denk ik dat Shanghai het meeste potenti-
eel heeft om de economische hoofdstad van 
Azië te worden. Daarom was het mijn droom 
om mijn bachelor-stage te doen bij een groot 
bedrijf, een ‘global player’, in Shanghai. En God 
heeft mijn gebeden meer dan verhoord. (Ja ik 
geloof in God!) In juni ga ik stage lopen bij Ac-
centure Customer Innovation Network. Dit exe-
cutive briefing center heeft state of the art kan-
toren in vier wereldsteden: Chicago, Düsseldorf, 
Milaan en Shanghai. Ik ga meewerken aan het 
investeren in top notch innovaties om onze 
klanten te inspireren. Ik zal ze rondleiden door 
het ‘representative center’ en ik zal verschillen-
de consulting events organiseren voor MNC-
klanten in de wereldwijde consumer goods en 
services sector en de retail sector, over het be-
heren en onderhouden van hi-tech apparatuur. 
Ook zal ik nieuwe innovatieve concepten en 
producten presenteren aan senior level execu-
tives. In Shanghai bestaat ons team uit mensen 
uit Australië, Amerika, Duitsland, Hong Kong, 
en – uiteraard – China. Het is bijzonder leuk om 
in deze multiculturele setting te werken en ik 
heb heel veel aan deze ervaring. Toch zie ik er 
ook naar uit om weer terug te komen naar het 
leuke Kralingen in december, en weer frikadel-
len te eten en patat, vla en stroopwafels. En 
niet te vergeten, Kapsalon!  MM
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(On)gehoord
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage wil 
schrijven over zaken die 
de Erasmus Universiteit 
in de meest brede zin of 
het hoger onderwijs in 
het algemeen betreffen. 
Anonieme bijdragen 
worden niet geac-
cepteerd. Ingezonden 
stukken dienen te zijn 
voorzien van naam, 
adres en telefoonnum-
mer of emailadres. De 
redactie behoudt zich 
het recht voor stukken 
in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. 
Wilt u reageren, stuur 
uw bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 

Hondenbaan
Weleens een fret gezien? Een hoop kinderen in het Am-
sterdamse Erasmuspark niet. Ikzelf trouwens ook niet. 
Opgewonden holden ze achter het bontgekleurde diertje 
aan. Wat zou het zijn? Een eekhoorn? Een marter? Een 
wasbeertje? 
Een fret dus. Zei de eigenaar, een man van een jaar of veer-
tig, die ook achter zijn huisdier aan rende. Hij bleek het 
dier wel vaker in het park uit te laten. 
Het beestje rende weliswaar watervlug weg, in een typi-
sche ronde galop met een bolle rug, en glipte nog even 
een paar keer door de baas zijn vingers, maar liet zich dan 
toch gewillig vangen. Waarna het spelletje weer opnieuw 
begon. Uiteindelijk vond het dier het welletjes en ging uit 
zichzelf welopgevoed naast de fiets van zijn baasje zitten, 
zo van: ‘Nou, nu maar weer naar huis!’
Het Erasmuspark is een druk gebruikt, maar relaxed en 
gezellig buurtpark. Het is minder bekend – en gelukkig 
maar! – dan het even verderop gelegen Westerpark. Dat 
is architectonisch mooier en je kunt er naar de fijne Bak-
kerswinkel. Maar inmiddels is het ook de hotspot gewor-
den van de hoofdstedelijke creatieve industrie, met zijn 
onvermijdelijke luidruchtige dance-parties en high-society 
events. 
In dat Westerpark, vlak bij de uitgang richting Haarlem-
merpoort, ligt ook een speciaal veldje waar hondentrai-
ningen plaatsvinden. Je kunt daar op zaterdagochtend 
cursussen volgen om je hond op te voeden. Leuk om te 
zien; vrienden van mij met een puppy doen het ook. Zitten, 
liggen, wachten, volgen – het duurt niet lang of de dieren 
hebben alles netjes onder de knie. Gezeglijke beestjes, net 
als de fret. 
Elders in de stad zie je mensen vergeefse pogingen doen 
om zonder cursus hun dieren tot ordelijk gedrag te be-
wegen. NEE, hierrrrr! ZIT! Blijf staan! AF! NIET doen, NIET. 
Stemvolume en schelle toon moeten het gebrek aan 
opvoeding compenseren. Maar evengoed stoppen zij een 
hoop opvoedkundige energie in de dieren. Meer dan de 
mensen tegenwoordig in zichzelf en hun kinderen stop-
pen, zou je zeggen. Hun eigen gedrag op straat laat vaak 
nogal te wensen over. De dieren moeten nu doen wat wij 
zelf niet meer kunnen opbrengen.
En misschien zijn hond en fret inderdaad ontvankelijker 
dan wij. En kunnen ze straks, netjes opgevoed als ze zijn, 
het goede voorbeeld gaan geven. Aan ons dus. Moeten we 
weer naar cursus, maar dan zijn de rollen omgedraaid en 
moet de mens op aanwijzing van de hond netjes leren zit-
ten, pootjes geven en op zijn beurt wachten. Een honden-
baan met toekomst.

Gijs van Oenen is universitair docent  aan de Faculteit der 
Wijsbegeerte

Gijs van Oenen

Aan de redactie
Dank u wel voor uw vele ‘positieve’ opmerkingen over Land-
mark Education in uw artikel van 4 juni 2009.
Ik wil graag een aantal onjuistheden onder de aandacht 
brengen. Ten eerste heeft Landmark Education het leider-
schapsseminar, dat werd aangeboden op de Erasmus Aca-
demie, niet gepresenteerd. Ten tweede verheugt het ons 
dat talrijke onafhankelijke onderzoeken en topexperts van 
over de hele wereld – waaronder meer dan 40.000 experts 
uit de gezondheidszorg en uit het onderwijs die hebben 
deelgenomen aan het Landmark Forum – onmiskenbaar 
hebben bevestigd dat de programma’s van Landmark veilig 
en effectief zijn. In 2008 heeft Harris Interactive®, een van 
de grootste en meest gerespecteerde bedrijven voor markt-
onderzoek ter wereld, een onafhankelijk onderzoek uitge-
voerd onder professionals uit het onderwijs en de gezond-
heidszorg die hebben deelgenomen aan de programma’s 
van Landmark. De resultaten hiervan toonden aan dat een 
overweldigende 94% ermee instemde dat de programma’s 
van Landmark Education op professionele wijze worden 
uitgevoerd en zeer waardevol zijn.
Tot slot heeft Landmark Education, een internationale on-
derneming voor training en ontwikkeling die eigendom is 
van haar werknemers, al meer dan 1.100.000 deelnemers 
gehad aan haar programma, en biedt het bedrijf haar 
programma’s in meer dan 20 landen over de hele wereld 
aan, waaronder Nederland. HR.com/James McNeil noemde 
Landmark Education een van de beste aanbieders van per-
soonlijke training en ontwikkeling ter wereld.

Harry Rosenberg, CEO
Landmark Education

>> Brief

>> Van der Schot
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Stadswonen en de EUR 
verbeteren communicatie met 
de buitenlandse studenten 
In het academisch jaar 2008-2009 verliep de huisvesting van internatio-
nale studenten van de Erasmus Universiteit niet vlekkeloos. Studenten 
uitten hun onvrede met een petitie. Het College van Bestuur van de EUR 
stelde de Commissie Huisvesting Buitenlandse Gasten (CHBG), kortweg 
‘Ringeling’ in, die het onderzoeksrapport medio april presenteerde.
 Stadswonen, het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) en Barnabé Lacroix 
en Willem Kistemaker als vertegenwoordiging van de internationale 
studenten staken vanaf begin dit jaar regelmatig de koppen bij elkaar 
om te overleggen hoe ze aan de onvrede van de studenten tegemoet 
kunnen komen. Zij bespraken o.a. de samenwerking tussen de EUR en 
Stadswonen, de werkwijze van de afdeling Shortstay van Stadswonen, 
en de totstandkoming van de huurprijs en de doorgevoerde huurverho-
ging per september 2008. De partijen hebben er vertrouwen in dat hun 
samenwerking leidt tot meer duidelijkheid en een betere communicatie 
met de buitenlandse gast. 
Belangrijk resultaat is dat de communicatie met de buitenlandse stu-
denten sterk wordt verbeterd. Barnabé Lacroix en Willem Kistemaker 
worden hierbij nauw betrokken. Zij bekijken het verloop van de com-
municatie per e-mail, evenals het nieuwe online reserveringssysteem 
dat per 9 april jl. is gelanceerd. Om een betere indruk te krijgen van wat 
er leeft, gaat Stadswonen enquêtes versturen naar de buitenlandse stu-
denten, zowel na hun aankomst als voor het vertrek. Zij worden boven-
dien vanaf het nieuwe jaar geïnformeerd door een nieuwsbrief.
Ook de voorlichtingsbijeenkomst van het EFB en Stadswonen over de 
Short Stay-woningen, aan het begin van het academisch jaar, krijgt een 
vernieuwde invulling, met input van de studentvertegenwoordigers 
Barnabé en Willem. Het EFB en de stafafdeling Onderwijs, Onderzoek 
en Studentenzaken houden bij hoe de ontvangst van de studenten kan 
worden geoptimaliseerd.
De instroom van buitenlandse studenten is in september het hoogst, 
maar zij blijven niet allemaal het hele jaar in Rotterdam. Daarom zijn 
de Short Stay-woningen vaak niet het hele jaar verhuurd. Om de kosten 
van deze leegstand op te vangen, wordt een gedeelte hiervan omgesla-
gen in de totale huurprijs. De hoogte van de huurprijs van de woningen 
is verder kostendekkend, Stadswonen werkt zonder winstoogmerk voor 
de studenten.
De huurprijs wordt ieder jaar verhoogd op basis van het wettelijk toe-
gestane. In het afgelopen jaar kozen Stadswonen en het EFB er boven-
dien voor om de gemeentelijke heffingen maandelijks te verrekenen in 
de huurprijs, in plaats van in rekening te brengen bij de student die op 1 
januari de woning huurt. 
Stadswonen en het EFB werken nauw samen bij het beheer en de toe-
wijzing van de woningen en nemen samen de beslissingen. Gestreefd 
wordt naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van de woningen 
en kamers voor de internationale studenten, die bij voorkeur in het 
centrum of in de buurt van de universiteit liggen. Voor het komend 
academisch jaar hebben de EUR en Stadswonen ruim 500 kamers gere-
serveerd, exclusief particulier aanbod. Omdat het aantal internationale 
studenten sterk stijgt, wordt hard gewerkt aan meer woningen. Prio-
riteit daarbij heeft de ontwikkeling van woningen op de campus. Alle 
voorbereidingen voor het komend jaar zijn in volle gang.
Alle buitenlandse studenten hebben inmiddels een brief ontvangen 
met een uitgebreide toelichting en informatie, deze brief is op te vragen 
bij de afdeling communicatie van Stadswonen via 010 - 8007100 of 
mail@stadswonen.nl 

Open brief van Stadswonen, het Erasmus Facilitair Bedrijf en Barnabé 
Lacroix & Willem Kistemaker als vertegenwoordigers van de internatio-
nale studenten. 

>> Brief >> EM Panel

Niels van Poecke
programmamaker 
Studium Generale

“... toch doorwerken, de zomer is 
voor onderzoekers juist de tijd om 
ongestoord aan papers, en in mijn 
geval ook aan een boek, te werken! 
Maar een week of twee vakantie zit 
ook in de planning, even bijtanken 
na een druk jaar. Hopelijk wordt het 
een mooie zomer!”

“... tsja, toch boeken lezen vrees ik. Ik 
ben bezig een promotie-onderzoek 
naar  ‘Romantiek en Popmuziek’ op 
te zetten, en de zomer is voor mij 
dus een prima gelegenheid om in 
de romantische literatuur te duiken. 
Met een glaasje in de hand en de 
zon op de bol is dat echt geen straf 
overigens. Om de romantiek en 
de popmuziek ook aan den lijve te 
ondervinden, zal ik tevens te vinden 
zijn op Pukkelpop en de Lokerse 
feesten, om favoriete bands en ar-
tiesten zoals Wilco, Cypress Hill, Bon 
Iver en N*E*R*D te zien. Daar zie ik 
echt naar uit! Verder ga ik sparen 
voor een lange reis in januari. Waar-
schijnlijk ga ik dan naar Mali.”

Een jaar lang gaven de leden van het EM Panel in iedere editie hun 
mening over wat minister Plasterk nu weer had bedacht, wat de EUR 
allemaal veel beter kan doen, maar ook over luie studenten, actieve 
studenten en de kredietcrisis. Van sommige panelleden nemen we 
afscheid, dus we zoeken ook weer nieuwe opiniemakers. 
Meld je aan: redactie@em.eur.nl

Elaine Mak
universitair docent faculteit 
Rechtsgeleerdheid



Graciella Anijs
student rechten

“Een nieuwe start maken. In de 
laatste week van juni verwacht ik 
mijn masterdiploma te behalen 
en komt (voorlopig) mijn laatste 
werkdag voor de FHKW eraan. Ik 
zal deze zomer van veel festivals in 
Rotterdam genieten, waaronder drie 
dagen North Sea Jazz en hetgeen 
daaromheen ‘roundtown’ te zien en 
te horen is. Ook met Zomercarnaval 
en Pleinbios is er genoeg om naar 
uit te zien. Daarnaast werk ik mee 
aan een sportproject en een jaarlijks 
kinderkamp: weer twee intensieve 
weken. Deze zomer gebruik ik ook 
om te verhuizen, waarbij men zich 
evenmin vervelen zal. In september 
hoop ik met een nieuwe baan van 
start te gaan. Waar en wat is nog 
niet bekend. Wellicht dat ik –in een 
andere rol dan tot dusver– bij mijn 
‘alma mater’ terugkom. Ik heb een 
ontspannende en spannende tijd 
voor de boeg. Tijd voor iets nieuws!”

“Alle boeken juist niet aan de kant 
gooien! Echt niet. Die gaan open! 
Mijn zomer zal bestaan uit twee 
hoofdactiviteiten: scriptie en werken. 
De bedoeling is dat ik drie dagen 
per week acht uur per dag aan mijn 
scriptie werk. Het wordt tijd dat ik 
aan deze studie een einde aan ga 
breien. 
Wat ik ga doen na mijn afstuderen? 
Ik zou het niet weten. Ja, ik ga wer-
ken. Maar wàt ik ga doen, of wáár 
ik het ga doen, daar ben ik nog niet 
uit. Spannend, maar ook een beetje 
angstig. ‘Onderwijs’ is 21 jaar lang de 
rode draad in mijn leven geweest... 
Een hele zomer alleen maar hard aan 
het werk klinkt zielig, maar heb geen 
medelijden met mij. Van 14 december 
tot 11 januari zit ik in Suriname. Zon, 
gezelligheid, relaxen, lekker eten, 
familie, vrienden. Daar zal ik aan 
denken als ik deze zomer achter mijn 
pc zit!”

Arie Verheij
student maatschappijgeschie-
denis en medewerker FHKW
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Ruben Vermaak
student marketing

“Niet naar Barcelona, Stockholm, 
Kopenhagen, Seattle, Vancouver 
of Lissabon: deze steden heb ik de 
afgelopen maanden, tussen de ten-
tamens door, al mogen bezoeken! 
Dus voor deze zomer heb ik geen 
wilde vakantieplannen… Sterker nog, 
zoals het er nu naar uit ziet moet ik 
gewoon werken om de financiële 
schade van de afgelopen vakanties 
weer enigszins weg te werken – 
maar dat was het zeker waard! Erg 
betreurd ben ik niet, want in januari 
ga ik voor een half jaar op exchange 
naar Athene; eigenlijk weer een 
soort lange vakantie. Hoogtepunt 
deze zomer wordt hopelijk, zoals 
altijd, de Eurekaweek, wat dé week 
is voor de Rotterdamse student. Veel 
(nieuwe) mensen op de been en bij 
alle verenigingen leuke feestjes met 
Neerlands grootste artiesten. Tijdens 
voorgaande edities was het alles 
behalve zomers weer, hopelijk zijn ze 
ons daarboven dit jaar beter gezind. 
Dan kan deze ‘mooiste week van het 
jaar’ helemaal niet meer stuk!”

René Verwijmeren
hoofd ICT 
Universiteitsbibliotheek

“Heerlijk genieten van mijn vakan-
tie, niet naar verre landen, maar 
gewoon in Zeeland, heerlijk aan ´t 
strand, af en toe een stukje rennen, 
en lekker ontspannen met Kader Ab-
dolah’s  ‘Het huis van de moskee’; de 
geschiedenis herhaalt zich in Iran.”

Het EM Panel bestaat uit medewerkers, onderzoekers en studenten van de EUR 
die iedere editie reageren op een actuele ontwikkeling op de EUR, in het hoger 
onderwijs, onderzoek of studentenzaken. Een aantal reacties verschijnt in de 
papieren EM, de overige reacties zijn te lezen op www.erasmusmagazine.nl.
Ook deelnemen? redactie@em.eur.nl

Alle boeken, papers en colleges aan de kant: 
deze zomer ga ik…
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n Salamá, Guatamala, ben ik getuige van een tragische liefdesgeschie-
denis. In de gang van het Hospedaje Juárez loop ik eigenaar Martín 
tegen het lijf. Ik vertel hem over de espresso die ik zojuist heb gedronken 
op de hoofdstraat. Een espresso die de geur van zomerregen verspreidde 

en smaakte naar chocolade en noten. Dan de energie: het was alsof ik bij mijn 
kloten werd gegrepen. De Zweedse dichter Tomas Tranströmer beschrijft het 
gevoel in het gedicht Espresso zo: ‘Kostbare opgevangen druppels/ vervuld van 
dezelfde kracht als Ja en Nee.’ Maar dit laatste vertel ik de eigenaar van het 
Hospedaje Juárez niet. Wie lyrisch is, moet niet in details treden. Details (cita-
ten, namen, geboortejaren) staan de verkondiging van de boodschap in de weg.
Martín kijkt getroffen, alsof hij door een gifpijltje is geraakt. Ik vraag hem of 
hij niet van espresso houdt. Hij schudt zijn hoofd. Het is de bar, zegt hij. In de 
bar werkt een vrouw die Olinda Larralde de la Piedad heet. Hij spreekt de naam 
uit alsof het een vloek is. Na een ongemakkelijke stilte wordt het probleem be-
noemd: ze heeft kort haar en is verliefd op hem. Ik vraag Martín hoe hij weet dat 
ik in haar bar espresso heb gedronken. Op de hoofdstraat zitten talloze cafés.
‘Iedereen wordt bij zijn kloten gegrepen door Olinda’s espresso’, zegt Martín. En 
hij voegt eraan toe: ‘Ook vrouwen.’

Olinda’s espresso, het is bijna muziek. Als ik ooit een bar open, dan doop ik haar 
met deze naam.
‘Vrouwen met kloten tot daaraan toe’, zegt Martín. ‘Maar vrouwen met kort 
haar, daar moet ik niets van hebben, daar begrijp ik niets van. Dat gaat boven 
mijn pet.’
Ik herinner me een gesprek in Oekraïne met een man die beweerde dat het land 
slechts twee vegetariërs telt. Homo’s waren er helemaal niet in Oekraïne. Vol-
gens de man was homoseksualiteit een typisch westers verschijnsel. Het had 
met brood te maken, als ik hem goed heb begrepen. In Oekraïne is er niet altijd 
brood, dus heeft men geen tijd om homoseksueel te zijn. In het Westen is er een 
overvloed aan brood, dus ook een overvloed aan homo’s. Op de vraag hoe het zit 
met de twee vegetariërs antwoordde de man kort: ‘Die willen modern doen.’
In Salamá zijn er minder vrouwen met kort haar dan dat er vegetariërs zijn 
in Oekraïne. De eigenaar van het Hospedaje Juárez zegt dat Olinda de enige 
vrouw is die hij kent met kort haar. ‘En ze kijkt naar mij alsof ik een prooi ben, 
alsof ze me wil verslinden.’
Ik probeer me de roofdierogen van Olinda Larralde de la Piedad voor de geest te 
halen, maar ik herinner me alleen haar glimlach die twee gouden tanden bevat. 

I

Zomerregen	
																					Een zomerverhaal van Ernest van der Kwast 

illustratie Enio Ramalho



pagina

17

Het leek me een zachte vrouw met veel geduld. Maar liefde hongert mensen uit, 
ook als ze kunnen wachten totdat ze oud zijn en rimpels hebben als voren in hun 
gezicht.
‘Ze maakt de beste espresso ter wereld’, zegt Martín trots. ‘Maar ze heeft kort 
haar.’
Dit is wat er gebeurt als liefde niet blind maakt. Het verscherpt de blik, het 
staart zich blind.

Later die avond zit ik aan tafel bij de familie van Martín. Zijn moeder heeft mij 
uitgenodigd voor het diner. Ik vermoed omdat ik de enige gast in het hostel ben. 
We eten bonen en kip. Tot mijn verbazing spreekt de moeder enkele woorden En-
gels. Als haar zoon voor de tv gaat zitten, zegt ze: ‘My son difficult. No woman, 
no children.’ Ze kijkt een moment naar de tv, nieuwsberichten, beelden uit onbe-
kende steden. Dan zegt ze: ‘Very difficult.’
Ik vraag me af hoe een oude vrouw zonder tanden in een slapende stad als Sa-
lamá Engels kan spreken. Zelfs de jeugd spreekt hier geen Engels. Waarschijnlijk 
vormen de paar woorden Engels van de vrouw de neerslag van heel wat jaren. 
Jaren waarin toeristen steeds een woord uit de andere kant van de wereld 

ZomerliteratEUR
Vooral	voor	
vrouwen
Het geregelde leventje 
van een jonge vrouw ver-
andert van de ene op de 
andere dag volledig. Ze 
werkt op een basisschool, 
en woont in een huis in 
een verlaten straat in Rot-
terdam dat binnenkort zal 
worden gesloopt. Wan-
neer haar relatie tot een 
plotseling einde komt 
blijkt zij, in deze verlaten 
wijk, de ideale prooi voor 
een psychopaat. Hij valt 
haar leven binnen en gij-
zelt haar, gestuurd door 
een allesbepalende wens 
die hij heeft. De juf wordt 

zowel fysiek als geestelijk aan hem onderworpen. Voor de buitenwe-
reld lijkt het alsof haar leven normaal doorgaat, terwijl binnenshuis 
een allesbeheersend spel wordt gespeeld.
NR. 19 is de debuutroman van Michèle de Waard (1970), parttime 
studieadviseur bij de Rotterdam School of Management, Erasmus 
University. Eerder schreef ze al een dieetboek. Haar inspiratie haalde 
ze ditmaal uit de bizarre realiteit: mensen die in kelders worden ver-
stopt, en kampen met eenzaamheid en onmacht. Er zit ook een klein 
autobiografisch element in: De Waard werkte zelf enkele jaren als le-
rares op een basisschool.
Het eerste hoofdstuk is erg sterk: op vernuftige wijze wordt de lezer 
direct het verhaal in getrokken. Talrijke vragen borrelen op. Maar 
waar andere thrillers de lezer tot ver in het boek in het ongewisse la-
ten over mogelijke daders en afloop, geeft De Waard al vrij snel veel 
clous weg. De spanningsboog staat niet al te strak gespannen, want 
de lezer weet al wie de dader is. En de ontknoping zorgt voor een 
tweeledig gevoel. Enerzijds grijpt De Waard hier terug op gebeurte-
nissen die te vinden zijn in krantenberichten, wat zorgt voor een ge-
loofwaardige afronding van de roman. Daartegenover staat een wel 
zo rooskleurig einde voor een andere partij, dat een deel van de ge-
loofwaardigheid direct verdwijnt.
Als zomerboek is NR. 19 erg geschikt: het leest makkelijk weg, boeit 
grotendeels en de perspectiefwisselingen zorgen voor variatie. Lees 
dit boek vooral als je houdt van spanning en wilt worden meege-
sleept met de vrouwelijke hoofdpersoon. Maar verwacht geen ver-
rassende plotwendingen, en bereid je voor op behoorlijk wat cliché-
formuleringen. Afwisselende beeldspraak is (nog) niet het sterkste 
punt van De Waard. Ze werkt momenteel echter aan een volgend 
boek, dus houd haar in de gaten.
Dit boek is een literaire thriller, maar een van de aanbevelingen op 
de achterzijde luidt: “Een echte vrouwenthriller met een verrassend 
slot”. Het is een botte stereotypering, maar de term vrouwenthriller 
is op deze roman wel van toepassing. Het is zonder meer geschikt 
voor mannelijke lezers, maar vrouwen zullen er meer plezier aan be-
leven. MM

Nr. 19 van Michèle van Rees; Uitgeverij Verbum Crime; ISBN 
9789074274289.

Zomerregen
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VakantiePlan

Monique	Brandveen	(44)
Cateringmedewerkster	mensa	in	
L-gebouw

“In de kantine hebben we geen zomerstop, dus ik werk gewoon door 
de komende weken. Dit werk is heel afwisselend: achter de kassa, 
serveren, brood bakken, elke keer wat anders. Ik werk hier nu vier of 
vijf jaar en het is geen moment eentonig. Het is hier in de zomer-
maanden wel een stuk rustiger, dus dan doen we een grote schoon-
maak. 
De hele maand augustus zit ik in Italië, want ik ben half Italiaans. 
Mijn vader, een Nederlander, ging op zijn veertiende als ketelbinkie 
het schip op. In Italië leerde hij mijn moeder kennen, ze werden heel 
jong verliefd, en zij kwam in Nederland wonen. Mijn drie zussen en 
ik zijn hier opgegroeid, maar elke zomer gingen we naar mijn moe-
ders familie in Italië. Daar boften we mee, want dat reizen was vroe-
ger helemaal niet zo gebruikelijk.
Tijdens een van die zomervakanties heeft mijn oudste zus daar haar 
Italiaanse man leren kennen. Zij woont dus al heel lang in Noord-Ita-
lië. Nu ga ik elke zomer naar haar toe, samen met mijn Surinaamse 
man en mijn twee kleinkinderen. Mijn dochter kreeg al vrij jong kin-
deren; die wonen ook bij ons. 
De vakantie in Italië is voor mij echt genieten, want ik hoef dan hele-
maal niks te doen. Mijn zus wast en kookt, dat is heerlijk. Als zij me 
in Nederland opzoekt, doe ik voor haar hetzelfde. Voor mij is zij een 
soort tweede moeder; ze is achttien jaar ouder. Omdat ze in de buurt 
van het Gardameer woont, gaan we vaak zwemmen met de klein-
tjes. Of we gaan de bergen in, picknicken. En ik ga met mijn zus naar 
de markt en winkelen.
Eten was vroeger bij ons thuis al heel belangrijk. Hier in Nederland 
zie je mensen haastig iets naar binnen werken. Als ik in Italië ben 
dan nemen we er de tijd voor, want het avondeten is het moment 
van de dag dat je echt aandacht voor elkaar hebt. We gaan rond ach-
ten aan tafel en het kan zomaar een paar uur duren. Dat is alleen 
maar gezellig.”	MM

meebrengen en het de moeder leren. Ze moet Olinda hebben gekend als kind, een 
meisje met lange haren, vlechten zo sterk als trossen. Tussen haar en haar zoon 
ontstaat een eerste verliefdheid, liefde die zichzelf moet uitvinden. Handen die 
trillen, een mond die een andere mond proeft. Martín moet zijn jongenshart aan 
Olinda hebben verloren. Ze was een engel in zijn ogen, ze verscheen in zijn dro-
men, in zijn gedachten. Maar dan, op een dag als alle andere, laat ze haar vlech-
ten afknippen en vanaf die dag gaat Olinda Larralde de la Piedad met kort haar 
door het leven. Martín breekt en hardt. Het breken gebeurt onmiddellijk, het 
harden neemt de rest van zijn leven in beslag. Hij kijkt niet meer naar Olinda, hij 
kijkt niet naar andere vrouwen. Hij is verworden tot staal, het ondoordringbare 
residu van weemoed. Alleen ’s nachts, als de engel uit zijn jeugd aan hem ver-
schijnt, huilt hij hartstochtelijk. Als een jongen.
Dit verhaal komt mij niet ter ore, het schemert achter de woorden ‘difficult’ en 
‘no woman, no children’. Maar wie goed ruikt, vindt het ook terug in de espres-
so. Als ik de volgende morgen terugga naar de bar in de hoofdstraat, begroet de 
vlechtloze vrouw me hartelijk. Ze weet wat ik wil drinken. Wie één keer espresso 
bij haar drinkt, wil nooit meer anders. Weer zie ik de glimlach en de twee gouden 
tanden, maar ik zie nu ook haar hongerige ogen. Als ik mijn espressokopje naar 
mijn mond beweeg, ruik ik de regen. Regen die valt na een lange droogte, op het 
gruis van de weg, in de scheuren van de aarde, in de spelonken van het verleden. 
Zomerregen die stof en voorbije tijd tot leven wekt.
Als Martín de bar binnenloopt worden er geen woorden gewisseld. Er wordt 
een kopje gepakt, gevuld en neergezet. Er wordt een kopje opgepakt, geleegd en 
teruggezet.
Ik zie een botsing die alleen plaatsheeft in het onzichtbare. Het zijn twee krach-
ten die samenkomen. Een vrouw die eeuwig liefheeft en een man die het geluk 
eindeloos ontvlucht. Ja en Nee. Een frontale botsing, en je hoopt dat de twee li-
chamen tegen elkaar vliegen, daar zou poëzie toch toe moeten leiden. Ten minste 
één keer. 

Ernest van der Kwast studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam en werkt nu als schrijver.
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EErstE prijs, maar dan?

n het jaar 2050 is Nederland klaar voor ‘zijn 
nieuwe product’, meent Wibe van de Vijver, 
vijfdejaarsstudent Rotterdam School of 
Management, Erasmus University. “Waar-

om zou je kleding wassen met water als het ook met 
lucht kan? Het is zonde van de energie om te wassen 
met water.” Daarom heeft hij, samen met wat mede-
studenten, het idee voor de luchtcapsule uitgevon-
den. “Deze capsule gooi je samen met je wasgoed in 
de wasmachine. Uit de capsule komt een geurstofje 
vrij, en zo zullen je kleren schoon worden.” Het idee 
is nog niet volledig uitgewerkt. “We hebben ons 
meer gericht op de marktwerking in 2050”, aldus 
Van de Vijver.
Hij schreef dit businessplan in teamverband tijdens 
de Henkel Innovation Challenge, een internationale 
wedstrijd waarin waspoedergigant Henkel studen-
ten uitdaagt om zo creatief en vindingrijk mogelijk 
te zijn. 
Henkel is zeker niet het enige bedrijf dat met een 
ideeënwedstrijd op de proppen komt. Door het jaar 
heen schrijven bedrijven de ene na de andere wed-

strijd uit. Zo zijn er bijvoorbeeld de Philips Innova-
tion Award, medegeorganiseerd door het Rotter-
damsch Studenten Corps (RSC), en de Battle of 
Concepts. Natuurlijk, de inzenders van ideeën lopen 
kans een aardige prijs in de wacht te slepen, die in 
grootte kan variëren van een paar honderd euro tot 
soms 10.000 euro of een reis naar de Caribische ei-
landen. Maar wat gebeurt er daarna? Wordt zo’n 
idee ook werkelijkheid en levert het de bedenker eeu-
wige roem op omdat het bedrijf in spe het ook daad-
werkelijk omzet in een product? Of is alles niet veel 
meer dan spielerei?

Niet	gek		Grote bedrijven als Nuon doen 
regelmatig een beroep op de 4.500 studenten die 
staan ingeschreven bij website Battle of Concepts. 
Andere bedrijven organiseren zelf wedstrijden, 
zoals Microsoft met zijn Imagine Cup. Bij dit 
internationale toernooi proberen studenten 
om met de software van Microsoft bepaalde 
millenniumdoelen op te lossen. Niet voor niets luidt 
de wervende advertentietekst: ‘Los ’s werelds 

I

Eureka!	Je	hebt	een	briljant	plan	bedacht	en	wint	er	een	idee-
enwedstrijd	mee,	uitgeschreven	door	een	bedrijf.	Maar	wat	
gebeurt	er	vervolgens	met	jouw	geniale	vondst?	Een	rondje	
langs	bedrijven	en	Rotterdamse	studenten.		
	 																					tekst Patricia Jaspers illustratie Bas van der Schot

Een kleine greep uit 
de bak met ideeën-
wedstrijden: 

De	Nationale	Denktank	
Organisatie: Stichting de Nationale Denktank
Hoofdsponsor: o.a. ministerie van Jeugd en Gezin 
Opdracht: een maatschappelijk vraagstuk oplos-
sen. In 2008 was dat jongeren stimuleren te kiezen 
voor een gezonde leefstijl. 
Wie doen er mee: masterstudenten en pas 
afgestudeerden
Wat valt er te winnen: niets. Je kunt er een baan of 
stage aan overhouden. 

Battle	of	Concepts
Organisatie: Joost Dekkers 
Hoofdsponsor: o.a. Eneco 
Opdracht: Voorbeeld Eneco: bedenk een windmo-
len om van te houden 
Wie doen er mee: studenten en young professio-
nals tot dertig jaar
 Wat valt er te winnen: 5.000 euro (te verdelen 
over top-20). 

Charity	Game		
Organisatie: studievereniging EFR
Hoofdsponsor: P&G
Opdracht: help een goed doel. Dit jaar is dat Uni-
cef. 
Wie doen er mee: studenten
Wat valt er te winnen: het winnende concept 
wordt in bedrijf genomen worden door Unicef.

Phia:	Phillips	Innovation	Award
Organisatie: het Rotterdamsch Studenten Corps 
(RSC)
Hoofdsponsor: Philips 
Opdracht: schrijf een milieuvriendelijk innovatief 
businessplan
Wie doen er mee: studenten en young professio-
nals. 
Wat valt er te winnen: 5.000 euro 

Outfox
Organisatie: Nick Govers, Marcel Oostdijk en Jurri-
aan van Swinderen. 
Hoofdsponsor: o.a. Kamer van Koophandel Zuid-
west Nederland
Opdracht: bedenk een innovatieve aanpak om de 
streetRoller op de industriële markt te introduce-
ren; voor het bedrijf C-Mi Europe
Wie doen er mee: studenten 
Wat valt er te winnen: 450 euro

Imagine	Cup
Organisatie: Microsoft Hoofdsponsor: o.a. 
Microsoft Internationaal 
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grootste problemen op.’ Deze competitie trekt menig 
ondernemende ICT’er aan. Alleen al uit Rotterdam 
deden dit jaar vijf teams van de opleiding Economie 
en Informatica (E & I) mee. Zoals de ploeg van Masi 
Dawoud, eerstejaarsstudent E & I. Zij bedachten 
het zogeheten ‘Drug Donation Netwerk’ waarmee 
zij het versturen van medicijnen naar rampgebieden 
soepeler willen laten verlopen. Door een chip 
voorzien van informatie te implementeren in een 
medicijnverpakking, kunnen er geen misverstanden 
ontstaan over de datum van het medicijn en de 
gebruiksaanwijzing. Met dit vernieuwende product 
wonnen Dawoud cum suis de nationale finale en 
mogen zij deze zomer Nederland vertegenwoordigen 
in Egypte.
Maar wat gaat Microsoft er straks mee doen? 
“Niets”, zegt Maarten-Jan Vermeulen van Micro-
soft Nederland. “We vinden het prachtig om stu-
denten te helpen met het starten van een eigen on-
derneming, maar daar blijft het ook bij.” Vermeulen 
onderkent wel dat Microsoft indirect profiteert van 
de promotie die de Imagine Cup teweegbrengt. “Het 
is een vereiste dat studenten onze software gebrui-

ken. Zo benutten wij de kans om onze tools aan de 
man te brengen. Het is op langere termijn gunstig 
voor ons. We zijn natuurlijk niet gek!”
Rondvraag bij andere bedrijven leert inderdaad dat 
vooral het imago een belangrijk motief is om hun 
naam te verbinden aan zo’n wedstrijd. Eric Drent, 
communicatiemedewerker bij Philips: “Wij sponso-
ren de Philips Innovation Award, kortweg PHIA, 
omdat Philips bekendstaat om zijn innovatie en ver-
nieuwing. Wij willen aan studenten meegeven hoe 
belangrijk het is om in snel tempo nieuwe producten 
op de markt te brengen. Studenten zijn de toe-
komst.” Daarom moedigt het bedrijf studenten aan 
een eigen onderneming te beginnen. Bij deze compe-
titie moeten studenten een ‘groen’ en baanbrekend 
product bedenken. Eerste prijs: 5.000 euro en tips 
van commerciële bedrijven als KPMG. 
Voor bedrijven die aankloppen bij Battle of Con-
cepts is het een ander verhaal. Zij willen studenten 
niet helpen, zij zitten zelf met de handen in het haar. 
Jonge breinen bieden hen een frisse kijk op proble-
men, hopen ze. Joost Dekkers, oprichter van Battle 
of Concepts: “Tijdens brainstormsessies zitten be-

VakantiePlan 

Jing	Hiah	(22)
Master	Criminologie;	specialisatie	
Grootstedelijke	vraagstukken

“Mijn zomer staat in het teken van mijn scriptie. Eind juni doe ik mijn laat-
ste tentamen en daarna ga ik fulltime in de bibliotheek zitten, want ik 
hoop eind september of begin oktober mijn scriptie in te leveren. Vanaf 

september start ik namelijk een nieuwe opleiding aan de Universiteit van 
Amsterdam: het schakeljaar Literatuurwetenschap, zodat ik die master 
kan gaan doen. Met het veldwerk voor mijn scriptie ben ik al bezig. Het 
onderwerp is etnisch ondernemersschap, specifiek de Chinese horeca in 
Nederland, en de rol van illegaliteit. Mijn ouders hebben een Chinees res-
taurant en via het sociale netwerk zoek ik Chinese restauranteigenaren 
die willen praten over hun onderneming, hun werknemers en illegaliteit. 
Ook spreek ik illegale werknemers. Hen vraag ik waarom ze in Nederland 
zijn, wat ze verdienen, of ze tevreden zijn met hun levensomstandighe-
den.
In Nederland worden Chinese ondernemers vaak gezien als uitbuiters. Ik 
wil hen perspectief laten zien, en hun redenen om illegalen in dienst te 
nemen. Illegale arbeid is onder Chinezen heel bespreekbaar. Veel onderne-
mers waren eerst zelf ook illegaal. Nu onderhouden de legale Chinezen de 
illegalen. Omdat ik Mandarijn spreek, heb ik gemakkelijker toegang tot le-
den van deze gemeenschap.
Als student-assistent werk ik ook nog mee aan een onderzoek naar ‘on-
rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen’ tot 25 jaar. Zij zijn 
vaak als minderjarigen alleen naar Nederland gekomen, kwamen in de 
asielprocedure terecht, maar worden daar op hun achttiende uitgegooid. 
Onder leiding van antropoloog/criminoloog Richard Staring onderzoeken 
we hun verblijfspositie en toekomstperspectieven.
Van mijn plan om een maand op reis te gaan naar Singapore en Maleisië, 
om familie op te zoeken, komt niets terecht. Mijn scriptie heeft voorrang. 
Wel hoop ik nog een weekje weg te gaan, waarschijnlijk naar New York. 
Dan kan ik bij een vriendin van een vriendin overnachten, dus dan hoef ik 
alleen een vliegticket te kopen. Misschien ben ik wel ijverig, ja. Eerst ging 
ik voor de zesjes; maar nu ben ik uit de zesjescultuur ontsnapt.” MM

Opdracht: los ’s werelds grootste problemen op. 
Wie doen er mee: studenten 
Wat valt er te winnen: 10.000 euro 

Henkel	innovation	Challenge
Organisatie: Henkel Hoofdsponsor: o.a. Persil
Opdracht: bedenk een product waar in 2050 markt 
voor is. 
Wie doen er mee: teams van drie studenten. 
Wat valt er te winnen: een achtdaagse reis naar de 
Cariben en een afspraak op het hoofdkantoor van 
Henkel. 

SIFE
Organisatie: Students in Free Enterprise 
Hoofdsponsor: Randstad 
Opdracht: bedenk een project om d.m.v. educatie 
de economische mogelijkheden van anderen te 
vergroten. 
Wie doen er mee: wo-studenten 
Wat valt er te winnen: ‘Spirit of SIFE award’, een 
beloning voor de goede indruk die studenten heb-
ben gemaakt met hun projecten.



pagina

21

ZomerliteratEUR 

Congresseks	en	zure	
hoogleraren

Mea van Os is een betreurenswaardige vrouw: 

haar borsten hangen, haar billen hangen en 
haar schaamlippen hangen ‘als lellen van een 
bejaarde kalkoen’ (alleen vrouwen kunnen el-
kaar zo meedogenloos omschrijven). Haar ou-
ders verstootten haar toen ze in de jaren zestig 
zwanger raakte van een van haar medeactie-
voerders. Haar dochter verbrak het contact en 
koos – zoals wel vaker bij kinderen van hippie-
moeders – voor een intens burgerlijk bestaan in 
een Vinex-wijk. Verder is haar carrière als univer-
sitair hoofddocent politieke wetenschappen aan 
de ‘Universiteit van Rotterdam’ verzand in het 
moeras van zich door colleges heen ploeteren, 
collega’s vliegen afvangen en nadenken over de 
kleur lipstick voor een presentatie.
Mea’s karakter laveert tussen geëmancipeerde 
vastberadenheid en destructief zelfbeklag. Thuis 
werpt ze zich op de rode wijn en tijdens weten-
schappelijke congressen in binnen- en buiten-
land leent ze zich voor wat onder academici 
blijkbaar ‘congresseks’ heet. Het maakt haar po-
pulair en gevreesd tegelijk. Ze wordt gevraagd 
door knappe (lees: lekkere) hoogleraren voor 
praatjes op diverse congressen en bijeenkom-
sten, wint een prestigieuze prijs en uiteindelijk 
gaat haar grote wens in vervulling – zij het niet 
via de Koninklijke weg. Ook Mea en haar doch-
ter komen uiteindelijk nader tot elkaar.
Mea is een lezenswaardige zedenschets van het 
moderne academische leven in het algemeen en 
een sleutelroman voor de Rotterdamse universi-

teit in het bijzonder. Temeer omdat auteur Wil-
lemijn Dicke zelf universitair hoofddocent Be-
stuurskunde aan de TU Delft is en je mag veron-
derstellen dat ze over enige inside information 
beschikt; over wie heeft ze het als ze schrijft: ‘…
en dat is meer dan je kunt zeggen van de mees-
te professoren die zich vanaf hun achttiende tot 
hun emeritaat bezighouden met ‘de opkomst bij 
verkiezingen in Albanië van 1987’? Of over de 
hoogleraar van wie iedereen denkt dat het een 
docent is, omdat ‘hij er onbeholpen uitziet in 
zijn verkreukelde kleren.’?
Al lezend vraag je je af of Dicke levensmoe is, of 
op z’n minst op zoek naar een ander werkveld. 
Als ze over de fictieve faculteit Politieke Weten-
schappen in Rotterdam (bedoelt ze hier de vak-
groep Bestuurskunde?) zegt: ‘Rotterdam, zei je? 
Dat is toch die oude vesting uit de politicologie, 
die er ooit toe deed maar nu ten onder gaat aan 
zure mannen die elkaar de tent uit vechten?’. 
Aan de andere kant moet het voor de kenners 
ook smullen zijn om zwart-op-wit te lezen wat 
ze wellicht meestal liever voor zichzelf houden. 
De persoonlijke verhaallijn mist diepgang en 
vormt niet veel meer dan een ondersteuning 
voor wat Dicke eigenlijk lijkt te willen zeggen: 
wetenschappers zijn net mensen en de universi-
teit is net het echte leven. WG

Mea van Willemijn Dicke; Atlas 2009; ISBN 
9789045000855.

drijven vaak vastgeroest in een bepaald denkpa-
troon. Studenten bieden nieuwe invalshoeken, waar 
bedrijven en instellingen wellicht zelf niet zo gauw 
aan gedacht zouden hebben. En dat is waardevol, 
want daar hebben zij iets aan.” 
Bedrijven als Nationale Nederlanden, Eneco, maar 
ook Rijkswaterstaat maken gebruik van zijn websi-
te. En zij krijgen op een vraagstuk gemiddeld meer 
dan zeventig oplossingen als response. Als dank 
winnen de studenten een geldprijs.

Warme	noedels		Rijst de vraag of het 
studenten überhaupt wat uitmaakt, als, nadat de 
prijs is uitgekeerd, hun briljante plannen ergens in 
de la verdwijnen. Het verdient wellicht beter dan een 
bijbaan bij de Hema, maar als het studenten puur 
om het geld gaat, kunnen zij evengoed meedoen aan 
het tv-programma ‘Deal or no deal’, zou je denken.
Erkenning en de hoop dat een bedrijf wel degelijk 
gaat gebruikmaken van zijn hersenspinsels blijken 

in ieder geval belangrijk voor Robin Vogelaar, eer-
stejaarsstudent IBEB aan de EUR. Hij heeft al met 
al ruim twintig concepten ingeleverd bij Battle of 
Concepts. Een hobby die zo’n tien uur werk per 
week van hem vergt. “Het is leuk om serieus geno-
men te worden. Als een bedrijf jouw idee ziet zitten, 
voelt dat als waardering. Jouw idee is beter dan de 
rest, en misschien geschikt voor het bedrijfsleven.”
Mooie woorden, maar vaak viel Vogelaar niet in de 
prijzen. Ooit werd een van zijn ideeën beloond met 
een tweede prijs, en werd hij benaderd door Mars 
Nederland. Die zag wel wat in zijn blikje voor noe-
dels dat warm blijft tijdens het reizen. Een interes-
sant concept volgens Mars, temeer omdat zij zelf 
noedels verkopen. Maar ook wist men bij Mars dat 
Douwe Egberts zich in een recent verleden had ge-
brand aan een vergelijkbaar concept.  Uiteindelijk 
werd Vogelaars voorstel niet gerealiseerd. “Bedrij-
ven zijn huiverig voor het implementeren van nieu-
we ideeën”, denkt Vogelaar. “Dan speelt er meer 

mee: Is het niet te duur? Mag het van Mars Interna-
tional? En waarom mislukte het concept eerder bij 
Douwe Egberts? Die vragen hebben geleid tot het 
verwerpen van mijn plan.”
Toch gaat Robin Vogelaar stug verder met het baren 
van geesteskindjes. Hij won er per slot van rekening 
al eens 750 euro mee. Bovendien: “Ik vind het crea-
tieve proces prachtig. Ik daag mezelf elke keer uit 
meer ‘out-of-the-box’ te denken. En dat gaat al snel-
ler dan toen ik net begon. Ook vind ik het nuttig om 
bezig te zijn met de kennis die ik opdoe tijdens mijn 
opleiding.” 
Echter, in het achterhoofd koestert ook Wibe van de 
Vijver de wens dat hun geniale gedachtegoed niet in 
de vergetelheid raakt. “Wij hebben een briljant plan 
achtergelaten voor Henkel. We mogen op bezoek bij 
de grote baas van Henkel in Düsseldorf. Ik ben zeer 
benieuwd hoe hij ons product ervaart en ook of hij 
het zou willen uitvoeren. Nu maar hopen dat het 
niet bij een luchtballonnetje blijft.” 



C
arel S. J. Sallaerts (63) houdt van het goede 
leven. De immer in een crèmekleurig, met 
bruin en groen geruit colbert gestoken psy-
choloog acht de zaken die het leven sjeu ge-

ven hoog. Dat zie je aan zijn auto – een comfortabe-
le donkerblauwe bolide met lichte bekleding – dat 
zie je aan de graagte waarmee hij afspreekt in een 
etablissement aan de Kralingse Plas alwaar hij zich 

met plezier een wijntje laat inschenken en een bos-
paddenstoelensoepje laat voorschotelen. Paardrij-
den is een hobby, golfen inmiddels ook. Ballet, 
toneel, opera en klassieke muziek. En de betere 

Generaties	Rotterdamse	studenten	heeft	hij	op	de	divan	gehad.	Nu,	na	36	jaar,	houdt	uni-
versiteitspsycholoog	Carel	Sallaerts	de	campus	echter	voor	gezien.	Een	paar	dagen	per	week	
houdt	hij	nog	de	eigen	praktijk,	en	verder	vooral	genieten	van	het	leven.	‘De	problematiek	
waarmee	studenten	van	tegenwoordig	bij	ons	komen	is	heftiger	dan	vroeger.’	
	 tekst Gert van der Ende  foto Ronald van den Heerik
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Kom zo Kort mogelijK, maar zo lang als nodig is
>>	Afscheid	universiteitspsycholoog	Carel	Sallaerts



pagina

23

vakanties natuurlijk; zo keerde hij onlangs terug 
van een reis naar India en Bhutan, en mijmert hij al-
weer over een paar weekjes Italië en een stedentrip 
naar Istanbul later dit jaar. Hij heeft meteen al een 
advies voor studenten paraat: ‘Bezuinig niet op de 
verkeerde zaken. Eet, bijvoorbeeld, altijd het lekker-
ste dat je op dat moment kunt betalen.’
Zelfgenoegzaam is Sallaerts ook, in de beste zin 
van het woord. Op negatieve uitspraken is hij niet 
te betrappen en de wijze waarop hij na de lunch zijn 
pijp stopt en tevreden over het rimpelloze water 
naar de verre skyline van downtown Rotterdam 

blikt, vertelt dat hier een man zit die tevreden is met 
zichzelf en het leven dat hij leidt. 
Zo’n 36 jaar lang hielp hij met veel verve en plezier 
studenten met allerhande problemen; van mensen 
met examenvrees, tot jongelui met identiteitsproble-
men; van scriptievastlopers tot buitenlanders met 
aanpassingsproblemen. “De meeste problemen 
waarmee studenten kampen zijn ‘multifactoriëel’ 
van aard. Er is nooit maar één oorzaak.”
Hoe heb ik het zo lang volgehouden om met studen-
ten te werken, vraagt hij zich op een gegeven mo-
ment af; om meteen zelf het antwoord te geven: 
“Eén: omdat ik parttime werkte. Twee: ik kon heel 
autonoom werken. Drie: ik had er een eigen prak-
tijk naast. Vier: ik kon me ontwikkelen in mijn vak. 
Vijf: mijn werkzaamheden binnen het bureau wer-
den hooglijk gewaardeerd.” 

Geen	geitenwollensokkentype		
Carel Sallaerts – voor de googelers niet te verwar-
ren met S.J.M. (zijn broer, psychotherapeut in 
Maastricht) – groeide, samen met twee zussen en 
een broer, op in het Noord-Brabantse Valkens-
waard. Vader was aannemer. In 1967 vertrok hij 
naar Utrecht om er psychologie te gaan studeren. 
Het waren de roerige jaren zestig, maar, bezweert 
Sallaerts, “Ik was zeker geen ‘geitenwollensokken-
type’; altijd jasje-dasje. Dat was in die tijd op zijn 
zachtst gezegd vreemd te noemen, zeker onder psy-
chologiestudenten. Ik mocht er dan corporaal uit-
zien, ik kon wel goed overweg met de wilde jongens 
van de vakgroep Klinische psychologie.” 
De jonge Carel werd dan ook lid van het USC, het 
corps in de Domstad. Hij blowde weliswaar een en-
kele keer – ‘drugs als LSD gingen met te ver’ – 
maar wie of wat Bob Dylan, Jimi Hendrix of Janis 
Joplin waren, bleef een blinde vlek. “Tijdens mijn 
middelbareschoolperiode ging ik in Eindhoven al 
naar theater en klassieke muziekconcerten en daar 
bleef ik in Utrecht gewoon mee doorgaan.”
Zijn studie zou een kleine zeven jaar in beslag ne-
men – ‘psychologie is namelijk een erg zware stu-

die, ha, ha’. Maar behalve dat, ook niet in het minst 
vanwege de nevenactiviteiten waarmee student Sal-
laerts zich onledig hield. Zo was hij student-assi-
stent, trainer van mentoren die eerstejaars moesten 
begeleiden en opvangen, had hij bijbaantjes als ver-
keersteller en zeeppoederbusvuller (‘We moesten 
verplicht melk drinken tijdens het werk om de gifti-
ge stoffen die we binnenkregen te neutraliseren’) en 
vergde zijn jaarclub Jeroen Bosch de nodige tijd. 
Sindsdien huldigt hij het credo, dat hij gedurende 
zijn 36-jarige verblijf als studentenpsycholoog aan 
de Erasmus Universiteit immer zou huldigen: alle 
studenten moeten lid zijn van minstens één vereni-
ging, of dat nu een gezelligheidsvereniging is, een 
sportclub of een studievereniging.
Enfin, die buitenschoolse activiteiten mochten er 
dan veel in getal zijn, de studie was zeker niet min-
der interessant, benadrukt Sallaerts. “Er gebeurde 
in die tijd veel rondom de gedragstherapie; behavio-
risten, zoals Skinner, waren uitermate populair. 
Veel grote jongens van later – Ed Klip, Maarten 
van Son, Paul Emmelkamp, Wim Trijsburg en Wal-
ter Everaard – waren werkzaam binnen die vak-
groep. We hielden ons intensief bezig met de ge-
dragstherapeutische principes in theorie en prak-
tijk. Ging ik als jonkie bijvoorbeeld iemand met 
agorafobie – pleinvrees – thuis opzoeken, en nam 
die mee uit wandelen, ondertussen in een notitie-
boekje opschrijvend welk gedrag hij vertoonde en 
hoe hij op de omgeving reageerde; dat heette dan 
een experiment. Het was heel enthousiasmerend; 
het had iets van ‘wij staan ergens voor, wij willen 
wat neerzetten’.” 

Eerste	en	laatste	werkgever		
Desalniettemin lag een academische carrière niet in 
het verschiet. “Ik was ook niet erg wetenschappelijk 
ingesteld”, weet Sallaerts. “Al had ik achteraf ge-
zien best een tijdje medisch psycholoog willen zijn; 
ik zou het, denk ik, best leuk gevonden hebben om 
een jaar of vier als aio aan het werk te zijn 

Kom zo Kort mogelijK, maar zo lang als nodig is

Blijf jezelf; 
wees autonoom. 

Doe nooit je 
stropdas af omdat 
die ander het ook 

doet.

‘Trek elke week 
tien minuten uit voor 

het maken van een schema 
voor de volgende week. 

Een goede planning levert 
minstens 40 punten op. Je 

bachelor halen in een jaar is 
a piece of cake, en dan kun 

je ook nog lid zijn van 
een vereniging’

Carel Sallaerts

Carel Sallaerts
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Het	kind	als	Ander
Is het niet paradoxaal? De kinderwens is ener-

zijds de hoop op een wondertje; de hartelijke 
ontvangst van een nieuwe ‘vreemde’, die je on-
voorwaardelijk in de armen sluit. Aan de andere 
kant willen we dat wondertje op allerlei manie-
ren onttoveren. Van meet af aan monitoren we 
de eigenschappen en de ontwikkeling van ons 
kroost. Daar komen alle goedbedoelde adviezen 
van doktoren, opvoedgoeroes, tv-programma’s 
en tijdschriften nog eens bij. Je moet als (toe-
komstige) ouder wel hoorndol worden!
Liesbeth Noordegraaf-Eelens is econome en filo-
sofe aan de Erasmus Universiteit. Maar ze heeft 
ook vier kinderen en dat moet haar gebracht 
hebben tot het schrijven van een alleraardigst 
boekje: ‘Kinderen koop je in de hemel’. Behalve 
dat ze laat zien hoe dubbelzinnig wij tegen-
woordig over opvoeden denken, probeert de 
schrijfster al zoekende ook een uitweg te vinden 
uit die paradox van het ouderschap: wanneer is 
het nou eens welletjes met al die goedbedoelde 
adviezen, die tegelijkertijd werken als ‘Grote 
Verhalen’ van hoe het moet. Als dwingende ge-
boden dus. Kijk maar naar de recente ‘Opvoe-
dingscanon’ (2008) van de gemeente Den Haag. 
De makers willen de ouders nergens toe dwin-
gen natuurlijk, maar de geëtaleerde kennis kan 
opvoedkundige problemen wel verminderen. 
Noordegraaf-Eelens: “Met andere woorden: als 

je die kennis niet toepast creëer je onnodige 
problemen.” Kinderen, zegt de auteur, zijn uit-
eindelijk veel eerder ‘een Ander’ dan een afspie-
geling van de ouders en hun opvoedingsmoraal. 
Kinderen komen uit de hemel, en niet keurig 
voorverpakt met de gebruiksaanwijzing en een 
etiket in de supermarkt. En ook al zouden we 
het willen: het is niet eens mogelijk. Ze zijn niet 
zoals wij en dat hoeven ze ook niet te zijn.
Maar hoe ga je hiermee om? Noordegraaf-Ee-
lens vindt bij Nietzsche en de kinderboeken-
schrijver Guido van Genegten een mooie in-
structie over hoe het misschien wel zou moeten 
(al is ‘moeten’ nu juist iets wat we misschien 
niet mogen zeggen hier). Nietzsche gaf in zijn 
Aldus Sprak Zarathustra de parabel van de ka-
meel, de leeuw en het kind. De kameel als de 
weinig vitale drager van de last. De leeuw als de 
al te vitale chaosstichter. Maar waar komt het 
kind tot zijn recht naast die beesten? Misschien 
is de balans tussen opvoeding en laissez faire, 
tussen disciplinering en vrijheid, inderdaad wel 
te vinden bij De Kleine Kangoeroe door Guido 
van Genegten. DR

Kinderen koop je in de hemel van Liesbeth Noor-
degraaf-Eelens; Uitgeverij Klement; ISBN 
9789086870400.

geweest. Werken met psychisch ernstig zieken leek 
me ook geen goed idee: ik had stage gelopen in een 
psychiatrische kliniek in Den Dolder en dat was me 

zwaar tegengevallen; die zwaar gehospitaliseerde 
patiënten waren voor mij gewoon te deprimerend, 
daar kon ik maar beter niet aan beginnen. En het 
loopt zoals het loopt en dus kwam ik, mede vanwe-
ge mijn Eureka-achtige ervaringen als mentorenbe-
geleider, op 1 mei 1973 bij de Erasmus Universiteit 
terecht – ik ben nog aangenomen door de voorzitter 
van het College van Bestuur van de NEH die ‘stevig 
onder de storm’ als motto had. De EUR was mijn 
eerste en, naar nu blijkt, mijn laatste werkgever.”
Naar eigen zeggen ‘niet gehinderd door al te veel 
kennis’ betrok Sallaerts een kamer in het A-ge-
bouw, waar hij samen met twee collega’s een con-
stante stroom studenten van jaarlijks zo’n 450, 500 
stuks ondersteuning bood. “In al die jaren zijn die 
aantallen nauwelijks aan veranderingen onderhe-
vig geweest. Al moet ik erbij zeggen, dat dat ook 
een kwestie van capaciteit is; meer konden we en 
kunnen we ook nu niet aan. Ik denk dat er wel 2.000 
studenten zijn die begeleiding, hulp of psychothera-
pie nodig hebben; dat is nog steeds geen schrikba-
rend aantal op een totaal van 25.000.”
Aanvankelijk werkte hij fulltime, maar als een der 
eersten aan de universiteit besloot hij, vanwege de 
kinderen, deeltijd te gaan werken – vier dagen per 

week. Een paar jaar later, in 1980, begon hij een 
praktijk aan huis. “Leuk om te doen en ik denk toch 
dat ik dat van mijn vader heb: het zelfstandig on-
dernemer zijn”, aldus de psycholoog. “Want eigen-
lijk is het bureau studentenpsychologen ook vrij au-
tonoom; het is nog de enige plek op de universiteit 
die je een vrijplaats kunt noemen.” 
In die jaren groeide de universiteit wel uit tot een 
groter wordend systeem, waarin de afstand tussen 
mensen steeds groter werd. “In de loop der jaren is 
steeds meer geoutsourced. In het begin dat ik hier 
werkte, werd ik er door de beveiligingsdienst nog 
wel eens bijgeroepen als iemand vreemd gedrag 
vertoonde. De beveiligers kenden mij en vroegen 
me dan om advies. Dat is nu niet meer zo.”
Zowaar wil Sallaerts ineens wèl een anekdote ver-
tellen, iets waarmee hij, eufemistisch gezegd, niet 
heel scheutig is. “In het L-gebouw ging, jaren gele-
den, een aio over haar toeren. Ze liep overal naar 
binnen, zat aan andermans computers, en was ta-
melijk psychotisch aan het worden. Daar werd ik 
bijgeroepen; de vrouw was door het dolle heen. Ze 
wilde niet met ons mee. Uiteindelijk heb ik haar 
arm op de rug gedraaid, en haar mee de auto in 
naar een crisiscentrum gebracht.” 

‘Als student kun 
je je veel vrijheid 

permitteren. Dat is heel 
leuk, maar er moet 

balans zijn tussen de 
drie divisies waar het 
in het leven om draait: 

werken, liefhebben 
en spelen’

Carel Sallaerts
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Studenten	zijn	vrijer		Ruim drieën-
half decennia lang zag hij studenten aan zich voor-
bij trekken, hetgeen hem doet constateren: “De stu-
dent is door de jaren heen veranderd, en de maat-
schappij ook.”  
Hoe dan? “Allereerst zijn studenten van tegenwoor-
dig veel makkelijker en vrijer in de omgang. Als ik 
op een studentenfeest binnenwandel, komen ze op 
me af met ‘Ha, meneer Sallaerts!’ Dat was vroeger 
absoluut onvoorstelbaar. Toen waren studenten veel 
autoriteitsgevoeliger en hadden veel meer gêne.” 
Andere verschillen, volgens Sallaerts: vroeger wa-
ren procentueel veel meer studenten actief met van 
alles en nog wat naast de studie, en waren ze veel 
minder materialistisch; inkomen en carrière ston-
den niet op het eerste plan. En, o ja, de alcoholinna-
me was minder groot, al was het maar omdat stu-
denten van toen minder geld te besteden hadden.
Er is echter ook een grote overeenkomst: ze zijn alle-
maal nog niet volwassen.En met een veranderende 

samenleving, en spelregels (kortere studieduur, bin-
dend studieadvies, grootschaligheid, massaliteit, 
blokkensysteem, minimale studiebeurs) verandert 
de problematiek waarmee studenten bij de psycho-
loog belanden. Die is volgens Sallaerts heden ten 
dage veel heftiger, al was het maar omdat tegen-
woordig de studieadviseurs de lichtere gevallen 
‘wegvangen’. “Vroeger waren er natuurlijk ook wel 
persoonlijke problemen, maar studenten werden 
natuurlijk niet zo op de hielen gezeten door zaken 
als bindend studieadvies. De druk van buitenaf is 
groter geworden, vooral de enorme hoeveelheid sti-
muli die ons continu overspoelen. Daardoor krijg je 
tegenwoordig nogal eens te maken met psychia-
trisch getinte problematiek.”
Hij vervolgt: “Studenten hebben nu ook problemen 
die te maken hebben met deze levensfase in een mo-
derne tijd: identiteitsverlies, softdrugs die kunnen 
keiden tot psychoses, somberheidsklachten, maar 
ook zorgen over cijfers, stageplaatsen, en het moe-
ten maken van keuzes. Ze worden ook vaak gecon-
fronteerd met de dood. Dat uit zich dan in studiege-
relateerde problemen, maar wat daaronder zit, is 
rouw over een bepaald verlies. Het is dus vaak een 
combinatie van factoren; één klap kun je opvangen, 
bij twee klappen begin je te wiebelen, bij drie klap-
pen val je om.” Gelukkig vormen aan de andere 
kant zaken als seksualiteit minder een probleem 
dan voorheen, evenals vereenzaming. “Ik denk dat 
dat laatste komt, omdat veel mensen in de eigen 
omgeving blijven wonen.”

Discipline	bijbrengen		“Het leukst 
om te behandelen is de groep studenten die kampen 
met studieachterstand. Die kun je namelijk prach-
tig ondersteunen met behulp van de studie-intensi-
veringsgroepen die wij ooit in het leven hebben ge-
roepen; daar maken op jaarbasis zo’n zestig, zeven-

tig studenten gebruik van. Daar brengen wij hen 
discipline bij. Hebben ze een jaar geen examens ge-
haald, komen ze een keer of tien bij ons, en hebben 
ze meteen succes. Dat is natuurlijk prachtig. Zeker 
omdat wij als bureau de gouden regel hanteren van 
‘kom zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is’. 
Dat heeft met vier medewerkers parttime natuurlijk 
wel zo z’n beperkingen; soms komen studenten hier 
wel twee tot vier jaar lang, zij het niet frequent. 
Maar die halen dan wel hun master.” 
Minder leuk: de tendens dat studenten even bin-
nenwippen voor wat ‘tricks and trucs’ – dat is de 
psychoanalyticus Sallaerts een gruwel.
In de loop der tijd klopt een steeds diverser groep 
studenten aan de poort van de psycholoog; buiten-
landse studenten (10 procent van het bezoek) en 
studenten met een allochtone achtergrond (30 pro-
cent), bijvoorbeeld. Die brengen ook weer een ge-
heel eigen problematiek met zich mee – de eerste 
groep vooral taal-, overgangs- en aanpassingspro-
blemen, de tweede vooral identiteitsgerelateerde 
problemen, omdat ze zich bevinden tussen twee cul-
turen. “Toch is het heel leuk als je ziet dat allochto-
ne studenten alles uiteindelijk hebben ingepast – 
een hele klus – en dan hun masterbul halen.” 
Na zijn vertrek wordt het Bureau studentenpsycho-
logen bevolkt door drie vrouwen en een man. Een 
scheve verhouding die Sallaerts niet helemaal lek-
ker zit, maar verder is hij uiterst lovend over de al-
daar geboden kwaliteit. Die was hoog en die blijft 
hoog. “Wij zijn altijd een chique bureau geweest dat 
full blown psychotherapie verzorgt. Wij kunnen 
heel veel zelf behandelen, of dat nu problemen zijn  
die te maken hebben met aanpassing, verslaving, 
depressiviteit, studieachterstand of identiteit. Wij 
hebben een bewust aanbod van gedragstherapie en 
analytische psychotherapie, en dat kun je gerust 
een verdienste noemen.” 

‘Volwassen worden 
is je eigen weg 

zoeken. Een weg die 
op de universiteit 
nogal door het CV 

bepaald lijkt te 
worden’

‘Het is belangrijk 
dat studenten mensen 

kennen waaraan ze zichzelf 
kunnen spiegelen. Een 

kader waarin ze bepaalde 
dingen bespreekbaar kunnen 

maken, dat prikkelt en 
intellectueel aanscherpt. 

Geïsoleerde mensen 
glijden sneller af’.

Carel Sallaerts

Carel Sallaerts
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et gebruik van de theorie, vooral de psy-
choanalyse, gaat ‘all the way down’. Leg 
iets voor en Jodi Dean gebruikt psychoana-
lytische ideeën als de ‘fetisj’ en ‘de Ander’ 

om iets zichtbaar te maken, iets pijnlijks waarvan je 
moet toegeven: ai, het zou zomaar eens kunnen. 
Het is de dag dat de eerste Guantánamo Bay-
gevangene naar het Amerikaanse vasteland is 
getransporteerd voor berechting. De filosofe uit Ge-
neva, New York: “Is dat vandaag gebeurd? Ik was 
even verstoken van het nieuws doordat ik in het 
vliegtuig zat. Maar het is natuurlijk vijf jaar te laat. 
De regering Bush was in mijn ogen fascistisch, al 
heeft dat woord bij Europeanen een nog zwaardere 
klank door de ervaring met het nationaalsocialisme. 
Maar het fabriceren van bewijsmateriaal…Die 
mindfuck was jaren aan de gang. Er werd openlijk 
debat gevoerd over de vraag of we terroristen ‘aan 
vergaande ondervragingstechnieken’ mochten 
onderwerpen! Door zo’n debat te voeren heb je het 
officiële normatieve standpunt van ‘martelen is on-
menselijk’ al geweld aangedaan.”
Hoe was het toch mogelijk, die enorme vlucht van 
de Starship Troopers-mentaliteit, waarbij de wereld 
wel even gered zou worden met grof geweld? “Dat 
is natuurlijk de grote vraag. En het is ironisch dat 
je die gekke Starship Troopers-film aanhaalt die 
zo overduidelijk over fascisme gaat. Amerikanen 
zien in de personages in die film blijkbaar eerder 

als individuele actiehelden. Als heldhaftige Rogue 
Cowboys. Ze zien niet het massacollectief waarin de 
personages gevangen zitten.”
“De oorlog tegen terrorisme ging ook niet om hero-
ische, vrije individuen. De daden van de soldaten 
werden compleet ‘gecoverd’ door wat je de Grote 
Ander kan noemen: de obscene aanwezigheid 
van George Bush en vice-president Dick Cheney. 
Obsceen, omdat Bush tijdens zijn presidentiële 
campagne, ik geloof in 2002, met een grijnslachje 
kristalhelder aan zijn publiek liet zien: er wordt ge-
marteld. Cheney komt er al helemaal voor uit.” 
In naam van de Bush-regering konden de soldaten 

hun daden voor zichzelf verantwoorden, zegt Dean. 
“Men kon veilig handelen in naam van een groter 
doel. Daarmee ben je zelf van de morele last af. Nu 
ontstaat er de ene na de andere barst in dat idee. En 
dat zorgt volgens mij ook voor de trauma’s en dat 
schrikbarend hoge zelfmoordcijfer onder de solda-
ten die zijn teruggekeerd.”

Rechts	dicteert		De neoliberale, 
individualistische cultuur (kleine staat en de vrije 
markt) staat voor Jodi Dean niet tegenover deze 
repressiviteit. Het is er de voeding voor geweest. 
De BV Amerika Vooruit. “Politiek links had 
dezelfde fantasie als rechts sinds de jaren ’70: weg 
met de paternalistische politiestaat. Daar kwamen 
patriottische gedachten en saamhorigheidsgevoel 
bij. Mamma met de appeltaart ging hand in hand 
met de goeie, ouwe cowboy. En ja, van de goodies 
houdt iedereen. Het werd gemakkelijk om een 
creditcard te krijgen. Mensen gingen het leuk 
vinden om spullen te hebben.”
Neoliberalisme ‘slokte alles op’; werd het nieuwe 
massacollectief. Rechts dicteert nog steeds, vol-
gens Jodi Dean, het televisielandschap en eigenlijk 
de hele Amerikaanse maatschappij. “Er is veel 
onwetendheid op het gebied van bijvoorbeeld de 
geschiedenis, van wat socialisme is. Socialisme 
wordt gezien als communisme. Wat niet helpt om 
een kritische linkse beweging tot stand te brengen. 

Er zijn wel linkse netwerken. Maar het probleem 
is: bij links mag iedereen lekker anders wezen. 
Iedereen mag zeggen wat hij wil. Terwijl rechts de 
keuzes maakt. Rechts wil niet iedereen plezieren. 
Niettemin bijt hun hardcore neoliberalisme zichzelf 
enorm in de staart. Ze willen een kleine staat, maar 
wel de wereld ‘democratiseren.’ De huurlingen van 
Amerikaanse bewakingsbedrijven die daarvoor 
werden gebruikt in Irak, en die veel meer verdienen 
dan de gemiddelde soldaat, zijn bij uitstek een voor-
beeld van dit neoliberalisme. Zij voeren oorlog om 
het geld.”
“Rechts liet een gigantische kloof tussen arm en 

rijk ontstaan. En kom je daardoor in de problemen 
dan zeggen de conservatieven: zoek maar hulp bij 
God. Ga maar naar de kerk. De economie onder-
mijnt op haar beurt het gezinsleven, waarvan de 
conservatieven zelf zo hoog opgeven. Het onder-
mijnt de mogelijkheden om zinvol voor jezelf bezig 
te zijn. Ondertussen roept Michael Steele van de 
Republikeinen: het tijdperk van de republikeinse 
apologie is nu voorbij! Voorbij? Zijn 90 dagen een 
tijdperk? Dat is gewoon een manier om het geheu-
gen te wissen.”

Looney	Tunes		Is met Barack Obama 

De	Amerikaanse	filosofe	Jodi	Dean	is	gastprofessor	aan	de	
EUR.	Dat	haar	president,	Barack	Obama,	onlangs	zei	verder	
te	willen	na	de	martelgeschiedenis,	is	voer	voor	haar	theo-
rie.	 tekst Daan Rutten  foto Ronald van den Heerik

H

‘Obama maakt mensen 
blij en hij heeft een goede 
culturele boodschap’

‘de regering bush was in mijn ogen fascistisch’ 
>>	Amerikaanse	filosofe	Jodi	dean:
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geen definitief einde gekomen aan het destructieve 
neoliberale beleid? Dean: “We moeten heel kritisch 
zijn. Zoals Clinton de privatisering van Reagan 
afmaakte, zou Obama, pessimistisch gedacht, zich 
wel eens kunnen manifesteren als het vriendelijke 
gezicht van Bush. Ik twijfel nog steeds of ik wel op 
Obama had moeten stemmen. Ik ben er heel dubbel 
over. Normaal stem ik altijd op The Third Party, die 
nooit kans maakt in de Verenigde Staten. Nu dacht 
ik: Obama maakt mensen blij en hij heeft een goede 
culturele boodschap.”
Dean vermoedde in Obama een representant van de 
filosofische boodschap in haar redevoering  ‘Poli-

tics without politics’, waarin ze de filosofen Jacques 
Rancière en Slavoj Žižek bespreekt.
“Politiek is pas politiek wanneer er echte keuzes 
gemaakt worden, er moet iets te verliezen zijn. Het 
is fout om te denken dat je politiek kan bedrijven 
zonder risico’s. Maar Obama streeft te veel naar 
eenheid in plaats van scheiding. Hij moet zeggen: 
wees blij, ik stop jullie rechtse Looney Tunes niet in 
strafkampen, maar ik ga ook geen compromissen 
met jullie sluiten. Want jullie standpunt was ver-
keerd en daar heb ik genoeg bewijs voor. Daarvoor 
vervolg ik jullie wel. Daar heeft Amerika de juri-
dische mogelijkheden voor. Kijk: de wereld is geen 

World Disney-attractie zoals It’s a small world! Het 
is niet alleen maar lachen samen.”
“Nu spreekt Obama over CIA-spionnen onder 
Bush in utilitaristisch jargon als: ‘zij deden hun 
plicht’. Obama wil zich duidelijk liever richten op 
de toestand van de economie, en dat is taal uit het 
Bush-tijdperk. Natuurlijk snap ik wel waarom de 
identiteit van geheim agenten niet vrijgegeven kan 
worden: wanneer hun namen worden bekendge-
maakt, worden ze vermoord. Maar die ophef over 
de foto’s van verhoorpraktijken is onzinnig. Waar-
om is er zoveel nadruk op die verdomde foto’s? De 
foto’s zijn een fetisj, een nikszeggend teken, waarop 
men zich liever fixeert dan op het echte probleem. 
Wanneer we die foto’s hebben, denkt men, dan 
kunnen we verder. Maar dan is er weer iets anders 
wat we eerst willen weten. En zo is er in een totaal 
vermedialiseerde wereld altijd wel een stukje van 
de puzzel dat nog ontbreekt. De preoccupatie met 
de foto’s verdekt de ultieme onbekwaamheid om te 
handelen. Het publiek wil die foto’s zien, maar dat 
hoeft helemaal niet meer. We kennen de waarheid 
al. We moeten de verdachten gewoon aanklagen.”
Ze verzucht: “De Democraten – zo lijkt uit woor-
den van democraat Nancy Pelosi – wisten ook 
van de verhoormethoden. Dat maakt misschien 
dat Obama er niet helemaal in wil duiken. Obama 
wil de financiële ruggensteun van Wall Street ook 
niet kwijtraken, dus erg grote veranderingen zijn 
verder niet te verwachten. Hij heeft niet voor niets 
hardcore economen in dienst aangesteld van bij-
voorbeeld Goldman Sachs, terwijl linkse economen 
die Nobelprijzen wonnen zijn overgeslagen…Hij 
zou brutaler moeten zijn. Maar misschien is het als 
met Roosevelt: die was in het begin ook niet zo’n 
progressieve president.” 

Jodi Dean
Jodi Dean schreef onder meer Solidarity of 
Strangers (1996), Aliens in America (1998), 
Publicity’s Secret (2002) en Žižek’s Politics 
(2006). Spoedig verschijnt ‘Democracy and 
other neoliberal fantasies’. Ze gaf al verschil-
lende masterclasses aan de EUR.

‘de regering bush was in mijn ogen fascistisch’ 
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Awakenings: 
150 deejays
27 juni, Spaarnwoude
Ruud de Klerk (masterstudent strafrecht): “Op 
Awakenings gooien ze alle muziekstijlen bij elkaar, 
dus is er voor elk wat wils. Veel van mijn vrienden 
houden van techno, ik ben zelf meer van de house 
en de latin beats. We hebben met een stel vrienden 
een bus gehuurd en gaan met z’n allen die kant op. 
Naar namen van deejays moet je me niet vragen, 
voor mij is het de diversiteit die het leuk maakt.
De vibe die daar hangt, op zo’n groot terrein, is 
ongekend. Meer dan 150 deejays, van alles te doen 
en overal plekken om te eten en te relaxen. En tja, 
de drugs… ik doe er niet aan, maar ik heb wel het 
idee dat de helft van de bezoekers meer neemt dan 
alleen een biertje. Ik houd het ook niet vol tot in de 
kleine uurtjes, maar als de pijp bij mij een paar uur 
voor het einde al leeg is, lopen er nog steeds mensen 
te springen alsof ze net begonnen zijn. Dat je denkt: 
díe is goed uitgeslapen. Maar ik ben er niet op 
tegen hoor, ik heb er geen last van.”
www.awakenings.nl

North Sea Jazz: 
Classy shit
10-12 juli, Rotterdam
Jasper Voorendonk (eerstejaars bedrijfskunde): 
“Vaste prik: van tevoren kies ik één dag uit. Ik moet 
zeggen dat ik me er nog niet in verdiept heb, maar 
ik ga elk jaar. Jazz is echt mijn muzieksmaak. 
Inmiddels is het niet alleen ‘echte jazz’ en hoewel 
daar mijn voorkeur naar uitgaat, is het ook leuk om 
die mix te horen met nieuwe dingen als hiphop. Een 
van de hoogtepunten van vorig jaar? Soil & Pimp 

Sessions was heel gaaf. Ik hoop dat Goldfish er dit 
jaar staat, een Zuid-Afrikaanse band die jazz en 
hiphop mixt tot een geweldige zomersound.
Het festival op zich is wel een apart gebeuren, clas-
sy shit. Er komt een gemêleerd publiek, van jong tot 
oud, en overal staat kaviaar en champagne. Maar 
ik ga het festival niet heel sjiek door hoor, dat wordt 
voor mij te prijzig.”
www.northseajazz.nl

Melt!: 
Geen tierlantijnen
17-19 juli, Gräfenhanichen (Duitsland)
Arie Streefkerk (masterstudent Strategic manage-
ment en Finance & investments): “Van bandjes tot 
elektronisch. Er staan grote bands als Oasis, jonge-
re groepjes als The whitest boy alive, maar ook jon-
ge technohelden: iemand als Matthew Herbert, die 
meer geluidsvirtuoos dan muzikant is. Het is heel 
goed te vergelijken met Lowlands, in de zin dat het 
24 uur per dag doorgaat en de programmering net 
zo breed is. Lowlands is leuk hoor – ga ik dit jaar 
ook naartoe – maar ik wilde ook wel eens iets an-

ders. Ik ben nog nooit eerder naar Melt! geweest, 
dus ik laat me verrassen. Lowlands is echt een geor-
ganiseerde kermis, met vier hekken afgescheiden 
van de buitenwereld. Dat is hier minder, denk ik. 
Het terrein is zo groot als er mensen zijn. In die zin 
wordt het feest echt door de mensen bepaald, niet 
door wat de organisatie allemaal aan tierlantijnen 
uit de kast heeft getrokken. Voor je gevoel doe je het 
meer zelf, met ook op de campings allemaal kleine 
feestjes. Het is een beetje hippie-achtiger dan 
Lowlands, maar wel met hetzelfde soort publiek. En 
iets meer nadruk op elektronische muziek.”
www.meltfestival.de

Camping Rotterdam:
Enorm fout
16-20 juli, Rotterdam
Anke Kluppels (masterstudente maatschappijge-
schiedenis): “Het idee is: iedereen is acteur. Een 
leuk concept. Er wordt een foute Hollandse cam-
ping gecreëerd, alsof je in Frankrijk of Spanje tus-
sen de Nederlanders staat. Er zijn excursies naar 
Rotterdamse wijken, vreemde activiteiten en de 
raarste optredens. Eddy Wally staat er bijvoorbeeld, 
een Vlaamse volkszanger. Dat is enorm fout, maar 
ook heel erg grappig. 
Het is een beetje ironisch bedoeld allemaal, want 
uiteindelijk is het natuurlijk een camping voor intel-
lectuelen. Of ik er ook ga staan weet ik niet. Het 
kamperen hoort erbij, maar als ik thuis lekker in 
mijn eigen bed kan slapen en kan douchen? Als ik in 
een andere stad zou wonen, zou ik het sneller doen.”
www.campingrotterdam.nl

in&uit
Waar moet het heen deze zomer?
Lauwwarm bier, onbeperkt broodjes kroket en de hele nacht uit je dak: het festivalseizoen is weer aangebroken. het aan-
bod is enorm, met alleen in rotterdam al tientallen zomerevenementen. eUr-studenten selecteren de leukste festivals in 
binnen- en buitenland. ‘de helft van de bezoekers gebruikt meer dan alleen een biertje’.  tekst Geert Maarse

Burt Bacharach
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Brandend Zand: 
Dansen aan zee
24 juli, Scheveningen
Lennart Pieters (derdejaars algemene cultuurweten-
schappen): “Het is een strandfeest, ter ere van de 
verjaardag van mijn broer, dj Steven P. Hij is pro-
grammeur bij strandtent De Karavaan en zorgt met 
een club van veertig à vijftig deejays voor ruim 
twaalf uur tech-house, minimal, deephouse en trip-
house. Het begint aan het einde van de middag en 
gaat de hele nacht door. Op het strand, dat is sowie-
so heerlijk. Het is gratis toegankelijk, je kunt er 
feesten en als het te warm wordt, loop je gewoon de 
zee in. Afgekoeld stap je de dansvloer weer op.
Het is een festival waar eigenlijk iedereen die in de 
housescene zit en een beetje verstand van zaken 
heeft op afkomt. Allemaal met een eigen delegatie 
deejays, of ze nou uit Amsterdam, Utrecht of 
Eindhoven komen. Van bekend tot dikke under-
ground, iedereen neemt zijn eigen crew mee. Dat 
maakt het tot een dwarsdoorsnede van de Neder-
landse dancewereld: alle fanatiekelingen zijn er.”
www.karavaan.eu

Sziget: 
Prijspakker
10-17 augustus, Boedapest (Hongarije)
Françoise Romijn (derdejaars rechten): “Nadeel is 
dat je niet zo onbeheerst los kunt gaan als op 
Lowlands. Daar is het een soort upgrade van. Het 
lijkt me onwijs zwaar, maar je kunt makkelijk het 
terrein af. Het duurt een week en het is in 
Hongarije, dus sowieso mooi weer. Ik ga voor het 

eerst, maar het lijkt me heerlijk: een vakantiegevoel, 
leuke muziek en de sfeer proeven van het hele ge-
beuren. Je bent de hele tijd met een groep vrienden 
in de buitenlucht. 
Qua prijs zit je ook goed. We gaan met de trein – 
dat is nog een hele uitdaging: zestien uur – en dan 
ben je, inclusief festivalticket, voor driehonderd 
euro klaar. Natuurlijk geef je daar veel geld uit aan 
drank, maar daar maak ik me niet echt druk om. Ik 
zit niet vast aan een budget: leve de bijbaantjes!”
www.szigetfestival.nl

Valtifest:
Doe eens gek
5 september, Amsterdam
Leslie Funcken (masterstudente media & journalis-
tiek): “Het is een samenwerking van festivalorgani-
satie Meubel Stukken en MTV. Vorig jaar werd het 

voor het eerst georganiseerd, in september, als af-
sluiting van het festivalseizoen. Er komen verschil-
lende stromingen samen in één festival: dance, hip-
hop, rockmuziek. Vorig jaar stond Typhoon er, De 
Jeugd van Tegenwoordig, maar ook dEUS en Lady 
Gaga. Die laatste was toen up and coming, maar is 
nu enorm bekend. 
Meubel Stukken is de organisatie achter hele hippe 
en exclusieve feestjes waar heel bekend Amsterdam 
rondloopt. Valtifest is opgezet om ook iets toeganke-
lijks te brengen. Natuurlijk is het wel anders dan 
feesten als Awakenings en Dance Valley. Ze willen 
net een beetje anders zijn. Vorig jaar was de dressco-
de ‘fluoriserend eighties’. Dus doe eens gek. Er lie-
pen zo’n drieduizend man rond. Een goede sfeer en 
mooie optredens, daarom ga ik weer. En door die di-
versiteit is het goed uit te houden. Als je denkt: die 
house ben ik zat, ga je gewoon een podium verder.”
www.valtifest.nl
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campus Woudestein
Telefoon: (010) 408 2323
Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 uur. 
Website: www.eur.nl/essc

Taal- & Trainingscentrum 
Intensieve zomercursussen!
Schrijf je nu in voor een intensieve zomercursus En-
gels, Italiaans of Spaans. Deze ‘crash-courses’ vinden 
plaats in de periode 3 – 21 augustus. Tijdens een in-
tensief cursusprogramma van drie weken kun je je 
taalbeheersing met twee niveaus verbeteren. Dead-
line voor inschrijving cursussen zonder intake: vrij-
dag 10 juli. Meer informatie op www.eur.nl/ttc/zo-
mercursus.

Inschrijven intakes september 2009
Voor studenten die van plan zijn een taalcursus te 
gaan volgen of die een bewijs van hun taalvaardig-
heid nodig hebben, biedt het TTC in september in-
takes Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Japans, 
Nederlands en Spaans aan. Deadline voor inschrij-
ving voor deze intakes: 7 september. Mer informatie 
op: www.eur.nl/ttc/taaltoets/test.

Inschrijven taalcursussen oktober - december
Het TTC biedt taalcursussen Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch en 
Spaans. Deadline voor inschrijving voor deze cursus-
sen: 23 september. Let op: studenten die een intake 
moeten doen moeten zich daarvoor apart inschrij-
ven. Meer informatie op: 
www.eur.nl/ttc/taalcursus/studenten.

Cursus Carillonspel op Woudestein 16-17-18 juli
Zin in een muzikale zomer? Doe mee met de ken-
nismakingscursus carillonspel op 16-17-18 juli! De 
groepslessen duren van 10.30 - 12.00 uur en vinden 
plaats aan de voet van de carillontoren op campus 
Woudestein. De beiaardier luidt iedere cursusdag 
uit met klokkenklanken. De lessen zijn bedoeld voor 
zowel mensen met, als mensen zonder muzikale 
achtergrond. Immers, de lessen zijn afgestemd op 
ieders niveau. Het is ook mogelijk de cursus gedeel-
telijk te volgen, maar voor hen die op het eind zelf 
een melodie ten gehore willen brengen op het 
carillon, zijn drie lessen noodzakelijk. Klinkt dit 
voorstel als een klok? Trek dan zo spoedig mogelijk 
aan de bel bij beiaardier Mathieu Daniel Polak (06) 
24981763 of bij Stichting Studenten Voorzieningen.

V.G.S.R.
Studeer je al in Rotterdam en wil je graag kennis-
maken met dé christelijke studentenvereniging? 
Kijk op  www.vgsr.nl en kom gezellig langs!

Sportcentrum Woudestein
010 – 408 1875
info@erasmussport.nl
www.erasmussport.nl

Sportcentrum open in de zomer
Het sportcentrum is van 26 juni tot 28 juli geopend 
van 12.00 tot 20.30 uur en op zaterdag en zondag 
gesloten. Sportcafé De Etappe is gedurende deze 
periode gesloten. In de zomerperiode geldt t/m 26 
juni het reguliere sportprogramma. Daarna bieden 
we t/m 31 augustus de volgende sporten: tennis, 
squash, tafeltennis, fitness en een aantal bodyfit-
lessen.

SERVICE

Openingstijden zomermaanden*)

De Carrousel (L-gebouw)
Ma. 29 juni t/m vr. 3 juli: OPEN 9.30–19.00 u.
Ma. 6 juli t/m vr. 28 aug.: OPEN 10.00 tot 18.00 u.

The Company (T-gebouw)
Ma. 29 juni t/m vr. 10 juli: OPEN 10.00-14.30 u.
Ma. 13 juli t/m zo. 30 aug.: GESLOTEN.

DE-Café (T-gebouw)
Ma. 29 juni t/m vr. 10 juli: OPEN 10.00-14.30 u.
Ma. 13 juli t/m zo. 30 aug.: GESLOTEN.

De Etude (H-gebouw)
Ma. 29 juni t/m vr. 10 juli: OPEN 10.00-14.00 u.
Ma. 13 juli t/m zo. 16 aug.: GESLOTEN.
Ma. 17 t/m vr. 28 aug.: OPEN 10.00-14.00 u.

DE-Café (C-hal)
Ma. 29 juni t/m vr. 10 juli: OPEN 9.00-17.00 u.
Ma. 13 juli t/m vr. 14 aug.: OPEN 9.00-15.00 u.
Ma. 17 t/m vr. 28 aug.: OPEN 9.00-17.00 u.

Philéas (L-gebouw)
Ma. 29 juni t/m vr. 10 juli: 
OPEN 8.30-16.00 u. (vrijdag tot 15.00 u.)
13 juli t/m 17 juli: OPEN 8.30-15.00 u.
Ma. 20 juli t/m vr. 14 aug.: GESLOTEN.
Ma. 17 t/m vr. 28 aug.: OPEN 9.00-15.00 u.

Bar-Ristorante Siena (H-gebouw)
Ma. 6 juli t/m ma. 31 augustus: GESLOTEN.

De Etage (L-gebouw)
Ma. 6 juli t/m ma. 31 augustus: GESLOTEN.

Restaurant Faculty Club (H-gebouw)
Ma. 13 juli t/m zo. 23 aug.: GESLOTEN.

Café In de Smitse (T-gebouw)
Ma. 15 juni t/m zo. 16 aug.:
alleen OPEN op donderdagen 16.00-20.00 u. Borrels 
bespreken kan via smitse@rsm.nl

*) Bespreken recepties en borrels
Het bespreken van recepties en borrels blijft gewoon 
mogelijk in de zomermaanden via Avenance, 
tel. (010) 408 2415 of 408 2416, of per 
e-mail: events@avenance-eur.nl

Gevonden voorwerpen
Bent u iets verloren op de campus? Kom dan langs 
bij de Servicedesk van SSC Erasmus Facilitair Bedrijf. 
Mogelijk is het verloren voorwerp daar naartoe ge-
bracht. De balies van de Servicedesk bevinden zich in 
het C-, T-, L- en M-gebouw. De Servicedesk is tevens 
te bereiken per e-mail: servicedesk@efb.eur.nl of van 
maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer (010) 4081155.

Inschrijving collegejaar ‘09/ ‘10
Niet vergeten! Tijdig (her)inschrijving in Studielink, 
print de machtiging en stuur het op.

Erasmus Open Dag Zomer 2009
Gaan je vrienden ook studeren?
Laat jouw universiteit zien en bezoek samen de open 
dag zomer op donderdag 25 juni tussen 9.30 en 
14.00 uur! Kijk op  www.eur.nl/scholieren/opendag 
welke bacheloropleidingen deelnemen en meld je 
aan.

Huisstijl EUR 
Vragen over de universitaire huisstijl? Op zoek naar 
een professioneel ontwerpbureau of een vertaler? 
Kijk op de huisstijltoolbox:  www.eur.nl/huisstijl 
(Engelstalig:  www.eur.nl/en/housestyle) 

WorkMate
Via Stichting WorkMate kunnen medewerkers van 
SSC’s, de UB en stafafdelingen zich inzetten voor vrij-
willigersactiviteiten in de Maasstad. In de ‘tijd van 
de baas’ aan de slag bij een verzorgingshuis, een kin-
derboerderij, een sportvereniging of een natuurorga-
nisatie. Voor meer info: www.eur.nl/workmate

Universiteitsbibliotheek
De UB is tijdens de zomer op de normale tijden ge-
opend. De studiezalen in de UB zijn extra open op 
zondag 28 juni en 5, 12, 19 en 26 juli. 

Winkelstraat Woudestein
Openingstijden zomermaanden
SELEXYZ DONNER is tot 31 augustus geopend van 
9.00 tot 17.30 (op vrijdag tot 17.00 uur).
De ERASMUS SHOP is in juli alleen geopend op 
woensdag 1, 8, 15 en 22 juli van 10.00 tot 16.00 uur. 
Vanaf 17 augustus is de shop weer open volgens 
normale openingstijden.
KAPSALON HAIRDESIGN BY LYDIA is gesloten van 
3 t/m 14 augustus.
Uitzendbureau TEMPO-TEAM en SERVICE POINT 
(in C- en L-gebouw) hebben in de zomer ongewijzig-
de openingstijden.

Tempo-Team en Labeur 
Verhuisd!
Tempo-Team uitzendbureau en Labeur zijn verhuisd 
naar een andere plaats op de campus. Jarenlang was 
Tempo-Team gevestigd in de winkelstraat, naast de 
kapsalon. Sinds woensdag 17 juni is Tempo-Team te 
vinden aan de Institutenlaan, met de ingang aan de 
straatzijde, tegenover de Universiteitsbibliotheek. In 
de ruimte van Tempo-Team is sinds 17 juni ook La-
beur gehuisvest. Labeur is het samenwerkingsver-
band van de EUR en Tempo-Team. Studeer je binnen-
kort af en zoek je een passende baan? Neem contact 
op met Labeur op 010 4081064.

Vertrouwenspersonen
Wordt u wel eens lastig gevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan contact op met de ver-
trouwenspersoon!
Voor personeel: Lucille Mac Nack, Bureau Universi-
teitspsychologen, tel. (010) 408 1139, 
e-mail: macnack@oos.eur.nl
Voor studenten: Dorie Geers, Bureau 
Studentendecanen, kamer G3-10, 
tel. (010) 408 1139
e-mail: vertrouwenspersoon-studenten@oos.eur.nl

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een overzicht van de 
diensten.
Locatie: C-hal (CB-07), 

RESTAURANTS EN CAFÉS

STUDENTENZAKEN

STUDENTENVERENIGINGEN

SPORT
EUR-BERICHTEN



pagina

31

Zomerkaart aanbieding:
3 maanden sporten voor maar € 39, inclusief fitness! 
Geldig t/m 31 augustus

Zumba!
Nieuw vanaf september! Kijk in augustus op  HYPER-
LINK “http://www.erasmussport” www.erasmus-
sport .nl voor het bodyfitrooster 2009-2010.

Website
Voor informatie kijk op  
www.eur.nl/studentenpastoraat

Masterscripties voor EM
Erasmus Magazine vraagt studenten of hun docen-
ten om opmerkelijke masterscripties in te sturen 
voor een korte bespreking in het universiteitsblad. 
U kunt een digitaal exemplaar sturen naar weten-
schap@em.eur.nl of inleveren bij kamer ET-22 
(bestuursgebouw, Woudestein). De redactie maakt 
uiteindelijk een selectie van de inzendingen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met redac-
teur Daan Rutten, t. 408 1820, 
email: wetenschap@em.eur.nl

HOVO
HOVO gaat ‘Over de grenzen’
Vanaf september 2009 kunnen Hovo-studenten kie-
zen uit bijna 80 hoorcolleges en cursussen bij Hovo 
Rotterdam. Komend jaar is het thema: ‘Over grenzen’. 
verkennen tien sprekers grenzen in de wetenschap, 
de geschiedenis, het recht, de ethiek, en grenzen van 
de groei in ecologisch opzicht. Met tevens aandacht 
voor grensoverschrijdende ontwikkelingen zoals mi-
gratie, mondialisering en Europese eenwording.
Alle cursussen en colleges vinden plaats aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam (locatie Woudestein).

Hovo Zomeracademie
28 juni t/m 17 juli
Hovo Rotterdam is onderdeel van Erasmus Academie 
en verzorgt in opdracht van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam de ‘Université du Troisième Age’, de 
universiteit van de derde leeftijd. Met cursussen, 
hoorcolleges, museumexcursies en studiereizen op 
universitair niveau aan iedereen van vijftig jaar of 
ouder, brengt Hovo Rotterdam het ideaal van een le-
ven lang leren in de praktijk. Het verwerven van ken-
nis en inzicht staat bij dit onderwijs centraal. Nadere 
informatie: Hovo Rotterdam, tel. (010) 408 2465. e-
mail:  info@hovorotterdam.nl
www.hovorotterdam.nl 

fotosoap door ype driessen

3HOOG
Studentenhuis 3Hoog wordt 
bewoond door vier studen-
ten: Willem, de brallerige 
man des huizes, Stefanie, een 
naïef blondje, Marjane, een 
Iraanse exchange student en 
Ben, de huisjongste.

Ben@em.eur.nl

Stefanie@em.eur.nl

Marjane@em.eur.nl

3HOOG
STUDENTENPASTORAAT

OVERIG

Willem@em.eur.nl

 SERVICE 
EM Service is de (gratis) informatierubriek van 
Erasmus Magazine en is bedoeld voor niet-com-
merciële berichten van EUR-faculteiten- en afde-
lingen en studentenverenigingen. Stuur uw be-
richten naar  service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 16.00 u. 9 dagen voor 
verschijning. 

  VOLGENDE 
De eerstvolgende nummers van EM komen uit op 
donderdag: 13 augustus (EUREKAnummer) 3 en 17 
september, 1 en 15 en 29 oktober, 12 en 26 novem-
ber en 10 december. Verschijningsdata in 2010 
worden nog nader bekendgemaakt.
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Nog geen vakantieplannen? Doe een vrijwilligers-
project in het buitenland! Binnen Europa ook projec-
ten met subsidie! Kijk op www.siw.nl 

Prof.mr. Bastiaan F. Assink (1977) is 
met ingang van 1 juni voor vier 
jaar benoemd tot hoogleraar on-
dernemingsrecht aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. Daarbij 
treedt hij als hoogleraar toe tot 
het Instituut voor Ondernemings-

recht, een wetenschappelijk studiecentrum op het 
gebied van het vennootschapsrecht, rechtspersonen-
recht en ondernemingsrecht van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Assink 
blijft voor een dag per week als advocaat verbonden 
aan NautaDutilh in Amsterdam in de sectie corpora-
te litigation, met een focus op de cassatiepraktijk. 
(Foto Heijdendael & Annegarn)

Prof. mr. K.F. Haak (Krijn) krijgt 
leerstoel TPR in Leuven. De Katho-
lieke Universiteit Leuven heeft 
prof. mr. Krijn Haak de wisselleer-
stoel voor het Tijdschrift voor Pri-
vaatrecht aangeboden voor het 
academiejaar 2009 - 2010. Prof. mr. 

Haak zal een programma van onderwijs en onder-
zoek samenstellen waarbij de nadruk komt te liggen 
op de recente ontwikkelingen in het internationaal 
vervoer van zowel passagiers (Europees consumen-
tenrecht) als goederen (waaronder multimodaal ver-
voer). Ter afronding zal hij een onderzoekspublicatie 
aanbieden aan de gastuniversiteit. 

Prof.dr. James Hunton is per 6 mei 
2009 benoemd tot hoogleraar Ex-
perimental accounting research 
into aspects of governance & con-
trol in de Rotterdam School of Ma-
nagement, Erasmus University. Hij 
treedt als hoogleraar toe tot het 

Department Accounting and Control. Hunton houdt 
zich bezig met onderzoek naar het gedrag van top-
mensen in de financiële sector. 

VRIJDAG 26 JUNI
11.00 uur. Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Gianluca Trifirò
Use and Safety of Psychotropic Drugs in Elderly Pa-
tients

16.00 uur. Aula, gebouw A (W)
Oratie Dr. H.J. de Koning
Bijzonder hoogleraar met de leeropdracht Evaluatie 
van vroegopsporing van ziekten
(Erasmus MC)
‘De mysterieuze massa’

VRIJDAG 26 JUNI 
10.00-17.30 uur.

ZATERDAG 27 JUNI 
09.30-17.00 uur. 
Woudestein, zaal H 17 - 02 (Rivium-zaal) (W)
Justice, Care and the Family: 
philosophical explorations. 
Sprekers o.a. Anca Gheaus en Ingrid Robeyns 
(Erasmus Universiteit Rotterdam), 
Adam Swift (Oxford University) en Joel Anderson 
(Universiteit Utrecht). Zie www.eur.nl/fw/nieuws

DINSDAG 30 JUNI
11.00 uur. Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Nadja Günster
Investment Strategies Based on Social Responsibility 
and Bubbles

13.30 uur. Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Rui Duan
Herpetic Keratitis in Humans: Interaction between 
Virus and Host

16.00 uur. Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Karin Lemmens
Improving Chronic Care; Developing and testing di-
sease-management interventions applied in COPD 
care

WOENSDAG 1 JULI
09.45 uur. Erasmus MC, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie Yaël A. de Man
Clinical Aspects of Pregnancy-induced 
Amelioration of Rheumatoid Arthritis
PARA-study

11.45 uur. Erasmus MC, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie Berbke van Ginneken
Fatigue after Liver Transplantation

13.45 uur. Erasmus MC, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie Janneke Belo
Nontraumatic Knee Complaints in Adults in 
General Practice

15.45 uur. Erasmus MC, faculteitsgebouw, 
collegezaal 7 (H)
Promotie Christiaan de Bruin
Somatostatin and dopamine receptors as 
molecular targets for the medical treatment of 
Cushing’s disease

DONDERDAG 2 JULI
13.30 uur. Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie A. van Dijk MSc
Essays on Finite Mixture Models 

VRIJDAG 3 JULI
16.00 uur. Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Rutger van der Brugge
Transition Dynamics in Social-Ecological Systems; 
The case of Dutch Water Management

--------------------------------------------------------
H= campus Hoboken, Faculteit Erasmus MC - 
Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam
W = campus Woudestein, Burg. Oudlaan 50, 
3062 PA Rotterdam

Sir Clive W.J. Granger

Met bedroefdheid en diep respect voor wat hij voor 
de wereld betekend heeft, hebben wij kennis geno-
men van het overlijden op 74-jarige leeftijd van No-
belprijswinnaar Economie 2003, Sir Clive W.J. Gran-
ger op 27 mei 2009.
Professor Clive Granger, verbonden was aan de Uni-
versity of California in San Diego, bezette vanaf 1 juli 
2006 de Henri Theil Wisselleerstoel bij de Erasmus 
School of Economics. Hij ontving voorafgaand aan 
deze benoeming een eredoctoraat van onze univer-
siteit voor zijn baanbrekende bijdragen aan de speci-
ficatie van dynamische econometrische modellen. 
Hij was een wetenschapper in hart en nieren, die ons 
telkens weer van nieuwe ideeën en inzichten voor-
zag. Daarnaast was hij mentor, collega en een goede 
vriend van vele medewerkers van ons Econometrisch 
Instituut van de ESE.
Met zijn bescheidenheid en beminnelijk karakter zal 
hij altijd in onze herinnering blijven. Het was een bij-
zondere eer en genoegen om hem in ons midden te 
hebben.

Professor Philip Hans Franses,
Decaan Erasmus School of Economics

In Erasmus Magazine nr. 20 van 4 juni 2009 zijn de 
foto’s bij de kaders van het verhaal ‘Dubieuze club 
zet voet op campus’ per ongeluk verwisseld. De foto 
van Lotte Voets staat bij het interview van Hanna 
Neeft en vice versa.  Onze excuses hiervoor. Voor de 
goede orde: 
dit is Lotte

en dit is Hanna

WETENSCHAPS
AGENDA

PERSONALIA

VRIJWILLIGERS IN MEMORIAM

VERWISSELD



VERKEERSSCHOOL 
AVANTI

Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum 

direct bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 

4679448 
e-mail: info@avantirijschool.nl

www.avantirijschool.nl

Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

Dikkers Boersema Advocaten 
is per 1 september 2009 op zoek 
naar een 

parttime secretaresse 
voor 20 uur per week 

Het kantoor heeft twee vestigingen, 
in Maassluis en Vlaardingen. Op 
beide locaties kom je te werken. 

Werkrooster is fl exibel en aan te 
passen aan collegetijden. 

Vereisten: snel typen, secuur 
kunnen werken en stressbestendig. 

Je mail en cv kun je mailen naar: 
boersema@dikkersboersema.nl

School zoekt:

Studenten voor goed 

betaalde bijbaan!

Wil jij tegen goede verdienste 
ondersteunen op een school als student.
Ga dan naar www.jufels.nl voor bijbanen in 
het onderwijs!

Leer- en Ontmoetingsproject  voor 
Vrouwen (LOV) zoekt

Vrijwilligsters voor taalles

Wil je wekelijks gedurende een jaar Nederlandse 
taalles geven aan een buitenlandse vrouw, een 
groepje vrouwen of  wil je een buitenlandse 
vrouw coachen naar vrijwilligerswerk?

Bel of  mail Annette Kreijkamp, 010-4439055
a.kreijkamp@lovrotterdam.nl
www.lovrotterdam.nl

Word journalist na je studie
Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek (PDOJ)

Al 20 jaar de meest succesvolle weg naar werk bij een krant

www.fhk.eur.nl/podj/

pdoj@fhk.eur.nl
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TOP STUDENT OPTS FOR LONDON
Will Erasmus University lose top student Ahmed Mahla? He wrote the best paper of the Bachelor 
Honours Class of the Erasmus School of Economics. 

HOUSING HORROR THING OF THE PAST?
In September a new group of international students will start their studies at the EUR. But, will 
there be enough accommodation? 

In addition he 
finished his bach-
elor course in two 
in stead of three 
years. And de-
spite really hav-
ing enjoyed the 
extra challenges 
of the Honours 
Programme and 

the appreciation he got from his teachers, the Dutch 
education systems caters little for top students. As a 
result, Ahmed would like to do a master programme 
at the prestigious London School of Economics. 
“It is the best school, the top, with a climate aimed at 
developing your full potential”, the 27-year old Mo-
roccan student says. He came to Holland a few years 
ago to study here. “I notice the reluctance among 

teachers to differentiate between students. And don’t 
get me wrong. I don’t believe you should be discrimi-
nated upon because of things you haven’t chosen for, 
but you should on the basis of performance.” 
He is a good example of how strict regulations and 
stimulation can get students’ performances to a 
higher level. “Last year, I did not manage to write a 
good paper for the Honours Class. Because of coach-
ing and talks with the teachers I did pull it of and I 
even won! I liked the discipline and the strict rules. 
An atmosphere of being critical of each other evolved, 
which got us all to a higher level. I believe the master 
courses here are good, but I am afraid I will not find 
enough of a challenge. Again, the professors are good, 
but it is the students who establish the level of the 
course.” As a matter of fact, there is no ‘yes’ yet from 
London, admitting Ahmed to the programme there. 
WG

Last September it became painfully clear that the 
number of international students had exceeded the 
number of available places for them to live. Students 
ended up in the infamous caravans; others had to stay 
with friends or live in hostels. There was outrage and 
different parties pointed their fingers at each other. 
One thing is for sure: The EUR cannot afford this and 
the question is, will we see a similar situation this 
September? 
A commission chaired by Arthur Ringeling recently 
investigated the housing problems and came to 
the conclusion that the EUR had failed miserably. 
Stadswonen, the EUR and two students have now 
reacted to this damning report with a joint statement, 
published on the EM website, (www.erasmusmaga-
zine.nl). As far as the number of houses is concerned, 
they state that the agreement between the EUR and 
Stadswonen is for Stadswonen to have 450 student 
apartments ready in September. At the same time the 
parties acknowledge that the number of international 
students has been on the rise. Stadswonen and the 
university are therefore hard at work to increase the 
number of available apartments.
The increase will primarily be realised through newly 
created student housing on the campus they say, 
which is true: Somewhat surprisingly, Kees Lansber-
gen, director of the EUR’s facility centre announced 
on 3 June that the F/G building on the Woudestein 
campus will be available in September. It will house 
109 international students. Yet there is a hitch: 
Stadswonen will rent the building from the EUR 

and should rent out the apartments to international 
EUR students exclusively. Lansbergen goes on to say 
that he has managed to acquire 65 extra living units 
for international students, of which twenty are from 
Stadswonen. He believes this September there will be 
a match between ‘supply and demand’. 
In addition to the housing shortage, there was criti-
cism too this year from students who did have an 
apartment. They claim Stadswonen’s rents are too 
high, the apartments are dirty, their furniture is 
old and worn and students have few or no alterna-
tives, certainly not after having signed a ten-month 
contract. After that, students cannot move to some-
where else, while some areas are considered unsafe. 
Stadswonen is a monopolist they said. Now all say 
in their joint statement they “are confident that [the 
newfound] collaboration will lead to more clarity and 
improved communication with foreign guests. This 
will change the service experience, which will be per-
ceived as improved.” 
The problems are now high up the agendas of both 
the EUR and Stadswonen which is good news for a 
new batch of international students. There should be 
enough accommodation available in September. Time 
will tell. To be continued. KL 

The joint statement by Stadswonen, the EUR and 
students Barnabe Lacroix en Willem Kistemaker can 
be read (in English) on EM’s website at: www.erasmus-
magazine.nl/em_international

INTERNATIONAL
 Mail to  

 international@em.eur.nl

Summer plans 

Name: Coen van Genderen
What: Climb the Kilimanjaro 
This summer I am going to climb Mount 
Kilimanjaro in Tanzania together with a 
friend. With 5885 meters it is the highest 
mountain in Africa. It will take us five days 
to reach the summit. What makes Mount 
Kilimanjaro so special is that it stands on its 
own. The climb starts in a forest where you 
are surrounded by monkeys and a tempera-
ture of 25 degrees and ends in the ice with 
temperatures that can reach minus twenty 
degrees. After climbing the Kilimanjaro we 
will continue with a safari and we will finish 
our journey with a couple of days in a beach 
resort in Zanzibar. We arranged the climb via 
a Dutch travel agency in Tanzania. We will be 
accompanied by two guides, four people who 
carry our luggage and a cook. The climbing 
itself is not that difficult. The high altitude 
however makes the mountain difficult. Es-
pecially after you have passed four thousand 
meters, the air gets very thin and there is a 
danger of getting altitude sickness. We hope 
to prevent this by taking an extra rest day 
at four thousand meters to get accustomed 
to the altitude. In addition, both of us have 
worked hard to get our condition up to the 
required level. I go running a couple of times 
per week and play soccer and tennis. I chose 
to climb Mount Kilimanjaro because I really 
like traveling and challenges. Besides, Africa 
in general appeals to me very much for a va-
riety of reasons. For my work as project man-
ager for an investor in development projects, 
I travel regularly to Africa and I really have 
developed a passion for the continent with 
its beautiful untouched nature and happy 
people. ZK
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While it may seem that we at Erasmus University 
consist of only the Woudestein Campus and Eras-
mus MC, there is actually more under the Erasmus 
name, for example the Institute of Social Sciences in 
The Hague.
Text: Mark van der Maas and Micha Jakobs Pho-
tography: Levien Willemse 
The Institute of Social Sciences (ISS) joined the 
ranks of those flying the EUR flag as recently as 
18 December 2008. The ISS is something special: 
world-renowned, but hardly known in Holland, it is 
“the United Nations in miniature”. It was founded 
in 1952 by Dutch universities and is now “Europe’s 
leading centre of development studies”. It is the 
second so-called ‘International Education Institute’ 
(IO) to join the EUR, after the Institute for Hous-
ing and Development. There are five of these in 
Holland and their common goal is to improve and 
enhance education in developing countries. Since 
the ISS was founded, more than eleven thousand 
students – from 160 mostly developing nations 
– have studied at the institute and each year, 350 
new students arrive. Most are master students; 
however, at the ISS one can also do a PhD pro-
gramme. Alumni typically work for international 

organisations, governments, or in higher education. 
As of July, the ISS will officially have become an 
‘academic institute’ within the EUR, which can be 
compared with a faculty. “But outside the campus”, 
ISS secretary Inge Verschuur says, because the ISS 
belongs in The Hague, “the international city of 
Justice and Peace”. 
Verschuur explains it was not the ISS’ idea to join 
the EUR. It was the Education Ministry that told 
the IO institutes to become part of a university. For 
the ISS, the EUR turned out the most logical choice 
but “at the start of the negotiations, there were 
doubts as to whether we wouldn’t be gobbled up 
completely by the EUR. If you have had a name in 
international higher education for 56 years, you are 
not willing to give that up just like that”, Verschuur 
says. But, “Rotterdam is open to development stud-
ies and international cooperation. At the same time 
we can do more innovative research with the aid of 
the EUR facilities.” 
The ISS currently has sixteen specialisations, which 
can be studied either in twelve- or fifteen-month 
‘batches’. These range from Economics to Human 
Rights and Poverty. As for its students, the ISS is 
a melting pot of different nationalities. Almost half 

of the students are from Asia, but Africa and Latin 
America are also well represented. Kindly enough, 
a few of these students agreed to voice their opin-
ions on the new partnership with the EUR and its 
effects on them.

Moses Mugabe 
Uganda
Masters of Public Policy & Management 
“For now, there have been no visible changes for 
the students. During our classes and lectures, 
everything is the same, and the only change I 
have noticed is that I have started to hear about 
it. However, what I would like from this is for us 
to have external knowledge from the EUR. I hope 
this process of a partnership between the ISS and 
Erasmus will allow us access to their research, their 
knowledge, and for us to offer the same.” 
“I also hope that students from both campuses will 
have the opportunity to interact. From what I know, 
my diploma will show the Erasmus Insignia, yet if 
we do not have interaction with Erasmus or their 
students, I won’t feel I am a part of it. If somebody 
asks me, ‘you graduated from ISS and Erasmus, 
how did you like Erasmus?’ I won’t be able to an-
swer. This is why I hope that we will have an oppor-
tunity to share and learn together.”

Mexico
Masters of Development Studies 
“I think this partnership will be beneficial for ISS, 
especially in terms of administrative processes and 
procedures. However, it will take a while until the 
implementation is complete and the benefits will 
probably only come in when future generations of 
students are studying here. I expect that eventually, 
the ISS and Erasmus will have the right to access 
each other’s services. For example, if I wished to do 
a language course, which they do not offer here, I’d 
like to think that I’d be able to at Erasmus.” 
“However, one thing they have to keep in check is 
the ISS identity. They must make sure that this in-
tegration does not change the culture we have here. 
We have an extremely diverse international student 
base, with 200 students from over sixty countries, 
and I hope that this, as well as the way people inter-
act here will not change.”

Eyob Balcha 
Ethiopia
Masters of Children & Youth Studies
“As a student representative, I hope that we can 
work together and incorporate students more into 
the integration process. Unfortunately, we are all 
busy with exams at the moment, but we have made 
contact with our dean, and he is interested in our 
proposal. So far almost all the information provided 
on our homepage has been directed at staff, and not 
students. In fact, I would probably not have known 
we were now affiliated with Erasmus if I was not a 
student representative. The integration so far seems 
to be related to non-student issues. I believe that as 
student representatives, we have the responsibility 
to ensure that students are informed and affected 
only beneficially from this.”    

Find out more at: www.iss.nl  

ISS, partner of Erasmus
While it may seem that we at Erasmus University consist of only the Woudestein Campus and 
Erasmus MC, there is actually more under the Erasmus name, for example the Institute of 
Social Sciences (ISS) in The Hague.  
 text Mark van der Maas and Micha Jakobs photography Levien Willemse 
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The year in brief:
 
Remarkable
Sociologist and angry young man Willem Schinkel 
features in the well-known TV show ‘Zomergasten’. 
A night of well thought out TV.  Angry members 
from seven of the eight student associations in 
Rotterdam try to prevent first-year students from 
reading Erasmus Magazine by removing all copies 
from the distribution bins on the campus because of 
a bantering article on Rotterdam’s student life. The 
protest action is stopped followed by a good discus-
sion.   Guest Professor of Citizenship and Identity 
Tariq Ramadan [PHOTO] has a debate with retired 
politician Frits Bolkestein in September. It appeared 
Bolkestein had prepared for this by means of a few 
Google queries. Subsequently Ramadan decided 
not to actually debate the issues the old libertarian 
raised. It was not the last time Ramadan was criti-
cised this year.   The first alumni day at the EUR 
proves a success also because the alumni leave their 
kids safely at the kids lectures, while they themselves 
re-live memories of the ‘good old days’.   A doctor 
is based on the campus as of last year. The GPs 
in the area are not happy with this news and file a 
complaint. Nothing is heard of this matter thereafter.  
 Tariq Ramadan is condemned again after gay 
newspaper the Gaykrant publishes a critical piece 

on him. Rightwing politicians in the Rotterdam 
city council question Ramadan’s position as Islamic 
philosopher and his ability to build bridges in the in-
tegration debate. After endless sessions, which took 
several days, the city decides Ramadan can stay on 
and two aldermen resign. The university renews Ra-
madan’s contract: “does good research and students 
are happy”, according to the rector.   Desiderius 
Erasmus already had several casts of him standing 
in Rotterdam and on the campus; now he comes to 
live in a comic strip called ‘Erasmus in Europa’. The 
comic strip is distributed mainly among primary 
school pupils.

From Above 
  The university introduces ‘Erasmus Vitaal’, a 
programme to keep its employees fit and healthy, and 
at work.  The Executive Board and the deans agreed 
to meet the tough targets set in the Erasmus 2013 
strategic vision by signing a covenant.   Dean Marc 
Loth of the Law Faculty is appointed as councillor at 
the Supreme Court of the Netherlands and leaves the 
university. He is succeeded by Maarten Kroeze.  
 The university, ever striving for more internation-
alisation, signs a pact with Universitas Indonesia.  
 Mayor Ivo Opstelten says goodbye to Rotterdam 
and the EUR and is given an interesting collection 
of stories about the city of Rotterdam written by 
EUR researchers.  The university opens an office 
in Brussels expecting researchers to better find their 
way to European funds as a result.  The EUR’s 
management and some other offices are relocated to 
the A-building. Not everyone feels at home straight 
away due to a lack of space, noise and missing 
files.    Henk Schmidt, dean of the Faculty of Social 
Sciences and professor in Psychology will succeed 
Steven Lamberts as rector magnificus of Erasmus 
University Rotterdam at the end of 2009.   The uni-

versity starts a cooperation scheme with WorkMate: 
Employees can do eight hours of community service 
during university work hours.   Member of the Ex-
ecutive Board Jan Willem Oosterwijk retires for the 
time being due to of health problems. 

From Education and Students
  EUR student Elisabeth Willeboordse wins a 
bronze medal in Judo at the Beijing Olympics.   The 
Duisenberg School of Finance, a joint initiative of the 
EUR, the two Amsterdam universities, Tilburg Uni-
versity and the Dutch financial sector starts teaching 
financial top talents.  The Law Faculty is the first to 
test its first-year students on language skills. A mere 
seventeen percent passes the test at the first attempt. 
 In an effort to improve the university’s image 
among the international students, for the first time 
an official welcome event is organised for them, in-
cluding an introduction to the Dutch cuisine.At the 
Woudestein tram stop next to the Excelsior stadium 
a sociology student is killed in an accident. She is hit 
by a car while crossing the road. 
 Books, pens and computers are only allowed into 
the university library in a special basket. The strict 
baskets policy leads to much irritation and many 
complaints. 

 Med students for the first time declare as part of 
their bachelor programme that they will maintain a 
committed and serious attitude towards their studies. 
Students are happy with their minors. For the first 
time, all third-year students had to do a minor.  
 Fifth-year law student Erik van Halem was cho-
sen ‘housemate of the year’. He got the most votes in 
a contest organised by Erasmus Magazine  

AN EVENTFUL YEAR 
The academic year has come to an end. Whether you did or did not pass your exams, or you are 
still almost ready to hand in your dissertation, or you just wrote paper after paper, let’s have a 
look at what has really been a big deal this academic year. 

1. Housing became a disaster 
Accommodating the international students 
was a topic almost everyone at the EUR was 
in some way involved with. It started with 
international students in caravans and at 
temporary addresses in and around the city. 
It ended with a damning report stating how 
badly things had been dealt with and the 
appointment of an ‘accommodation man-
ager’ to prevent a second housing disaster. 
Because a university with such high interna-
tional ambitions can no longer afford to hide 
behind housing corporation Stadswonen. The 
good news is that finally, the F/G building 
will be open from September as accommoda-
tion for international students.

2. Credit Crunch Became 
Financial Crisis Became 
Recession
They were the heydays for professors and 
researchers in Economics: Everyone wanted 
to learn about the financial crisis which 
started to affect Holland as well from last 
September. Yet, as the crisis worsened, they 
found themselves being the target of blame: 
Couldn’t they have seen this coming? Why 
had they not warned and how could they 
have maintained for years that the free mar-
ket was the way to go? The ones calling for 
higher ethical standards and less numbers 
and free-market approach were not listened 
to until a year ago; the faculties are now also 
convinced of a little more reflection of the 
economy.
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Gail Whiteman

Resits?
My last task this year is to write the multiple choice 
resit for one of my big courses (+300 students). I have 
just finished teaching a smaller class of thirty stu-
dents, and I confess that I feel some resistance to pre-
paring yet another multiple choice exam. I have been 
wondering why. Although I often question the influ-
ence of dead white men on contemporary multicul-
tural education, I think that Alfred North Whitehead, 
a famous British mathematician and philosopher at 
Harvard, makes a contribution. 
He said: “No educational system is possible unless 
every question directly asked of a pupil at any ex-
amination is either framed or modified by the actual 
teacher of that pupil in that subject. The external 
assessor may report on the curriculum or on the per-
formance of the pupils, but never should be allowed 
to ask the pupil a question which has not been strictly 
supervised by the actual teacher, or at least inspired 
by a long conference with him [or her].” Contem-
porary African American scholar, bell hooks, tells us 
something similar. She says: “Education is the practice 
of freedom” which requires active participation of 
students and lecturers in an engaged pedagogy of 
learning and social change. Whitehead and hooks help 
me understand my resistance to what has become the 
norm in undergraduate resits. I don’t feel comfortable 
with this type of de-personalized exam, and at the 
same time feel unable to take on the degree of work 
that is required to deliver engaged one-on-one inter-
action with hundreds of students. There are limits to 
one’s capacity.
When it comes to asking ourselves about the aims of 
education, Whitehead fundamentally questions the 
value of my resit. If hooks is right, that dynamic educa-
tion is a partnership between students and lecturers, 
one that results in critical reflection, I wonder why we 
don’t all just stand up and say enough: enough of the 
large classes that prevent in-depth learning and re-
flection. Enough of the focus on budgets and research 
output that constrains our time so much that we 
cannot always give our undergraduate students “an 
intimate sense for the power of ideas, for the beauty 
of ideas, and for the structure of ideas, together with 
a particular body of knowledge which has peculiar ref-
erence to the life of the being possessing it” (White-
head, 1929).  It makes me wonder. While I do not know 
(yet) how to deal with my ‘crisis of examination’ , I will 
try to figure out a better way next term.  In the mean-
time, good luck to you, and to me.   

Dr. Gail Whiteman
Sustainability and Climate Research Centre
www.erim.eur.nl/scr

 Med student Victor Middelkoop surprises 
everybody with his appearance and act as medi-
cal wizard in SBS TV show ‘De Nieuwe Uri 
Geller’. 
 Together with a number of other universities, 
the EUR introduces an education minor. A 
program educational theory and a master pro-
gramme in science of teaching will follow suit. 

 A study among Dutch students reveals that 
a master is believed to be a logical step after 
the bachelor. Only few switch universities for 
the master.  Student rowing association Skadi 
wins the top number of the Varsity for the fourth 
consecutive time. 

From the Researchers
  The university gives honorary degrees to a 
jurist, a business administration researcher and 
a communication studies researcher.  
 Princess Máxima opens a new Generation R 
research centre at Erasmus MC. 
 Noreena Hertz, well-known English philoso-
pher and economist, is guest professor at the 
Rotterdam School of Management for nine 
months and announces the end of the so-called 
‘Gucci capitalism’. 
  Another well-known researcher is welcomed 
at the EUR: Micheal Braungart, the man behind 
the ‘cradle to cradle’ concept, which allows for 
products to be re-used in stead of becoming 
rubbish. He becomes extraordinary professor 
at the Faculty of Social Sciences.   The EUR 
starts a large-scale study in happiness.  In 
contrast with neighbouring countries, the Dutch 

government does not invest extra in research 
and innovation in order to fight the recession.  
 Virologists Ab Osterhaus en Ron Fouchier 
can be seen in countless TV programmes with 
the outbreak of swine flu. The Erasmus MC is 
developing a vaccine.   Clinical research at 
Erasmus MC tops the prestigious Times Higher 
Education ranking.      

3. Economics and Computer Science cause a stir at ma-
nagement levels
 Not enough students and a profile that did not match with the image and approach 
which the management of the Erasmus School of Economics, strives for: The Bachelor 
programme Economics and Computer Science was therefore terminated, despite heavy 
protests from students and teachers and a temporary blockade of the University Board. 
There was a lot of discussion on vote ratio and the provision of information, but all to 
no avail. High school graduates with an interest in Economics and Computer Science 
can from now on now on turn to Leiden to then come back to Rotterdam for the master 
programme which was not scrapped.
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According to Ilan Aharoni, Guy Ben-
Moshe, both IBA students, and Boaz Ben 
Shitrit a pre-master student, the major 
prejudices about Israel are: “Direct, 
hardworking, rough and opinionated. 
Boaz: “Israelis always have something 
to say. Having an opinion is very 
important. In Holland having a 
strong opinion can mean indi-
rectly that others are mistaken.” 
Boaz also explains that almost 
all Israeli students on campus 
have been in the Israeli army 
for three years, adding to the 
rough image. Boaz: “There 
is a nickname used for Israelis 
– Tzabar. Like the thorny fruit 
(Prickly Pear Cactus), we are rough 
on the outside but very sweet on the 
inside. A part of it has to do with our 
physical appearance and macho culture. 
Also, we say anything that comes into 
mind in almost any given situation, we 
can argue, tones will rise, we say things, 
but once we are done with arguing the rela-
tionship goes back to what it used to be and 
the argument is forgotten. In the Dutch culture 
almost nothing is forgotten and with everything 
you say you need to be a diplomat.” Ilan: “We 
care a lot about the ‘bottom line’ we always 
want to quickly understand the main point of 
what people try to say – when we argue we 
might cut each other off while talking because 
we got the main point. That’s why sometimes a 
thirty minute discussion can be shortened up to 
five. Europeans can get offended by this style; 
that’s why we try to avoid it with them, but it’s 
deeply imbedded in us.”

Not a desert, an Oasis!  
Many people imagine Israel as a big desert. 
Guy: “Often people have strange misconcep-
tions about Israel” People also think that Israel 
only exports Jaffa oranges and bagels. “But 
almost fifty percent of exports are from the 
high-tech industry.” Ilan: “Intel, for example, 
has its largest R&D center outside the USA 
in Israel and many inventions originated there 
like the first instant messenger (ICQ), VOIP – a 
technology used for voice communications on-
line. Also, Israel has one of the best engineering 
schools in the world – the Techniyon.” Many 
people don’t know it, but Israel ranks third in 
the ratio of university degrees per capita (be-
hind the US and Holland). Guy: “Israel has a 
very entrepreneurial culture.”

Perception is de-
ception  Ilan: “Israel ap-
pears a lot in the news, mostly 
negatively, relating to the 
local conflicts. Often you see 

Orthodox people in the street 
and viewers perceive these im-

ages as representative of the situation. 
In reality though, most people in Israel 
are secular and the Orthodox are the 
minority. Sometimes people on campus 
don’t understand the difference be-
tween Israeli and Jewish, thinking it’s 
the same thing but it’s not. Judaism 
is a religion, but it is also a cultural 
definition. Many people in Israel who 
are not religious define themselves as 
Jewish too. Ilan and Guy: “Studying 

in Holland we met a lot of people from 
countries which are considered hostile 

to Israel such as Iran and Lebanon and 
we had good relationships with them. It 

shows that once people talk to each other 
face to face everything suddenly looks very 

different.” 

The Sun  The thing they miss most being 
in Holland is the great weather. Ilan: “I have 
my birthday in June and I always go to the 
beach and celebrate or just hang out in an open 
bar with friends, but here in Holland it is still 
raining!” Boaz: “The weather is unpredictable 
here. One day it rains the other it’s hot and 
then rainy again. In Israel you can count on the 
summer being ‘the summer’. Ilan: “In Israel 
people are very warm, very open- it may be due 
to the weather, sometimes it’s perceived as un-
comfortable for people from other cultures, but 
we really mean the Spanish saying of mi casa 
es su casa.” Guy: “Food is very important to 
us. We go to the market in Blaak almost every 
week, or other fresh produce stores and we put 
a lot of effort in preparing the food. We also 
like to eat together and everyone prepares their 
specialty dish. When we are all sitting together 
for dinner – a cultural event rather than neces-
sity – it’s time for bonding and relaxation.” The 
two housemates I lived with during my time 
at Erasmus, heard so much about Israel that 
they ended up travelling there. While both had 
travelled to many places before, it was their 
best vacation ever. The conclusion: Don’t be 
intimidated by the images on the news- they 
are not representative. Come visit and see for 
yourselves.”  

Israel 
A petite country though a star in popular press and news coverage. How does such a small 
country attract so much attention and how do Israeli students perceive life in Holland?   
text  Jonathan Friedman

Pride&Prejudice

According to Ilan Aharoni, Guy Ben-
Moshe, both IBA students, and Boaz Ben 
Shitrit a pre-master student, the major 

hardworking, rough and opinionated. 
Boaz: “Israelis always have something 

inside. A part of it has to do with our 
physical appearance and macho culture. 
Also, we say anything that comes into 

ages as representative of the situation. 
In reality though, most people in Israel 
are secular and the Orthodox are the 
minority. Sometimes people on campus 
don’t understand the difference be
tween Israeli and Jewish, thinking it’s 
the same thing but it’s not. Judaism 
is a religion, but it is also a cultural 
definition. Many people in Israel who 
are not religious define themselves as 
Jewish too. Ilan and Guy: “Studying 

in Holland we met a lot of people from 
countries which are considered hostile 

to Israel such as Iran and Lebanon and 
we had good relationships with them. It 

Moshe, both IBA students, and Boaz Ben 
Shitrit a pre-master student, the major 

Boaz: “Israelis always have something 

physical appearance and macho culture. 

In reality though, most people in Israel 

to Israel such as Iran and Lebanon and 

Summer plans 

Name: Gieltje Adriaans
What: Community 
Development project in Kenia
At the beginning of this academic year I decided to 
search for an extra-curricular project which would 
provide me that with bit of extra value. Earlier 
travels to developing countries had moved me and 
therefore I decided to apply for the Community De-
velopment International Team. Together with four 
other RSM students I formed a committee with the 
purpose to start a development project with a busi-
ness touch in Africa. Soon we came in contact with 
SchoolChild Africa which was the beginning of an 
intense cooperation. One of their current projects 
seemed especially interesting to us: the Vocational 
Training Centre (VTC) in Mbita, Kenya. This project 
gives 24 male orphans (aged 16-26) practical educa-
tion in construction, welding, bee-keeping, farming 
or carpentry with the goal of becoming indepen-
dent one day. Besides the education, the orphans 
are employed by the VTC for self-sustainment and 
to generate income. The VTC has been very success-
ful in the last couple of years. The only impediment 
however is the lack of business knowledge the 
Kenyan students suffer. This causes the VTC to fail 
being profitable and sometimes even cost-covering. 
It inspired us to develop a basic training course in 
the business principles of bookkeeping, marketing 
and project management. This should enable the 
organization to become more market aware and 
improve the understanding in its operations. The 
last couple of months our team have been very 
busy setting up the teaching program which has re-
sulted in an interesting knowledge framework. Be-
sides the theoretical aspects it was very important 
to investigate the cultural differences to make the 
training truly valuable. In June/July this summer we 
will travel to Kenya to implement our project and 
to research the further steps and opportunities for 
the future. In case of success the project will prob-
ably be extended. I am really looking forward to the 
trip which will undoubtedly be an unforgettable 
experience! ZK
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FESTIVAL SUMMER
This summer Rotterdam will be transformed into 
one festival area. The city will host not just one or 
two events during the next month. We are talking 
about several large scale festivals filling the summer 
days from the end of June onwards. If you plan to 
spend your summer back here in good old Rotter-
dam, don’t miss them. Even if you have lived here for 
a year, you can’t even slightly imagine how strongly 
the heart of Rotterdam beats during the summer 
months. Actually, there is really no need to go on 
vacation this year. Check out the festivals and fill 
your summer with unique experiences, great vibes 
and memories for a lifetime. 

NORTH SEA ROUND TOWN
North Sea Round Town 
might easily be confused 
with the North Sea Jazz 
Festival. But watch 
out! Even though jazz 
vibes dominate both 
these events, they are 
incomparable. During 
the sixteen days, there 
will be over 150 different 

performances. These numbers seem too large to be 
true, but once you have checked out the website, you 
will only be worried about how to attend as many 
of them as possible. While planning your concert 
schedule, don’t forget about the exams you might 
still have to take. So don’t be scared by the size of the 
festival. On the website there is a detailed schedule 
of all the concerts and events taking place in the 
various locations spread throughout the city. Pick 
some events at your favorite bar, plan to see some 
artists you’ve heard a lot about or just drop by at a 
few randomly chosen concerts to enjoy some real 
good live music. 
www.northsearoundtown.com (27th June – 12th of July) 

TMF AWARDS FESTIVAL
The Black Eyed Peas, Armin van Buuren and many 
more famous artists make a great line up at the 
TMF Award Festival on the Wilhelminaplein. TMF 
is the Dutch version of MTV and will give awards 
to the best musicians of the year at this festival. You 
can vote yourselves for a musician of your choice 
through their website. Maybe you will see your 
candidate taking home the price that night and oth-
erwise you will still have an amazing party. Three 
stages with different themes will create an amazing 
party atmosphere right along the beautiful Maas. 
So there is not much left but you to make the festival 
one of the great experiences this summer. Don’t 
forget to buy a ticket in advance, as the event will 
surely be sold out pretty soon.
www.tmfawards.nl (4th of July) 

METROPOLIS – NEW MUSIC FIRST

“Never heard of it.”, is probably one of the first 
reactions to the name Metropolis Festival. Well, you 
might not believe it, but that is one of the goals of 
the festival because they present more than thirty 
newcomers usually with pop-musical backgrounds. 
The bands come from the US, Canada, Denmark, 
Sweden, the UK and obviously the Netherlands, 
and they bring new sounds to our ears. Not only 
does the festival attract over 35.000 people every 
year, on top of that it is also free. No charge, no tick-
ets to be bought in advance. Just enjoy this day of 
new music between thousands of people and make it 

one great party together. So mark the 5th of July in 
your agenda. It will definitely fit well in there, as the 
rest of the days will be scheduled for studying. Grab 
some friends and some drinks, take the Metro to the 
Zuiderpark and join the crowd at the Metropolis 
Festival.
www.metropolisfestival.nl (5th of July) 

25 YEARS BRAZILIAN CARNIVAL
Yes it is possible! There is a Brazilian Carnival 
right here in Rotterdam and it has been there 
for 25 years already. In size it may not be able to 
compete with Rio de Janeiro, but nevertheless the 
atmosphere will be the same. There will be vari-
ous dance groups from all over the Netherlands 
presenting themselves in Brazilian style, spreading 
the vibes of Brazil all over the carnival. Throughout 
the carnival the most beautiful costumes as well as 
the dance performance and creativity of the groups 
will be rewarded. Prior to the carnival, on 20 July 
there will be an election of the Carnival Queen. She 
will then be the host of the carnival. During the two 
days, there will be lots of performances, a battle of 
drums and a huge parade all through the city center 
of Rotterdam. Don’t miss this cultural explosion 
celebrating its 25th anniversary.
www.zomercarnaval.nl (20th, 24th and 25th of July)

Erasmus Student Service 
Centre:the central service 
point for students. See the 
website for an overview 
of the services. Location: 

C-hall (CB-07), at the Woudestein 
campus. Telephone: (010) 408 2323. 
Opening hours: working days from 
9.30 - 17.00 hours. Website:  HYPER-
LINK “http://www.eur.nl/esscinterna-
tional” www.eur.nl/esscinternational

LANGUAGE & TRAINING CENTRE 
Intensive Summer courses! 
Register now for a summer course 
in Dutch, English, Italian or Spanish. 
These so-called ‘crash-courses’ will 
take place between 4 and 22 August 

2008 (Dutch from 3-14 August). In a 
period of three weeks you can im-
prove your language proficiency with 
two levels. Enrolment deadline for 
Dutch course: Friday 3 July 2009.
Enrolment deadline for courses Eng-
lish, Italian or Spanish without intake: 
Friday 10 July 2009. For more informa-
tion see: www.eur.nl/english/ltc/sum-
mercourses.

Registration intakes September 2009
For students who plan to enrol for a 
language course or who need a proof 
of their current level of a language 
the LTC offers intakes Chinese, Dutch, 
English, French, German, Italian, Japa-
nese and Spanish in September. Dead-
line of registration: 7 September 2009. 
For more information see: www.eur.
nl/english/ltc/languagetest/intakes.

Registration language courses Octo-
ber – December 2009
The LTC offers language courses in 
Chinese, Dutch, English, French, Ger-
man, Italian, Japanese, Russian and 
Spanish. Deadline of registration: 23 
September 2009. Please note that 
the registration for an intake must be 
done separately. For more informa-
tion see: www.eur.nl/english/ltc/
language_courses/students.

ERASMUS SPORT
Summer card
3 months of sports for only € 39, in-
cluding fitness!
Valid through 31 August 2009

Sports Centre open during summer
During the summer period, the regu-
lar sports program is valid through 26 
June. After that, we offer the follow-

ing sports through 31 August: tennis, 
squash, table tennis, fitness and a 
number of bodyfit lessons.

Zumba!
New in September 2009! Check www.
erasmussport.nl in August for the 
bodyfit timetable 2009-2010

Want to stay up to date?
Check www.erasmussport.nl and 
subscribe yourself for our news letter. 
Are you a student at the EUR? Register 
yourself for the Erasmus Sport Chan-
nel on SIN-Online.

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

E S S C

SERVICE

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Christian Mathis



Waar woon je? “In Huize Lamberta, een RVSV- en Laurentiushuis, met drie meiden van de eerste en vier van 
de tweede vereniging. Die verdeling bevalt, en we proberen die zo te houden. Wij bezoeken over en weer elkaars 
vereniging en pakken zo uit beide werelden het nodige mee. Tijdens de Eurekaweek werd ik lid van RVSV. Na 
afloop heb ik bij verschillende huizen gehospiteerd. Bij dit huis klikte het meteen; ik woon er sinds 2005. Eén 
keer in de zeven weken heb je een huisbeurt: je maakt de huiskamer en keuken schoon. Met je verdiepingsge-
nootje maak je je eigen badkamer schoon en zelf doe je je kamer. We hebben een tamelijk opgeruimd huis.”

Ben je actief bij de RVSV? “Met de Eurekaweekcommissie van de vereniging organiseer ik, behalve de gehele 
Eurekaweek zelf, ook een aantal andere activiteiten, zoals het scholierenhockeytoernooi en het pre-Eurekaweek-
feest. Daar heb ik een halfjaar studieonderbreking voor gekregen. Na de Eurekaweek organiseren alle vereni-
gingen een ‘ KMT’ of een ‘IP’; dit is een week die als doel heeft om de vereniging, haar tradities en haar leden, 
goed te leren kennen. Ouderwetse ontgroeningspraktijken zijn al vele jaren niet meer aan de orde.  Samen met 
de Erasmus Universiteit zien verenigingen hierop toe.” 

Waarom een dubbelstudie? “Op de middelbare school twijfelde ik tussen geneeskunde, rechten en economie. 
Tot ik ontdekte dat je de laatste twee kunt combineren. Geneeskunde blijft een interessant vakgebied, maar 
het bedrijfsleven spreekt me meer aan. Spijt van mijn keuze heb ik niet. Natuurlijk hebben de geneeskunde en 
het bedrijfsleven een verschillende moraal, maar ik zal mijn ethiek niet verloochenen. Een bedrijf moet winst 
maken, maar ik moet wel achter de manier waarop dat gebeurt kunnen staan. Loyaliteit vind ik heel belangrijk, 
maar wel tot een bepaalde hoogte. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar strategy consultancy. Aangezien de 
meeste bedrijven op dat terrein in Amsterdam gevestigd zijn, zie ik me daar over vijf jaar wel wonen. Het liefst 
wil ik eerst een paar jaar hard werken voordat ik aan kinderen begin.”

Tenslotte..... “Ik vind het zonde dat zoveel studenten thuis blijven wonen. Sinds ik hier woon heb ik zoveel 
geleerd, ook door het wonen met zeven andere meiden. Je leert de stad ook pas kennen als je er woont en er is 
zoveel te beleven.”  

Karen van Someren, vierdejaars economie en rechten
Leeftijd: 22 jaar
Geboorteplaats: Voorschoten
Woonplaats: Rotterdam   tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Haal het beste uit de 
zomervakantie!
Het academisch jaar is ten einde en de zomer 
komt eraan. Klinkt goed. Het wordt nog warmer 
en studiestress behoort even tot het verleden. 
Dit is hét moment om je te bezinnen over de 
zomervakantie en wat je daarmee gaat doen. 
Sommigen gaan werken of beginnen een stage; 
anderen gaan op reis en of gaan gewoon lek-
ker genieten van hun vrije tijd, of combineren 
dit alles. Voor de één wordt het een gewone 
vakantie terwijl voor de ander, nu de studie af-
gerond is, een geheel nieuwe levensfase ingaat. 
Dit moment is hoe dan ook het einde van een 
periode en het begin van een nieuwe. Misschien 
moeten we eerst bepalen hoe we het meeste 
eruit kunnen halen voor onszelf. Uiteraard zijn 
er talloze antwoorden mogelijk op de vraag wat 
we gaan doen, maar één ding is zeker: de zomer 
is bedoeld voor iets nieuws. Maar wat dan? Iets 
wat we misschien niet kunnen doen tijdens 
de rest van het jaar? Zoals uitgebreid relaxen, 
nietsdoen, vrienden en ouders opzoeken, 
enzovoorts. Klinkt wederom goed. Echter, als de 
herfst invalt en je terugkijkt op de zomer en wat 
je toen gedaan hebt… dan kom je er misschien 
achter dat je eigenlijk niets anders gedaan hebt 
dan wat je in de winter doet. Je realiseert je 
plotseling dat je tijdens de rest van het jaar ook 
kon slapen en vrienden kon zien en ouders op-
zoeken. En toen waren er ook relaxte weeken-
den met weinig studiestress. Had je net zo goed 
een half jaar eerder een weekje op vakantie 
kunnen gaan. Daar zijn de kerst- en meivakan-
ties ook uitermate geschikt voor. De zomerva-
kantie daarentegen is echter veel geschikter, 
omdat die veel langer is. Hij leent zich perfect 
voor unieke dingen en belevenissen. Je kunt 
het hele jaar nog in Rotterdam werken en door 
Nederland reizen. Maar nu is het zomer! Pak de 
kaart en zoek dezelfde baan duizend kilometer 
verderop naar het noorden of het zuiden! Reis 
erheen en doe een stage! Waarom niet? De 
zomer ligt aan je voeten: besef dat je daar nu 
van moet profiteren, want over tien jaar gaat 
dat niet meer, als je fulltime werkt en kinderen 
hebt. Je zomervakantie nu is er voor unieke 
ervaringen, die in de vorige jaren niet konden, 
en in de komende jaren ook niet gemakkelijk 
zullen kunnen. Wake up! Pak die kans, geniet 
ervan en haal het beste uit deze zomer!

 Vytautas Serys is economiestudent uit Litouwen

Vytautas


