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De Kwestie
08 | ‘Berlusconi gevaar voor rechtsstaat’
Op zijn zachtst gezegd is de Italiaanse premier Silvio Berlusconi controversieel. Of 
het nu gaat om zijn misplaatste uitspraken, zijn politieke standpunten en acties, 
zijn invloed op de Italiaanse media of zijn vermeende relaties met mooie jonge 
dames. Intussen gaat het met Italië snel bergafwaarts, betoogt de Italiaanse juriste 
Alessandra Arcuri. 

Achtergrond
16 |  Landmark zet voet op campus   
Van 8 tot en met 12 juni, vindt een seminar over leiderschap plaats op de EUR. 
Hoewel de term Landmark Education in de aankondiging niet voorkomt, blijkt dat 
drie van de sprekers – hier naartoe gehaald door de Erasmus Academie – kopstuk-
ken zijn van deze omstreden Amerikaanse trainingsorganisatie.

20 |  Ballen met biertjes
Het Rotterdams Studenten Corps vierde in mei groots zijn 95-jarig bestaan. In en 
rondom een oude loods aan de Rijnhaven verrees een heus festivalterrein. Het 
mocht wat kosten.

22 |  Waar hangt George Yip zoal uit?
Anderhalf jaar is hij nu de hotshot-decaan van de Rotterdam School of Manage-
ment. Al kennen misschien niet alle RSM-medewerkers hem even goed. Waar staat 
George Yip voor? En waar wil hij naartoe?

In en uit
24 |  Tips tegen tentamenstress  
Deuren op slot en telefoons uit. Terwijl buiten de terrassen vollopen, neemt in de 
studentenkamers de tentamen- en scriptiestress toe. Maar juist dan is het van 
belang om even stoom af te blazen. Vijf tips voor een ontspannen tentamentijd.

En verder...
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14 | Ongehoord   26 | Vooraf   28 | Service   
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         International
34 | How not to fail your exams
There are always those few courses in every program that are a barrier for many 
students. At IBA the past couple of years, the Finance and Accounting exam has 
been such a hurdle. Student counselor Thea den Hartog explains in six steps how to 
overcome the fear for failure. 

Keuzestress is een 
keuze
Nu proberen wel vaker niet al te wetenschappelijke clubjes op de campus 
wat te organiseren – liefst  onder de wetenschappelijke paraplu van de 
universiteit – maar zo makkelijk als het Landmark ditmaal wordt ge-
maakt,  is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Maar goed, de Erasmus Aca-
demie moet ook geld verdienen,  en de wereld is vol zoekenden, dus een 
meerdaags seminar met drie Landmarkbobo’s is in no time volgeboekt en 
dat betekent kassa!
Interessanter is dan ook de vraag waarom dit soort clubjes zo uitermate 
populair zijn in deze post-moderne tijd.  Van die goeroetjes die orakelen 
over leiderschap, onderwijzen hoe te werken aan jezelf, en je voorhouden 
verantwoordelijkheid te nemen voor van alles en nog wat. Waarom kan 
iedereen die Cup-a-Soup-achtige kreten  – Succes is een keuze! – de we-
reld inslingert rekenen op talloze volgelingen?
Ik ben geen filosoof (ik was al geen econoom, zoals de decaan ESE enige 
tijd geleden fijntjes en geheel terecht vaststelde; al vind ik dat minder 
jammer dan geen filosoof zijn) en maar een beetje socioloog, dus ik kan 
slechts gissen naar een afdoende verklaring. Maar het moet te maken 
hebben met gebrek aan zekerheid en overdaad aan keuzes.  Mensen zijn 
gewoon de weg kwijt.  Landmark als TomTom voor de ziel.  
 
Vroeger was je bijvoorbeeld katholiek; dan stemde je KVP, was je lid van 
het NKV, en las je de Volkskrant; of je was socialist en dan was het rijtje: 
Vara, PvdA, NVV en Het vrije Volk. Op de tv bestonden maar twee netten: 
Nederland 1 en Nederland 2; zappen kon wegens gebrek aan afstandsbe-
diening (Wat zeg ik? Het werkwoord bestond niet eens) niet.  Op vakantie 
kon je slechts twee weken per jaar in een ver van te voren door de baas 
bepaalde periode. En iedereen trouwde, nam kinderen en at vlees met 
aardappels en groente. Niks te kiezen, niks zoekende.
Nee dan nu. In de supermarkt moet je kiezen tussen 16 verschillen sma-
ken chips en dan ook van minstens 4 verschillende merken; en dan zijn er 
ook nog 54 soorten Cola.  De tv is voorgeprogrammeerd met minimaal 43 
kanalen. Iedereen moet minstens drie keer per jaar op vakantie (steden-
tripjes niet meegerekend), maar waarheen en wanneer? Dan is er ieder 
weekend de keuze uit een ziljoen evenementen, concerten en films.  En 
wat moeten we eten vandaag? Turks, Grieks, Italiaans, Marokkaans, Cajun, 
Chinees, Indonesisch? Wil ik één vriendin, twee, een vrouw, een minnaar, 
allebei, of wil ik single blijven? Moet ik in Rotterdam studeren met drie 
maanden Wharton deze winter en een half jaar vrijwilligerswerk in Oe-
ganda in de zomer? Of moet ik twee masters doen, in Nijmegen en in Gro-
ningen, en neem ik dan een auto of ga ik met de trein? Welk mobieltje? 
Welke laptop? Welke kapper? 

Inderdaad reuzevermoeiend. Resultaat: stress. En dus ga je op zoek naar 
een heilzaam clubje. Maar wat kies je dan? Schreeuwtherapie in de dui-
nen, bomenknuffelen, workshop ‘naar de Jumbo zonder eczeem’ , seminar 
‘zorgpolis kiezen’ ,  symposium ‘geluk ligt op straat’  of  zoals in dit geval 
iets met leiderschap (alsof de wereld zit te wachten op 7 miljard leiders)?  
Nog meer keuzestress dus.
Mijn advies:  negeer die clubs, blijf lekker thuis en trek een biertje open 
(maakt niet uit welk merk, fris mag ook). Ontspannen is een keuze!

Gert van der Ende, eindredacteur Erasmus Magazine, vanderende@em.eur.nl
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Carmen on 
campus
Sopraan Marna 
Bakker, in het dagelijks 
leven programmamanager 
bij de Rotterdam School 
of Management, Erasmus 
University, zong op 26 mei 
voor een select gezelschap 
in hal van het L-gebouw. 
Bakker bracht drie stukken 
ten gehore: allereerst de be-
kende melodie van ‘Haba-
nera’ uit de opera ‘Carmen’ 
van Georges Bizet. Daarna 
kon het publiek genieten 
van ‘Summertime’ uit de 
opera ‘Porgy & Bess’ van 
George Gershwin, en ‘O mio 
babbino caro’ uit ‘Gianni 
Schicchi’ van Giacomo 
Puccini. 
Het miniconcert was 
onderdeel van de eerste 
‘Operadag’ op de campus 
van Woudestein. Studium 
Generale wilde op deze 
manier inhaken op de Rot-
terdamse Operadagen die 
duurden van 22 tot en met 
31 mei. Op het campuspro-
gramma stonden verder 
een lunchlezing over de ge-
schiedenis van de opera en 
een optreden van mezzoso-
praan Cora Burggraaf. Zij 
was te zien in de operasolo 
‘Ophelia’ in het O.T. The-
ater. ’s Avonds werd nog 
een filmversie van de opera 
Carmen vertoond. 
LS (foto: Ronald van der 
Heerik)



>> De kwestie

U vindt dat Berlusconi een gevaar vormt voor de 
Italiaanse rechtsstaat. Legt u eens uit?  “Er spelen 
grote problemen in Italië waarover ik me veel zorgen 
maak. De dingen die er gebeuren, zijn ondenkbaar 
voor een westerse democratie. Zo heeft Berlusconi 
een wet bedacht waarin staat dat iemand als de pre-
mier niet kan worden vervolgd. Hij staat hiermee 
buiten het recht. Als de premier verkracht of 
moordt, dan kan hij niet worden vervolgd! Dat is 
surrealistisch en vanuit een democratische benade-
ring niet uit te leggen. Daarnaast is het droevig ge-
steld met de persvrijheid. Berlusconi controleert de 
media vrijwel volledig – zowel de publieke als de 
commerciële omroep. In 2002 verloren enkele jour-
nalisten en cabaretiers hun baan omdat ze Berlusco-
ni bekritiseerden Een van hen, Enzo Biagi, kun je 
vergelijken met Clairy Polak van NOVA. Stel je 
toch voor dat zij gelijk haar baan verliest als zij zich 
een keer kritisch uitlaat over Balkenende! Veel jonge 
Italiaanse journalisten durven tegenwoordig niet 
meer kritisch te zijn. Italië staat wat betreft persvrij-
heid wereldwijd op de 73e plaats. Dat zegt wel wat.” 

Waarom komen de Italianen niet in opstand tegen 
het beleid van Berlusconi?  “Dat is een moeilijke 
vraag. Een factor is zeker het mediamonopolie: Itali-
anen krijgen steeds dezelfde visie voorgeschoteld 
op tv, die van Berlusconi. Het is ook een psycholo-
gisch verhaal: er wordt zo vaak herhaald hoe goed 
Berlusconi is, dat veel mensen dat idee volgen uit 
een soort groepsgevoel. Een reinforcing bias. Ber-
lusconi brengt de dingen vaak op een grappige ma-
nier, waardoor mensen niet zien dat er serieuze pro-
blematische feiten achter schuil gaan. Berlusconi 
maakte eens schietgebaren naar een Russische 
journaliste die tijdens een persconferentie vragen 
stelde over een vermeende buitenechtelijke affaire 
van Poetin. In Rusland zijn in de loop der jaren 
meer dan tweehonderd journalisten vermoord om-
dat zij kritisch waren geweest. Mensen zien mis-
schien niet dat dit dus geen grap is. Daarnaast heb-
ben we in Italië een heel zwakke en versplinterde 
oppositie. Zo lukte het de oppositie, toen die aan de 
macht was, niet eens om een wet door het parlement 
te krijgen waarin belangenverstrengeling wordt 
aangepakt. Om mensen anders te laten denken, heb 

je juist een sterke, charismatische oppositie nodig. 
Ik ben bang dat het in Italië net zo wordt als in 
‘1984’ van George Orwell. Het probleem is dat het 
een land is met systematische corruptie. De morele 
standaard ligt zo laag dat het moeilijk wordt om se-
rieuze kritiek op te bouwen.” 

Kan druk van buitenaf Italië wakker schudden?  
“Hopelijk zal Europese druk helpen. Maar er is 
meer nodig. Je hoort de laatste tijd kritische gelui-
den over het Italiaanse immigrantenbeleid. Bijvoor-
beeld van de zijde van de Vluchtelingenorganisatie 
van de Verenigde Naties (UNHCR). En bij de ver-
kiezingen van het Europarlement zit het CDA nu 
nog in dezelfde coalitie als Berlusconi’s partij Popo-
lo della Libertà. Het CDA zou in Europa moeten 
weigeren met een partij samen te werken die zo’n 
antidemocratische leider heeft. Verder vind ik dat er 
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‘Berlusconi is een gevaar voor de rechtsstaat’

‘De morele 
standaard in 
Italië ligt zo 
laag dat het 
moeilijk wordt 
om serieuze 
kritiek op te 
bouwen’

Op zijn zachtst gezegd is de Italiaanse premier Silvio Berlus-
coni een controversieel persoon. Of het nu gaat om zijn 
misplaatste uitspraken, zijn politieke standpunten en ac-
ties, zijn invloed op de Italiaanse media of zijn vermeende 
relaties met jonge dames. Intussen gaat het met Italië snel 
bergafwaarts, betoogt de Italiaanse juriste Alessandra 
Arcuri. Het land heeft nieuwe, jonge politici nodig die 
anders denken. “We hebben behoefte aan een sterke 
oppositie.”
 tekst Caroline van der Schaaf  fotografie  ANP

Silvio Berlusconi met op de achtergrond een portret van zijn vrouw 
Veronica Lario tijdens de opnames van het Rai 1-programma ‘Porta 
a Porta’  op 5 mei dit jaar. 



vooral veel media-aandacht moet komen voor de 
problemen in Italië.”

Zijn de problemen opgelost als Berlusconi straks 
niet meer aan de macht is?  “Jammer genoeg niet. 
De Italiaanse politieke geschiedenis is er een vol 
corruptie en maffiapraktijken. Denk aan voormalig 
premier Giulio Andreotti, die werd veroordeeld voor 
samenwerking met de maffia maar niet de gevange-
nis in hoefde omdat zijn misdaden waren verjaard. 
Het systeem is het probleem. Een sterk juridisch sy-
steem kan helpen om de corruptie aan te pakken. 
Berlusconi probeert het juridische systeem juist te 
verzwakken met veranderingen in de wet, waardoor 
het voor rechters moeilijk wordt om achter informa-
tie over misdaden te komen. Italië heeft heel hard 
cultureel-politieke veranderingen nodig. Maar als 
ik praat met mensen die nog steeds in Italië wonen, 
dan zie ik weinig hoop. Vooral ook bij jonge men-
sen. Dat is heel triest. Er zijn een paar frisse, radi-
cale bewegingen van mensen die proberen verande-
ringen door te voeren. Maar er zijn vooral heel veel 
mensen die niet de energie hebben om iets te doen.”
 
Deelt u de mening, dat er geen hoop is?  “Ik heb al-
tijd hoop, ik denk dat je zonder hoop niet kunt le-
ven. Er kan iets veranderen, maar er zal heel veel 
moeten worden gedaan. En dat zal veel energie ver-
gen van mensen. Wat wij nodig hebben, is een nieu-
we, jonge generatie in de politiek en in de samenle-
ving die anders denkt. Dat is echt belangrijk.”

Is Berlusconi’s leiderschap voor u een reden om lan-
ger in Nederland te blijven?  “Nee, dat niet. Het is 
eigenlijk toeval dat ik hier ben, geen bewuste keuze. 
De universiteiten in Italië zijn heel gesloten. Als er 
een positie als UD beschikbaar komt, dan is die in 
de meeste gevallen bij voorbaat al voor iemand be-
stemd. Op sommige universiteiten heeft naar schat-
ting 50 procent van de docenten zijn plek aan fami-
lierelaties te danken. Je komt daar bijna niet tussen, 
maakt niet uit hoe goed je cv is. Ik zou graag zien 
dat dat verandert, want dat zou een veel dynami-
scher land opleveren.”

Wat vindt u van de huidige machocultuur in de po-
litiek, waarvan Berlusconi, maar ook mannen als 
Sarkozy en Poetin sprekende voorbeelden zijn?  “Als 
het gaat om de folklore dan maakt mij dat niet uit. 
Maar als het politieke zaken betreft, dan vind ik het 
lastiger. In Italië heb je Mara Carfagna als minister 
van gelijke kansen. Er wordt gefluisterd dat zij orale 
seks heeft gehad met Berlusconi. Of dat echt waar 
is, weten we niet, maar de verdenking bestaat. Het 
is wel paradoxaal dat de minister van gelijke kan-
sen van zoiets wordt verdacht. Dat is niet zo’n posi-
tief teken voor de positie van vrouwen in de Itali-
aanse maatschappij. Maar als die mannen een beet-
je macho willen doen, fair enough.”

Kunt u als Italiaanse nog trots zijn op uw land?  
“Ja, absoluut. Het is een hartstikke mooi land. De 
cultuur en natuur zijn fantastisch. Het is nog steeds 
een land met veel creativiteit. Er zijn veel nieuwe re-
gisseurs en andere kunstenaars die mooie dingen 
maken. Denk aan Il Divo, een kritische film over 
Andreotti, die onlangs in de bioscoop draaide. Ook 
onder deze moeilijke omstandigheden bloeit de cre-
ativiteit nog volop.”  
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‘Berlusconi is een gevaar voor de rechtsstaat’

Mr. Alessandra Arcuri (Rome, 1972) studeerde 
rechten (internationaal recht) aan de Sapienza 
Università di Roma. In 1998 kwam zij naar 
Nederland voor een masteropleiding aan 
de Universiteit van Utrecht. Zij begon haar 
loopbaan aan de Erasmus Universiteit een jaar 
later, toen ze hier bij de Faculteit der Rechts-
geleerdheid begon aan haar proefschrift over 
de regulering van catastrofale risico’s. Na een 
jaar als onderzoeker gewerkt te hebben aan de 
New York University promoveerde Arcuri in 
2005 aan de EUR. Vervolgens ging zij aan de 
slag als universitair docent op het gebied van 
rechtseconomie en internationaal recht, en ont-
ving ze een Erasmus Fellowship om onderzoek 
te doen naar de relatie tussen risicorecht en 
internationaal economisch recht. (foto: RvdH)
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Stadswonen op 
campus
Het CvB wil dat studenten-
huisvester Stadswonen deze 
zomer bereikbaar is voor 
studenten op de campus. Het is 
één van de maatregelen om de 
internationale huisvesting dit 
jaar niet weer in het honderd 
te laten lopen. 

Bij de vergadering van de U-raad 
op 12 mei gaf Collegelid Kees 
van Rooijen een kleine toelichting 
op het rapport Ringeling. Dat 
rapport maakte een paar weken 
geleden korte metten met het huis-
vestingsbeleid voor internationale 
studenten.
Professor Ringeling beschreef  de 
afgelopen zomer als een ‘echec’: 
studenten konden alleen nog 
kiezen uit zeer dure kamers (600 
euro), of ze moesten in caravans 
ondergebracht worden. De com-
municatie vanuit de EUR verliep 
ook slecht: studenten wisten niet 
waar ze aan toe waren en waar ze 
konden aankloppen als ze geen 
dak boven hun hoofd hadden.
Van Rooijen wil de meeste 
aanbevelingen uit het rapport 
overnemen. Zo wordt er volgens 
het Collegelid al gewerkt aan een 
‘noodscenario’ en komt er in de 
zomermaanden een ‘regisseur’ 
op de campus om studenten te 
helpen. Daarnaast wil hij dat de in 
het rapport gewraakte verhuurder 
Stadswonen een zichtbare plek 
krijgt op campus Woudestein.
Het ziet er ook naar uit dat de 
exchange-studenten anders be-
handeld gaan worden dan de 
degree-studenten die hun hele 
studie aan de EUR volgen. De 
degree-studenten zullen mogelijk 
zeker zijn van een kamer, omdat ze 
langer blijven. Voor de exchange-
studenten gelden volgens Van 
Rooijen ‘andere proposities’. Zij 
blijven korter en verhogen daar-
door het risico op dure leegstand. 
Waar het op neerkomt: exchange-
studenten zullen wel nog hulp 
krijgen van de universiteit in hun 
zoektocht naar woonruimte, maar 
ze kan hun niets garanderen. DR

Willemijn Bulsink (22) is masterstudente General 
Management (EUR) en start begin juli als algemeen 
bestuurslid van het Interstedelijk Studentenover-
leg (ISO). Deze organisatie komt op voor de belan-
gen van studenten in het hoger onderwijs en zoekt 
actief politieke aansluiting.

Hoe kwam je terecht bij het ISO? “Ik ben bekend in het 
wereldje van de medezeggenschap omdat ik in de facul-
teitsraad heb gezeten. Toen ik hoorde dat het ISO een 
nieuw bestuur zocht, heb ik gesolliciteerd. Na een brief, 
een gesprek en een essay heb ik met de andere kandida-
ten een dag proefgedraaid. Dat pakte goed uit.”

Wat doet een algemeen bestuurslid eigenlijk? “Een aantal 
portefeuilles beheren. Welke dat zullen zijn, weet ik bin-
nen enkele weken. Dat kan bijvoorbeeld zijn bekostiging, 
aansluiting en doorstroom, of studiefinanciering. Daar-
mee ga ik inhoudelijk aan de slag. Ik ga naar Den Haag 
om de belangen te behartigen van 460.000 studenten.”

Om welke zaken maak jij je druk? “Doorstroom vind ik 
belangrijk; ik heb zelf een bachelor Engels gedaan aan 
de UU en volg nu een master aan de EUR. Verder ook 
aansluiting tussen mbo en hbo, want onze kennisecono-
mie vraagt om meer hoger opgeleiden. De harde knip 
zal ik zeker in de gaten houden; wat voor problemen dat 
oplevert voor studenten, want ze moeten niet te lang 
hoeven studeren. Verder zet ik me in voor excellentie. 
Studenten moeten de mogelijkheid hebben zich te onder-
scheiden door bijvoorbeeld het volgen van een honours 
programme.”

Is dat niet saai, zo’n bestuursfunctie met veel overleg? 
“Ik vind het absoluut niet saai, want het gaat om zaken 
waarmee ik als student ervaring heb. Het besluitvor-
mingsproces is vrij langzaam, dat wel. Maar als spar-
ringpartner aan tafel zitten bij OC&W, met ambtenaren 
of een minister, lijkt me erg spannend.” MM

>> Vier vragen aan…

Willemijn Bulsink, masterstudente General Management

Het is nog niet zeker of het onderzoek er komt. “We zitten 
nu in de brainstormsessie en zoeken nog naar financiering. 
Op zijn vroegst zal het onderzoek eind dit jaar van start 
gaan”, meldt dokter Bing Thio van de afdeling derma-
tologie van het Erasmus MC. Wanneer het onderzoek 
doorgaat, zal het zich vooral richten op producten tegen 
huidveroudering. Dat heeft een groot maatschappelijk be-
lang volgens Thio: Doordat mensen steeds ouder worden, 
gebruiken vrouwen al op jonge leeftijd allerlei crèmes om 
hun huid zo glad mogelijk te houden.
De onderzoeksfocus zal tweeledig zijn. Aan de ene kant 
worden de ingrediënten uit de cosmetica in het laboratori-
um onderzocht. Kunnen de stoffen rimpels echt verminde-
ren en de huid steviger maken? En hoe werken die stoffen 
precies? Het testen gebeurt op artificiële huidmodellen die 
sterk lijken op normale huid. Dit blijkt een goed alternatief 
voor het gebruik van proefdieren.
Anderzijds vullen gebruikers van de betreffende producten 
een tevredenheidenquête in. De gegevens uit het labo-
ratorium kunnen vervolgens worden vergeleken met de 

resultaten van de vragenlijst. Als werking en 
ervaring overeenkomen, doet het product wat 
het belooft. 
Cosmeticafabrikanten doen geen wetenschap-
pelijk onderzoek voordat zij hun producten op 
de markt brengen, vanwege de kosten. Zij 
testen alleen of hun producten veilig zijn 
en geen allergische reacties veroorzaken. 
Medische crèmes moeten wel uitvoerig on-
derzocht worden, omdat hier hoge eisen aan 
gesteld worden. 
Samenwerken met een privékliniek, dat past 
toch niet bij een academisch ziekenhuis? Thio 
snapt deze verbazing, maar legt uit dat er chi-
rurgen en artsen opgeleid moeten worden voor 
een dergelijke kliniek. “Als 
we onderwijs geven over 
cosmetica, moeten we ook 
onderzoek doen naar de pro-
ducten en de ingrediënten.” LS

>> Onderzoek

Cosmeticaonderzoek bij Erasmus MC
Het Erasmus Medisch Centrum wil met de Velthuis Kliniek de ingrediënten in cosmetica onderzoeken. Tot 
nu toe is nog nooit wetenschappelijk bewezen of de zogenaamd werkzame stoffen in cosmetica echt effect 
hebben.
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>> Verkiezingen

Studenten U-raad bekend 
De nieuwe studentleden van de U-raad zijn bekend. Na actief campagnevoeren gaan twaalf studenten, 
afkomstig van alle zeven faculteiten, hun medestudenten vertegenwoordigen. 

Kort 
nieuws 
Brouwer promotor 
van het jaar 
Prof.dr. Werner Brouwer van 
instituut Beleid en Management 
Gezondheidszorg (iBMG) is 
verkozen tot promotor van het 
jaar. Promeras, het instituut dat 
de rechten van alle promovendi 
van het Erasmus MC beschermt, 
schonk Brouwer deze titel, met 
T-shirt en award. Brouwer blonk uit 
doordat hij maandelijkse lunches 
organiseerde voor alle promovendi. 
Tijdens deze lunches kregen zij de 
gelegenheid om over verschillende 
onderwerpen te praten. Ook wordt 
hij beschreven als een mentor die 
altijd bereikbaar is. PJ

Crisis treft 
internationalisering
Minister Plasterk gaat snijden in 
het hoger onderwijs, vanwege de 
econmische crisis. OCW zou in de 
voorjaarsnota van het kabinet voor 
200 miljoen euro moeten bezuinigen 
in de lopende begrotingsuitvoering, 
meldt Scienceguide.nl. Dit zal 
ten koste gaan van de internati-
onalisering van hogescholen en 
universiteiten: beurzen voor niet-
EU-studenten zouden met zo’n 30 
miljoen euro gereduceerd worden. 
Deze beurzen zijn vooral belangrijk 
voor toegang van wereldwijd top-
talent tot Nederlandse opleidingen 
op bèta-, technisch en creatief vlak. 
Loopt het aandeel buitenlanders 
erg terug, dan kunnen dergelijke 
opleidingen alleen overleven door 
bij toelatingsselectie de kwalita-
tieve standaarden aanzienlijk te 
verlagen. MM

Niet bij elke faculteit was er een verkiezing noodzakelijk: 
bij drie faculteiten waren er maar één á twee aanmeldingen 
waardoor de kandidaten meteen in de U-raad terecht kwa-
men. De sociale, bedrijfskunde-, economische en rechten-
faculteit mogen twee vertegenwoordigers sturen, de facul-
teit der Historische- en Kunstwetenschappen en Wijsbe-
geerte maar één. De volgende kandidaten mogen de raad 
betreden: T. Storm en S. Di Rocco (FSW), E. Asscheman 
en O. Esser (RSM), S. Blauw en J. Bruins (economie/ ESE) 
en D. Poot en C. Brandes (rechten).
Samantha di Rocco (21), tweedejaarsstudente psychologie, 
slaagde erin één van de twee zetels te behalen. Ze staat te 
popelen om dingen te veranderen op de universiteit. Vooral 
de ‘onduidelijke toestanden’ rond de ‘harde knip’ wil ze 
aanpakken. Dit houdt in dat je niet aan de master mag be-
ginnen voordat de bachelor is afgerond. 

Di Rocco: “Op de EUR geldt dit ook, maar onder bepaal-
de omstandigheden is het wel mogelijk. Die omstandighe-
den worden helemaal niet omschreven. Je wordt enkel 
doorverwezen naar de examencommissie. Ik wil voor stu-
denten duidelijk maken wat die omstandigheden dan zijn.”
Ook wil Di Rocco een oogje in het zeil houden bij de toe-
komstige verbouwing op de EUR en wil ze de studenten-
voorzieningen verbeteren. “De Universiteitsbibliotheek 
moet op zaterdag en zondag ook open zijn”, vindt Di 
Rocco. Of er veel zal veranderen? “Ik zit ook in het bestuur 
van Cedo Nulli (studievereniging van FSW) en ik heb daar 
geleerd, dat als studenten graag iets willen veranderen, 
dat meestal weerstand opwekt bij het bestuur. Het is lastig 
om daar tegenin te gaan.” Ze hoopt in ieder geval minstens 
één ding te veranderen. In september zal de nieuwe U-raad 
beginnen aan haar taak. PJ

>> Muziek

Groninger beste student-singer/songwriter 
De Groninger Corijn heeft de finale van Nootuitgang gewonnen. Zaterdagavond in muziekcentrum WMDC 
aan de Coolhaven, kroonde de jury de student tot beste singer/songwriter. Hij mag op tournee langs de 
universitaire culturele centra en een studio-opname maken van zijn winnende song.

Corijn trad als een van de weinigen solo op. Gitaar spe-
lend, de ogen strak naar de vloer gericht, zette hij met zijn 
lied In the Meadow een ingetogen miniconcertje neer. Pas 
toen het nummer afgelopen was, legde hij contact met het 
publiek door langzaam van zijn instrument op te kijken. 
Met zijn Kurt Cobain-achtige stijl wist de Groningse stu-
dent communicatie- en informatiewetenschappen de jury 
het meest te imponeren. “Als ik een meisje van zestien 
was, dan wist ik het wel”, complimenteerde juryvoorzitter 
Joep Pelt hem. Corijn is niet de enige winnaar van de 
avond: behalve de juryprijs werd er een publieksprijs uit-
gereikt. De meeste stemmen gingen naar de act Eugene 
and the Moose. Het Utrechtse duo wist de bezoekers te 

bekoren met het Radiohead-achtige nummer The Back 
Out Part. ‘Geen seconde verveeld’, ‘wat een mooie samen-
zang’ en ‘absoluut genoten’, waren enkele commentaren 
van de jury na het optreden. 
Het finalecircus was dit jaar in de havenstad neergestre-
ken, omdat vorig jaar de EUR-studenten Randy & Wesley 
de hoofdprijs in de wacht sleepten. Een Rotterdamse pro-
longatie zat er dit jaar niet in: finaliste Maartje Fennis, 
met een rustig gitaarnummer, greep naast de prijzen. De 
strijd wordt dus volgend jaar gestreden in het hoge noor-
den. Op het  Youtube-kanaal van Erasmus Cultuur 
(http://www.youtube.com/user/ErasmusCultuur) zijn de 
optredens binnenkort terug te zien. JR (foto: RvdH)

Maartje Fennis

Uitslag poll
Economiestudenten van de VU 
mogen tijdens een tentamen 
niet meer drinken en naar het 
toilet. Daar zou veelvuldig 
fraude gepleegd worden met 
IPod of IPhone. Terecht?

Ja, alleen zo voorkom je gesjoemel 
op de wc:              40.0%
Nee, de eerlijke student wordt de 
dupe van fraudeurs: 48.6%
Nee, ik kan niet helder denken 
zonder mijn waterflesje!: 11.4%
(Aantal stemmen: 35) 

Voor de nieuwe poll zie 
www.erasmusmagazine.nl
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Online huur-
prijscheck geeft 
studenten houvast
Huurders verwachten dat de huurprijzen 
voor studentenkamers blijven stijgen. 
Dat zegt onderzoek van Kamernet.nl. 
Tegelijkertijd start de Huurcommissie een 
website waar, op een gemakkelijke ma-
nier, gecontroleerd kan worden of er te 
veel voor de woonruimte betaald wordt.
De Huurcommissie heeft de online test ontwik-
keld, omdat verhuurders regelmatig te veel huur 
of te hoge servicekosten in rekening brengen. 
Na het invullen geeft de online test de huurders 
een aantal punten voor hun woonruimte. Hoe 
meer punten, des te hoger de maximale huur-
prijs mag zijn. Met de resultaten van de huur-
prijscheck kunnen de huurders lagere prijzen af-
dwingen. Als de verhuurder niet instemt met het 
voorstel van een huurprijs volgens de richtlijnen 
van de Huurcommissie, kan de organisatie in-
geschakeld worden. 
De resultaten die de huurcommissie bewerkstel-
ligd heeft de afgelopen jaren liegen er niet om: 
bij 40 procent van de aanvragen werd daadwer-
kelijk de maandelijkse huur verlaagd. Gemid-
deld scheelde het 80 euro per maand.
De test komt in een tijd waarin, volgens het on-
derzoek van Kamernet.nl, 40 procent van de 
huurders verwacht dat de huurprijzen alleen 
nog maar zullen stijgen. 31 Procent heeft al een 
brief ontvangen dat er een huurverhoging per 1 
juli aanstaande doorgevoerd zal worden. De da-
ling van energiekosten dit jaar heeft de huurders 
niet optimistischer gemaakt: maar 9 procent 
verwacht daardoor een verlaging in de maande-
lijkse woonlasten. JR

Get a buddy 
Internationale studenten hebben iemand nodig 
die hen wegwijs maakt op de Erasmus Universi-
teit en in het stadsleven, vindt de Erasmus 
School of Economics (ESE). Daarm start de fa-
culteit aan het begin van het nieuwe collegejaar 
een ‘buddy programme’. In het programma – 
waarin ook het Erasmus Student Network 
(ESN) en studievereniging Economische Facul-
teitsvereniging Rotterdam (EFR) participeren – 
kunnen economiestudenten zich opgeven als 
‘vriend’ van internationale eerstejaars IBEB-
studenten of nieuwe internationale (pre)master- 
of uitwisselingsstudenten. Een week lang hel-
pen zij de nieuwe studenten met dingen als het 
zoeken van de informatiebalie in de economi-
sche faculteit tot een kennismaking met het Rot-
terdamse studentenleven. Om de studenten na-
der tot elkaar te brengen, organiseert de ESE ter 
zijner tijd allerlei activiteiten. De studenten zul-
len worden in juni gematcht worden op basis 
van een interview. PJ Wil je buddy worden? 
Inschrijven via: www.eur.nl/ese/edacation/
ESEevents/ buddyProgramme

Kaften van onze promovendi zijn opmerkelijk. EM kiest de meest originele uit. Deze keer 
de cover van Sander Luitwieler. Hij koos voor een bijzondere metafoor. 
 
“In mijn proefschrift verklaar ik de uitkomst van een 
Europese verdragsonderhandeling en de invloed van 
het Nederlandse kabinet daarop. Ik heb gekozen voor 
de  verdragsonderhandeling van Nice, omdat dit ver-
drag nog steeds van kracht is. Als metafoor heb ik, sa-
men met mijn promotor, de zwarte doos bedacht. Een 
verdragsonderhandeling is namelijk voor de buiten-
staander erg complex en ondoorzichtig. Het verloop en 
de uitkomst van dergelijke onderhandelingen zijn 
moeilijk te doorgronden en te voorspellen. Daarom 
vond ik het een ware uitdaging om voor mijn onder-
zoek de ‘zwarte doos’ te openen. Dat bleek moeizaam 
te gaan, omdat niet alles omtrent de verdragsonder-
handeling gedocumenteerd is. 
Op de omslag wilde ik een foto van mijn metafoor. En 
ik heb mij laten vertellen dat een black box altijd rood-
oranje is. Zowel de foto van de zwarte doos als de Eu-
ropese vlag heb ik gekocht op Istock. Het mooie vind 
ik de dynamiek van de vlag: hij wappert zo lekker. Eén 
sterretje op de vlag heb ik oranje laten maken, vanwe-
ge het Nederlandse kabinet in de subtitel.” PJ

>> Kaftwerk

Geopende zwarte doos 

“Dat was nog niet zo gemakke-
lijk”, stelt director operati-
ons Dominique Camp-
man van de RSM, om 
nieuwe koffiezetauto-
maten te kopen in een 
kritische, wetenschap-
pelijke omgeving. De 
smaak en prijs vond hij zelf na-
tuurlijk belangrijk. Maar binnen de RSM heb je 
een sterke duurzaamheidlobby. Campman: “En 
toen kwam er ook nog iemand die wees op het ge-
zondheidsaspect. Daar wist ik niet eens van.”
Het was zelfs een punt van zorg bij de faculteits-
raad van de RSM. Dat zit namelijk zo: koffie uit pa-
pieren filters schijnt gezonder te zijn, omdat het een 
cholesterolverhogend stofje minder goed doorlaat. 
Andere capsules, zoals die van Nespresso, laten dat 
stofje beter door en dat resulteert, bij meer dan zes 
kopjes espresso per dag, mogelijkerwijs in een ho-
ger cholesterolgehalte bij mannen van middelbare 
leeftijd. Wat dan weer de kans op hartfalen, met er-
gens een decimaaltje achter de komma, vergroot.
Dus de zoektocht begon voor Campman. De afwe-
ging tussen lekker, gezond, goedkoop en duurzaam 
moest gemaakt worden. En ondanks de niet zo 
duurzame aluminium koffiecapsules en het gezond-
heidsaspect, koos hij toch voor Nespresso. 
Hoe dat zo? “We hebben de smaak getest van de 
meest duurzame koffie van eerlijke boeren. Die was 

zurig. Dezelfde fabrikant had ook 
nog een koffie met lekkere 

smaak, maar die was 
weer minder duurzaam.” 

Het is ook maar net hoe je 
duurzaamheid definieert. 

Campman: “Ik heb berekend wat 
het aan stroom kost om al die wa-
terkokertjes, Senseo’s en Nespres-

so-achtige automaatjes te laten 
draaien die nu clandestien in de kantoren 

van medewerkers staan, omdat ze toch net zulke 
lekkere koffie als thuis willen hebben. Dat kost 
4000 euro aan stroom en spulletjes. Met de lekkere 
Nespresso zijn die apparaten in de kantoren niet 
meer nodig en dat is ook duurzaam. En we spelen 
qua kosten ook break-even. De apparaten die de an-
dere fabrikanten aanboden waren bovendien veel 
groter, echte footprints van een vierkante meter vol 
mechaniek, en die kosten dus ook meer stroom. Ver-
der ben ik bezig om een afspraak te maken met 
Nespresso over de capsules. Die kunnen we wellicht 
zelf scheiden van het afval en laten ophalen.”
En de gezondheid van de RSM-mannen? Camp-
man: “Thuis letten we veel minder op het gevaar 
van het drinken van koffie, dat overigens heel erg 
klein is. Maar ik wijs toch iedereen op dat aspect. 
Naast de Nespresso staat overal een Senseo, voor 
wie op de gezondheid wil letten of gewoon zin heeft 
in wat slappere koffie.” DR

>> Koffie

RSM schenkt Nespresso én Senseo
RSM zocht nieuwe koffieautomaten en dat was een wetenschappelijk project op zichzelf. Uitein-
delijk bleek, ondanks de weinig duurzame capsules en het minieme risico op hartfalen, Nespres-
so toch het beste bakkie voor iedereen.
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>> Sport

Studenten succesvol in golf

>> Onderwijs

Colleges verstoren powernap baby’s

De golfers van de Rotterdamse Student Golf Association Sweetspot wonnen afgelopen 
weekend verschillende onderdelen bij de ABN Amro Student Open in Purmerend. Dit is het 
grootste studentengolftoernooi van Nederland.

 “De colleges zijn hier letterlijk te volgen.” Liesbeth 
Canta van de Blauwe Steur heeft er zichtbaar ge-
noeg van. “Het lijkt af en toe wel een kermis.” Rond 
het middaguur tanken veel baby’s die er verblijven 
even bij met een middagdutje. En elke dag wordt er 
op dat moment college gegeven in de Aula. Het 
nieuw aangelegde ventilatiesysteem zorgt ervoor dat 
er een open verbinding is tussen de slaapzaal van 
het jonge grut en de bovenliggende collegezaal. Vol-

gens Canta zijn sommige kinderen zelfs bang ge-
worden voor de ruimte waar het geluidslek zit. Ge-
volg: de kids uiten hun ongerief door te huilen. De 
geruchten gaan dat dat weer te horen is tijdens de 
colleges.
Wie er verantwoordelijk is voor de ontstane overlast 
is nog onduidelijk. “We worden van het kastje naar 
de muur gestuurd. Ik heb net nog een meterslange 
e-mail de deur uit gedaan”, verzucht Canta. JR

Sinds kinderdagverblijf de Blauwe Steur haar deuren opnieuw heeft geopend – onder de 
collegezaal van het pas gerenoveerde A-gebouw – is geluidsoverlast aan de orde van de dag.

“Fantastisch”, noemt voorzitter van de vereniging 
Daan Hofman het resultaat. Ook al was de overwin-
ning geen verrassing, want Hofman verwachtte al 
een goede score. Sweetspot won de teamcompetitie, 
een categorie vergelijkbaar met de Oude Vier van 
studentenroeiwedstrijd de Varsity. Job Jan Simme-
link, derdejaars student Economie & Rechten van de 
EUR is één van de vier spelers van het winnende 
team van RSGA Sweetspot (zie foto). Op individueel 
niveau behaalde Rogier Mol de beste score van alle 
deelnemers en op recreatief niveau viel Sweetspot 
ook in de prijzen. 
Golf lijkt populairder te worden onder studentent, 
want in de vier jaar dat de club bestaat, steeg het le-

denaantal naar 250. Volgens Hofman is zijn vereni-
ging, op roeiclub Skadi na, de grootste van Rotter-
dam. “Veel studenten zien golf als duur en elitair, 
maar vinden het wel leuk. Bij ons kunnen studenten 
tegen een gereduceerd tarief hun golfvaardigheids-
bewijs (GVB) halen en spelen bij een van de twee 
golfverenigingen in Rotterdam: Kralingen en Golf-
centrum Rotterdam in Noord”, verklaart de voorzit-
ter. Hofman noemt het een leuke bijkomstigheid als 
je in het bedrijfsleven werkt en je het GVB bezit. 
“Op een bepaald niveau wordt er wel van je ver-
wacht dat je kunt golfen. In Nederland geldt dit nog 
niet altijd, maar in het buitenland is het een must 
voor zakenlui”, beweert hij.  LS

Knuffeltrui
Wanneer: Woensdag 20 mei, 20.00 – 21.30 uur
Waar: V2_, Eendrachtsstraat 10, Rotterdam

Het was Uefa-avond die avond, maar we zaten 
niet voor de tv, maar in zaaltje V2_. Het denk-
café Arminius en de artistieke denkers van V2_ 
hadden de handen ineen geslagen voor een 
debat- en exposeeravond over de mode van de 
toekomst. Op wat voor garderobe mogen we 
ons verheugen?
Eerst een filosofische key-note-spreekster uit 
New York, Sabine Seymour. Zij vond al wat 
voorbeelden in de avant-garde van de haute 
couture. Zo vond zij een kunstenares die een 
hoofddeksel ontwierp met daaraan zoiets als 
een microfoon. ‘Heel handig wanneer je verle-
gen bent en toch ‘lekkere kerels’ wilt aanspre-
ken’ – Tja. Verder, zo leren we, moeten we het 
vooral zoeken in de ‘sustainability’ en ‘biosuits’ 
– de mannen in de groene pakken.
Dat alles doet volgens de filosofe natuurlijk 
‘allerlei vragen rijzen’. Maar ze had blijkbaar 
geen tijd om die uit te leggen. Dus daarover 
verder even niets.
Vervolgens mochten enkele kunstenaars 
hun ideeën over de mode van de toekomst 
tentoonstellen. De eerste, Aram Bartholl uit 
Duitsland, had sweaters bij zich met een 
doorschijnend vakje erin. Daarin kon dan je 
telefoon en zo kan iedereen zien wat voor 
sms- of twitterbericht (dat heet een ‘tweet’) 
je ontvangt. Hij had ook een vestje bij zich dat 
oplicht wanneer iemand warme koffie drinkt. 
Een en ander had alles te maken met hoe de 
private en de publieke sfeer tegenwoordig 
met elkaar verweven zijn.
Wel fascinerend: de twee ontwerpers van ‘the 
hug shirt’, ofwel de knuffeltrui, waren present, 
ook helemaal vanuit de VS. Stel je eens voor: je 
hebt een speciaal shirt aan met sensoren en 
je vriendje of vriendinnetje ook. Je geeft jezelf 
een goeie knuffel en wanneer je vriend(in) het 
toestaat via de mobiele telefoon, voelt hij/zij 
het ook. Ook al sta je aan de andere kant van 
de wereld.
Ze hadden dat shirt bij zich en het werkte 
echt, aan de proefpersoon te zien. Over een 
paar jaar moet het op de markt zijn.
Behalve voor liefkozingen kan je het ook nog 
voor andere dingen gebruiken, vertelden de 
makers. Spieken bijvoorbeeld. Eén klopje op de 
schouder betekent dan bijvoorbeeld antwoord 
A, twee klopjes is antwoord B. En zo kun je dan 
hele morsecodes bedenken. Tja, zo heeft het 
knuffelshirt toch nog een bedenkelijke kant.
Je kunt natuurlijk ook iemand proberen te 
slaan via jezelf. “Maar dan moet je jezelf dus 
wel een flinke dreun verkopen. En dan nog zou 
het voelen als een lekkere hug.”                     

 
Daan Rutten

Achteraf

Jon Jan Simmelink 
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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 
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>> EM Panel

Ruben Vermaak
student marketing

Robert Dur
bijzonder hoogleraar Erasmus 
School of Economics

“Prima initiatief van de universiteit 
van Tilburg. Voor het aantrekken van 
toptalent mag je wat mij betreft alle 
mogelijke paden bewandelen. Ook op 
deze universiteit zijn al initiatieven ont-
plooid om studenten met talent extra 
mogelijkheden te bieden om zich verder 
te ontwikkelen: het Erasmus Honours 
programma, masterclasses et cetera. 
Laten we hen die boven het maaiveld 
uitsteken helpen om zich maximaal te 
ontwikkelen, door verdieping maar ook 
zeker door financiële ondersteuning. 
Niks mis mee! 
Door op deze manier met toptalent om 
te gaan, ontplooit zich wellicht ook een 
toponderzoeker, die zich door de prima 
ondersteuning in zijn studiefase  ook 
graag aan deze universiteit bindt voor 
het vervolg van zijn carrière. Voor leer-
lingen die onvoldoende mee kunnen 
komen in het onderwijs worden alle 
mogelijke maatregelen genomen om 
ervoor te zorgen dat ze binnenboord 
blijven. Prima natuurlijk. Maar waarom 
ook niet voor studenten met toptalent? 
Door deze talenten ruimte te geven 
kunnen er mooie dingen ontstaan; 
dingen waar de hele maatschappij van 
profiteert. En wat Plasterk betreft: is het 
misschien een beetje jaloezie omdat 
hijzelf niet zo’n hoogvlieger is?”

Het lijkt erop dat nu ook in Nederland 
de strijd om de potentiële topstuden-
ten is begonnen. Daar waar het in de 
Verenigde Staten al heel normaal is dat 
universiteiten door middel van scholar-
ships heel veel moeite doen om de crème 
de la crème van de Amerikaanse High 
Schools binnen te halen – wat indirect 
weer een boost kan geven aan de status 
en reputatie van de universiteiten zelf – 
was dit in Nederland nooit echt het geval. 
Scholieren hier kiezen hun universiteit 
meestal op basis van opleiding en ligging 
van de universiteitstad, maar niet op 
basis van dit soort secundaire educatieve 
voorwaarden. 
Erasmus kan enkele scholieren, die 
voldoen aan strenge eisen, een beurs 
aanbieden om hier een paar jaar gratis 
te studeren, in de hoop studenten aan de 
universiteit te binden die in de toekomst 
iets opleveren – denk aan promovendi, 
potentiële hoogleraren of CEO’s van 
multinationals die op de EUR hebben 
gezeten. Dat is nog eens een goede lan-
getermijninvestering!
Een andere reden waarom de Erasmus 
Universiteit hier op zou moeten inspelen, 
is dat de Universiteit van Tilburg met dit 
voorstel komt; een directe concurrent van 
de EUR wat betreft de opleidingen econo-
mie en bedrijfskunde. Het zou natuurlijk 
zonde zijn als de Noord-Brabantse Uni-
versiteit een paar goede studenten in de 
dop voor de neus van Erasmus wegkaapt 
vanwege iets betrekkelijks als college-
geld!

“Provincies bulken van het geld en we-
ten van gekkigheid niet waar ze het aan 
moeten uitgeven. verlagen. In plaats 
van de provinciale belastingen te wor-
den allerlei kostbare projectjes op vele 
beleidsterreinen opgezet, zonder erover 
na te denken of de provincie überhaupt 
een zinvolle taak te vervullen heeft op 
die beleidsterreinen. 
De provincie Noord-Brabant heeft be-
sloten om nu ook hoger onderwijsbe-
leid te gaan voeren. Terecht dat minister 
Plasterk hier bezwaar tegen maakt. 
Noord-Brabant is gestart met dit initia-
tief; andere provincies zullen niet achter 
willen blijven en een net iets aantrek-
kelijkere studentenbeurs aanbieden. Zo 
ontstaat een race tussen de provincies 
om goede scholieren aan te trekken. 
Deze race heeft uiteindelijk maar één 
effect: goede scholieren krijgen een ri-
ante beurs van de provincie, maar gaan 
gewoon aan dezelfde universiteit stu-
deren waar ze toch al zouden gaan stu-
deren. Onze universiteit moet in deze 
race uiteraard niet achterblijven. Maar 
laten we het wat slimmer aanpakken 
dan in Brabant. In plaats van een luttel 
beursje: vraag geld aan de provincie 
Zuid-Holland om de honours programs 
uit te breiden, zodat we de beste scho-
lieren een uitdagender programma 
kunnen bieden. Daarmee trekken we 
scholieren die én slim én gemotiveerd 
zijn. En er gaat een veel beter signaal 
vanuit dan de fooi die Brabant in het 
vooruitzicht stelt om de topscholieren 
van Nederland aan zich te binden.”

Vwo’ers met een gemiddelde van 7,5 of hoger komen in aanmerking voor twee jaar gratis studeren aan de Tilburgse 
universiteit. Jaarlijks zijn zes studenten de gelukkigen. De provincie Noord-Brabant subsidieert deze nieuwe beurs. 
Minister Plasterk is tegen: ‘Studenten moeten via het collegegeld bijdragen aan hun opleiding.’ Maar is het niet een 
perfecte manier om excellente studenten aan te trekken, ook voor de EUR?

Topscholieren moeten ook aan de EUR gratis 
kunnen studeren

René Verwijmeren
hoofd ICT Universiteitsbibliotheek

Het EM Panel bestaat 
uit medewerkers, on-
derzoekers 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 ver-
schijnt in de papieren 
EM, de overige reacties 
zijn te lezen op www.
erasmusmagazine.nl.
Ook deelnemen? 
redactie@em.eur.nl
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zoekt
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Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent

Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

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

Gezocht:
Juridische student(e) 
uit regio Den Haag, voor 
juridische werkzaamheden 
in aansprakelijkheidsrecht 
(letselschade).

Sollicitaties schriftelijk:
AG Law / Letselplus
T.a.v.: mr. B.R. Angad Gaur 
cum suis
Postbus 19347, 
2500 CH Den Haag
voor telefonische inlichtingen: 
070- 365 58 50 / 06-14327856 

ZEER GESCHIKT VOOR 

EUR MEDEWERKERS!

TE KOOP: 4-kmr appart, Oostmaaslaan 
228, Rotterdam: Vraagprijs: € 349.000
Garage: vraagprijs € 40.000

Uitst. Ligg., 6e verd. in appart.complex 
‘De Landmark’, kruis Honingerdijk-
Maasboulevard, nabij EUR, nabij uitvalsweg. 
Royaal uitzicht. OV tram, bus op ca.100 m.

Ind.: centrale hal met toegang tot:
• toilet met fonteintje
• riante woonkmr (9.40 x 5.15m) met balkon
  en toegang tot werkkmr (7.10 x 3.38m) 
  met 2e balkon, open keuken (4.25 x 2.40m)   
  met  toegang naar 3e balkon en bijkeuken
  met wasmachine-aansluiting
• slaapkmr, eventueel 2e werkkmr 
  (4.60 x 2.47m) 
• slaapkmr (5.15 x 3.60m) met kastenwand
• badkmr met ligbad, douche, toilet en 
  wastafel 
Beg. grond: entree met intercom, brieven-
bussen, liften, trappenhuis, alg. fi etsenst, 
eigen berging op de 1e verd. Geb. 1977 op 
eigen grond, ca. 140m2, ca. 350m3. VVE is 
actief; bijdrage ca. €350,00 p/mnd incl. VVE 
voor garage en voorschot stookkosten, ged. 
dubb. beglaz., CV d.m.v. blokverwarming, 
eigen parkeerterrein met slagboom

Info: Ton Lauwaars makelaardij
tel: 010-4528166 
e-mail: info@lauwaars.nl

Ab Flu
Als onderwerp voor een column niet origineel, maar 
wel actueel: de Mexicaanse griep. Het virus muteert 
zich zelfs zo snel dat u deze column misschien met 
mondmasker en Tamiflu leest, of dit afdoet als oud 
nieuws. Maar de vraag die me echt bezighoudt: hoe-
veel giletjes heeft Ab Osterhaus in zijn klerenkast? En 
wie kiest ze voor hem uit? Rood voor Goedemorgen 
Nederland, zwart voor De Wereld Draait Door en grijs 
voor Pauw & Witteman? Voor mij belichaamt Ab de 
griep. Laatst droomde ik dat de griep mij overviel in 
de vorm van duizend kleine Abjes, uiteraard allemaal 
met ovale brilletjes en zwarte giletjes. Het wordt tijd 
dat er een griep naar hem genoemd wordt. Ab Flu. Of 
Easterhouse Flu. Wel jammer dat de Amerikanen niet 
geluisterd hebben naar Ab’s betoog om deze griep 
de Mexican flu te noemen, maar het stug swine flu 
blijven noemen. “It was once said that a black man 
would be president when pigs flew. Well behold, 100 
days into his presidency, swine flu.” Jammer! Ab’s glo-
rie zal er niet minder om zijn. In 2003 is er in Science 
al een portret van hem verschenen getiteld The Virus 
Collector (door de Volkskrant verbasterd tot ‘Virusja-
ger BV’). 
Toch miste ik Ab. In het Erasmus Medisch Centrum, 
waar de beste man uiteindelijk werkt, werd kort na 

de uitbraak een heuse debriefing gehouden voor 
alle dokters. Het muffe collegezaaltje dat doorgaans 
bevolkt wordt door een handjevol halfslapende ge-
neesheren was omgetoverd tot een bomvol theater 
waar een ‘we want Ab’ zachtjes rondzong. Maar 
Ab kwam dus niet. In plaats van de meester was er 
een slecht geïmproviseerde act van een aantal net-
niet-virologen, die op de vraag wat de dienstdoende 
dokter moest doen als een verdacht geval van Mexi-
caanse griep zich aan de poorten van het Erasmus 
MC meldde, antwoordden: ‘Je gezonde verstand 
gebruiken.’ Aha. Als het virus zijn gezonde verstand 
gebruikt, vindt het de moderne mens snel genoeg als 
een aaneengeregen kralensnoer van verspreidings-
mogelijkheden. Zo stond ik vorige week in de London 
underground, waar ik gesandwicht werd door pardon-
me mompelende Britten en besefte dat dit een virus 
paradise was. De scenario’s voor een echte pandemie 
gaan er vanuit dat ongeveer één derde van de bevol-
king ziek wordt. Ik had me niet gerealiseerd dat dit 
betekent dat één derde van het ziekenhuispersoneel 
dus ook ziek wordt. Wat als Ab griep krijgt? Denkt u 
wat ik denk? Natuurlijk! Zijn giletjes zijn in werkelijk-
heid schilden die onzichtbaar antivirale middelen 
verspreiden om onze eigen godenzoon in leven te 
houden. We zijn gered!

Ewout Hoorn

Ewout Hoorn

>> Van der Schot
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Dubieuze club zet voet op campus

at is toch die sekte?’, is de eerste reactie van 
veel mensen op het horen van de naam 
Landmark. Nee, een sekte is het niet. Ieder 
medium dat deze term bezigde, werd door 

de Amerikaanse organisatie direct aangeklaagd. En 
met succes: van een sekte is volgens de behandelend 
rechters geen sprake. Toch zijn negatieve geluiden 
over hun trainingen overal te horen.
Een aflevering van Zembla (februari 2008) licht een 
tipje van de sluier op. Een redacteur neemt underco-
ver deel aan de beginnerscursus Forum en beschrijft 
emotionele uitbarstingen van deelnemers, en hoe 
weinig pauze en slaap hen wordt gegund. De ge-
schokte blik van deze redacteur, die na afloop van 
elke trainingsdag een videodagboek opneemt, is op 

zijn zachtst gezegd opvallend.
Diverse kritiekpunten keren veelvuldig terug in ver-
slaggeving over Landmark. De zwaarste kritiek be-
treft de kans op psychische problemen, na het vol-
gen van een cursus. Critici als psychiaters stellen 
dat wroeten in iemands verleden en het afleggen 
van publieke bekentenissen, zoals veelvuldig ge-
beurt tijdens Landmark-cursussen, risicovol is zon-
der adequate begeleiding. Dat lijkt de organisatie in 
te zien, want elke deelnemer moet vóór deelname 
een verklaring ondertekenen die stelt dat er geen 
psychische problemen spelen. Oftewel: om deel te 
nemen, dien je stevig in je schoenen te staan. Toch 
belandde een Duitse deelnemer in een psychose; hij 
schreef hierover een boek. Tamelijk wat verhalen 

over psychische problemen doken het afgelopen de-
cennium in de media op.

Geen manipulatie  Ook de opdringerige 
en aanhoudende manier waarop cursussen worden 
‘verkocht’ is een punt van ergernis. Kies je er na het 
volgen van een cursus voor om geen vervolgcursus 
te doen, dan kun je een handvol telefoontjes van 
Landmark-enthousiastelingen verwachten. Waarom 
je niet verder zou gaan, waar je dan bang voor bent, 
wordt je gevraagd. Nieuwe cursisten binnenhalen – 
enrollen in Landmark-jargon – is erg belangrijk. 
Hoewel Landmark niet bestempeld mag worden als 
sekte, zei massapsycholoog Jaap van Ginneken 
(UvA) in een artikel in Quote (juni 2004) dat deze 
methode wel sektarische trekjes vertoont. “You’re 
either with us or against us”, vat hij het samen. 
Critici bestempelen de cursusmethode geregeld als 
brainwash. Wat deze methode precies inhoudt, blijft 
voor buitenstaanders onduidelijk. Daarom nam ook 
Quote-verslaggever Paul van Riessen undercover 
deel aan de beginnerscursus. Hem viel vooral op dat 
de lange dagen, het gebrek aan pauzes en geen mo-
gelijkheid tot toiletbezoek tijdens sessies tot flinke 
vermoeidheid leidt. In zijn artikel zegt psycholoog 
Van Ginniken: “Uitputting is een van de effectiefste 
trucs in de psychologie. Vermoeidheid breekt de 
weerstand.” Dat de cursus in het Engels wordt gege-
ven, verleent hem volgens Van Ginniken prestige, 
maar zorgt tegelijkertijd voor onzekerheid bij de 
deelnemers. Die onzekerheid en uitputting maken 
hen beïnvloedbaar.
Op de psychologische technieken die tijdens cursus-
sen worden toegepast, heeft Van Ginneken geen kri-
tiek. Wel op het feit dat cursisten vooraf niet duide-
lijk wordt gemaakt dát dergelijke trucs een rol spe-
len. “Mensen moeten weten waar ze aan beginnen, 
waar ze zich aan blootstellen. Gebeurt dat niet, dan 
ga je wat mij betreft over een grens”, zegt hij. Alleen 
labiele mensen wordt afgeraden deel te nemen; van 
duidelijke voorlichting over gebruikte technieken is 
geen sprake. Journalist Van Riessen noteerde wat de 
trainer zei letterlijk: “Het is geen psychologie wat we 
hier doen. Het is geen manipulatie. Geen marketing. 
Geen sekte. Geen geloof. Het werkt gewoon.” Het is 
aan de deelnemer om zijn conclusies te trekken.
Landmark Education profileert zich als onderwijsin-
stelling en mikt op tamelijk welvarende hoogopgelei-
den. Nadrukkelijk meldt Landmark geen therapie te 
geven, noch psychische problemen op te lossen, 
maar enkel te helpen bij ‘persoonlijke groei’ – of dat 
nu is op relationeel of op professioneel vlak. Het gaat 
er kortweg om dat je leert je leven in eigen hand te 
nemen en eigen keuzes te maken, waarbij het cruci-
aal is om richting toekomst te kijken.
Uit een onderzoek dat in opdracht van Landmark 
werd uitgevoerd blijkt dat meer dan negen van de 
tien deelnemers aan het Forum denkt dat deze cur-
sus blijvende waarde voor ze heeft. Een 86 procent 

D

Gevaarlijke brainwash of de weg naar persoonlijk geluk? 
Van 8 tot en met 12 juni vindt een seminar over leiderschap 
plaats op de campus. Hoewel de term Landmark Education in 
de aankondiging niet voorkomt, blijkt dat drie van de spre-
kers kopstukken zijn van deze omstreden Amerikaanse orga-
nisatie. “Wij willen geen podium zijn voor Landmark”, aldus 
organisatrice Arlette Geerlings van Erasmus Academie.    
 tekst Marjolein Marchal illustratie Bas van der Schot fotografie Ronald van den Heerik
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Dubieuze club zet voet op campus
zegt dat het ze heeft geholpen om met specifieke pro-
blemen om te gaan. Een niet vervelend bijverschijn-
sel: het inkomen van ruim een derde van de deelne-
mers stijgt met minimaal een kwart. Landmark is 
een succesnummer, als je deze informatie mag gelo-
ven.

Geen podium  Het leiderschapsseminar dat 
deze maand op de universiteit plaatsvindt, heeft di-
recte links met Landmark: drie van de vier sprekers 
(‘leiderschapscoaches’) zijn kopstukken van de 
Amerikaanse trainingsorganisatie. Hoofdspreker 
Michael Jensen is emeritus professor van Harvard 
en maakt net als spreker Steve Zaffron deel uit van 
een onderneming die voortkomt uit Landmark. Wer-
ner Erhard is de grondlegger van Erhard Seminar 
Training, de voorloper van Landmark (zie inzet op 
volgende pagina). Opvallend genoeg komt de naam 
Landmark in de aankondiging helemaal niet voor.
Het weglaten van de term Landmark was een be-
wuste keuze van Erasmus Academie, organisator 
van dit vijfdaagse seminar. Zij willen niet dat het 
woord Landmark voorkomt in de aankondiging 
“omdat Landmark in Nederland voor veel mensen 
een negatieve associatie heeft”, aldus Arlette Geer-
lings van de Academie. Vanuit de universiteit is ver-
zocht om enkel academisch bezig te gaan, en Land-
mark hierbij niet te betrekken. “Wij kunnen niet 

wegnemen dat Erhard wordt geassocieerd met Land-
mark, maar wij garanderen dat tijdens dit seminar 
een puur academische benadering van leiderschap 
centraal staat, onafhankelijk van Landmark.” Ze 
vervolgt: “We willen geen podium zijn voor Land-
mark.” Maar waarin de methode van dit seminar 
verschilt met die van Landmark, kan ze niet zeggen. 
Ze heeft immers nooit deelgenomen, benadrukt ze. 
Hoe dit op de Erasmus Universiteit belandde? Het 
was hoogleraar informatica en recht Richard de 
Mulder die de cursus onder de aandacht bracht bij 
Erasmus Academie. Na heel wat gesprekken waren 
rector Lamberts en RSM-decaan Yip overtuigd: dit 
past thuis op de EUR. De Mulder volgde zelf de be-
ginnerscursus, de vervolgcursus en dit leiderschaps-
seminar.
In de brochure staat dat het seminar draait om het 
‘ontologische model’. Dat houdt in dat leiderschap 
iets is dat in de praktijk moet worden gebracht; lei-
derschap toon je slechts door een leider te zijn. Deel-
nemers leren geen leiderschapstechnieken, maar le-
ren obstakels op te sporen en te verwijderen. De cur-
sus is zo ontworpen dat cursisten ‘tools’ krijgen 
aangereikt om significant breakthroughs in hun pro-
fessionele en persoonlijke leven teweeg te brengen.

Voortijdig vertrekken  Over de 
Landmark-cursussen die hij volgde spreekt De Mul-

der ingetogen maar enthousiast. De essentie is vol-
gens hem dat individuen leren om goed te functione-
ren, omdat ze beter weten wat ze willen, goed in hun 
vel komen te zitten en hun ambities gaan verwezen-
lijken. De kennis die hij opdeed, past hij toe in zijn 
werk op de universiteit. “Ik kwam vaak weerstand 
tegen bij studenten en kreeg daar geen grip op, dat 
was frustrerend. Nu pas ik een methode toe waar-
door studenten de stof op een open manier tegemoet 
treden. Een kritische houding is goed, maar je moet 
ook in staat zijn te luisteren. Van een cognitieve naar 
een affectieve opstelling.”
De kritische noten die in allerlei media opduiken, re-
lativeert hij tamelijk laconiek. Hij typeert de Land-
mark-omgeving als een “warm bad”. “Ik vond het 
best lieflijk”, zegt hij. “Aan het begin van elke cur-
sus wordt je gevraagd of je coachable bent, dus je 
moet instemmen met de werkwijze. Als de trainer 
specifiek op jouzelf ingaat, vraagt hij ‘can I coach 
you’, dus je mag altijd weigeren.” Mensen die te veel 
weerstand ervaren, zijn vrij om voortijdig te vertrek-
ken. 
De Mulder herinnert zich dat ook hij weerstand er-
voer. “Tijdens de Advanced cursus waren er mo-
menten dat het niet leuk was. Ik moest toen door 
mijn eigen weerstand heen. Je eigen angsten tegen-
komen is nu eenmaal niet gemakkelijk.” 
Maar, vindt hij, je kiest voor persoonlijke 

‘Het gaat om zelf keuzes 
maken’
Naam: Lotte Voets
Leeftijd: 24
Studie: vierdejaars Geneeskunde
Nam na het Landmark-forum deel aan de advan-
ced-cursus en het zelfexpressie/leiderschaps-
programma. 

Over een periode van drie jaar heeft Lotte Voets 
meerdere cursussen van Landmark gevolgd. “Het 
is geen therapie; meer een scholing in het mens-
zijn, of nog beter: de leer van het ‘zijn’. De cursus-
sen kunnen nogal confronterend zijn. Je moet niet 
bang zijn om in de spiegel te kijken en verantwoor-
delijkheid te nemen voor je eigen doen en laten. Er 
wordt je niet zozeer verteld hoe je een goed mens 
kunt worden. Als resultaat heb ik doorbraken ge-
had in mezelf-zijn, keuzes maken, gelukkig en ver-
vuld zijn en een leven leiden waar ik helemaal ach-
tersta.”
“De cursussen zijn bedoeld voor mensen die alles 
uit het leven willen halen. Als uitgangspunt neem je 
een gebied in je leven waar niet alles op rolletjes 
loopt. Dat kan een relatie zijn, maar ook je carrière 
of je gezondheid. De bedoeling is dat je onder ogen 
gaat zien hoe je zelf bent in die situatie, hoe je daar 
verantwoordelijkheid voor kunt nemen, en daarmee 
de situatie ten goede kan veranderen.” 
Voets geeft een voorbeeld: “De eerste twee jaar was 
ik vooral gefocust op mijn studie, maar merkte 
daarna dat ik wel ‘het studentenleven’ gemist had. 
Normaal zou ik me erbij neergelegd hebben en 
braaf mijn studie hebben afgerond. Nu ben ik, on-
danks dat ik al vierdejaars ben, nog een jaartje lid 
geworden bij RSG, en heb daar geen moment spijt 
van. Ik geniet van het gewoon lol hebben en van het 
contact met mensen van andere studies. Daardoor 

heb ik ook mijn vriend leren kennen. Ook heb ik de 
angst overwonnen om mijn studie te onderbreken. 
Zo ga ik na mijn doctoraal een jaar Spaans stude-
ren. Keuzes maken is belangrijk. Ik merk dat ik die 
nu bewuster maak en ze niet laat beïnvloeden door 
anderen. Zo wil ik graag huisarts worden; het ‘af-
voerputje’ volgens veel geneeskundestudenten die 
vaak specialist willen worden. Mij lijkt het juist 
leuk vanwege het brede karakter ervan. Ik ‘schaam’ 
me er ook niet langer voor.”
Maar je moet oppassen dat je in al je positivisme 
niet doorslaat, waarschuwt Voets. “Een van de din-
gen die Landmark belooft, is dat alles wat jij wilt 
beschikbaar is, na het doen van de cursus. Maar er 
zijn grenzen; ik wilde namelijk zoveel dingen tege-
lijk – zeilen rond de wereld, afstuderen, een film 
maken en een boek schrijven – dat ik al moe werd 
als ik eraan dacht. Daardoor heb ik geleerd keuzes 
te maken wat ik echt wil doen, wat ik nu wil doen, 
en wat ik later kan doen of helemaal niet.”
Voets vindt het jammer dat Landmark ook negatief 
in het nieuws is. “Er wordt niet beloofd dat al je zor-
gen zullen verdwijnen. Wanneer je serieuze proble-
men hebt, moet je gewoon professionele hulp zoe-
ken. Wat ik wel minder vond aan Landmark, is dat 
ze je blijven vragen andere mensen uit te nodigen 
om cursussen te volgen; logisch, het is per slot van 
rekening een commercieel bedrijf, maar ook hierin 
kan ik kiezen of ik het wel of niet doe.”
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ontwikkeling en daarbij hoort ook confrontatie.
Hij is zeker niet de eerste academicus die deelnam 
aan de cursussen. Naast academici zijn ook succes-
volle ondernemers, managers, psychologen en poli-
tici actief. Wie dat zijn, blijft onduidelijk. Ook De 
Mulder weet niet welke medewerkers van de univer-

siteit er verder actief zijn bij Landmark, al is hij “wel 
eens een student en enkele collega’s van de universi-
teit tegengekomen”.
Het lijkt er, na wat journalistiek onderzoek, op dat 
ex-cursisten er niet mee te koop lopen. Dat is wel-
licht te wijten aan het discutabele imago van de or-

ganisatie. De mist van onduidelijkheid die rond 
deze organisatie hangt, doet het imago geen goed.
In hoeverre het leiderschapsseminar op deze cam-
pus een product uit de koker van Landmark is valt 
niet te zeggen, hoewel veel pijlen in die richting wij-
zen. De Mulder benadrukt dat Landmark verandert 
en academischer wordt. “Ze zijn een nieuwe weg in-
geslagen, waarbij peer review wordt toegepast”, 
vertelt hij.
Academisch dus. Zoals Geerling van Erasmus Aca-
demie ook aangeeft. Toch zal bij iedere kritische 
geest de vraag opborrelen: krijgt Landmark voet 
aan de grond bij de Rotterdamse studenten en aca-
demici? Aan dit seminar nemen vijftig studenten en 
vijftig promovendi deel, plus enkele universitair do-
centen. Hoeveel mensen zullen zij ‘enrollen’, na af-
ronding van hun vijfdaagse toegangspad tot leider-
schap?   

Wat? Seminar ‘Being a leader and the effective 
exercise of leadership: an ontological model’, 8 t/m 
12 juni in het M-gebouw.
Door wie? Onder anderen Landmark-kopstukken 
Michael Jensen, Werner Erhard en Steve Zaffron.
Voor wie? 100 mensen uit bedrijfsleven, overheid 
en academische wereld; 50 promovendi en 50 stu-
denten.
Kosten? 2250 euro (bedrijfsleven), 1750 euro (EUR-
medewerkers en alumni), 250 euro (promovendi) 
of 100 euro (studenten).

Achtergrond Landmark
Landmark Education startte in 1991 en komt voort uit de trainingsmethodes van Werner Erhard, 
die sinds 1971 met zijn onderneming Erhard Seminar Training mensen begeleidde in hun ‘persoon-
lijke groei’ en ‘transformatie’. De van oorsprong autohandelaar (die eigenlijk Jack Rosenberg heet) 
bedacht zijn methode zelf, geïnspireerd door Gestalttherapie, Scientology en boeddhisme. Halver-
wege de jaren tachtig had al een half miljoen Amerikanen aan zijn cursussen deelgenomen. Hij 
verdween begin jaren negentig van het toneel, toen zijn imago sneuvelde door beschuldiging van 
incest, mishandeling en belastingontduiking. Hij is nooit vervolgd, en van belastingontduiking 
vrijgesproken.
Het traject van Landmark begint met het driedaagse Landmark Forum, dat zo’n 500 euro kost. Tij-
dens een lang weekend bereiken de grofweg honderd tot tweehonderd deelnemers, als het goed 
is, een persoonlijke doorbraak, waarna zij een nieuwe start kunnen maken in hun leven – dat wat 
‘living the future’ heet in Landmark-termen. Hierop volgen tien gratis avondbijeenkomsten, om er-
varingen te delen. De vervolgcursus Landmark Advanced duurt vier dagen en het programma voor 
zelfexpressie en leiderschap duurt drie dagen en twaalf avonden. Dan is er nog de keuze uit een 
aantal seminars, zoals die over leiderschap.
Vooral in de jaren negentig was Landmark erg succesvol in Nederland. Nu zijn er jaarlijks nog en-
kele duizenden deelnemers. Op het hoogtepunt was de organisatie actief in 21 landen. Tegenwoor-
dig zijn dat er nog vijftien. In Frankrijk is Landmark namelijk tot sekte verklaard en kantoren in 
Oostenrijk en Zweden zijn gesloten na negatieve publiciteit. 

Informatie: www.landmark-education.com Kritiek op : www.stelling.nl/landmark

‘Ik zou het zo weer doen’
Naam: Hanna Neeft
Leeftijd: 21
Studie: tweedejaars Bedrijfskunde
Volgde in 2007 de introductiecursus het Land-
markforum en de daarbij behorende seminars; 
gaat niet naar de leadershipcursus vanwege ten-
tamenverplichtingen.

Hanna Neeft volgde de cursus samen met haar 
moeder. “Er zijn altijd dingen in je leven die niet zo 
gaan zoals je zou willen. Mijn moeder had proble-
men met haar vader en ik ging niet zo lekker met 
mijn studie. Bovendien vond ik het soms moeilijk 
om mij aan bepaalde mensen te binden. In de Land-
markcursus wordt je een toolbox aangereikt waar-
mee je huidige en toekomstige problemen in je leven 
kunt aanpakken. Op die manier kwam ik erachter 
dat de oorzaak van veel van de dingen waar ik mee 
zat het feit was dat ik het moeilijk vind om over 
mijn gevoelens te praten. Dat was de kern.” 
Neeft probeerde met behulp van de cursus zichzelf 
op dat punt te verbeteren. Ze is de eerste om toe te 
geven dat Landmark geen wondermiddel is. “Ik heb 
nog steeds af en toe moeite mijn gevoelens met an-
deren te delen, hoewel dat wel steeds beter gaat. Zo 

was ik lange tijd tot over mijn oren verliefd geweest 
op een goede vriend van mij; helaas een onbereik-
bare liefde. Ik denk dat Landmark mij er mee heeft 
geholpen om op een dag de telefoon te pakken en 
het hem te vertellen. Mijn verliefdheid stond onze 
vriendschappelijke relatie in de weg. Door het uit te 
spreken werd de spanning weggenomen en kon ik 
weer verder.” 

Had je Landmark echt nodig om tot deze inzichten 
te komen? “Een heleboel dingen die je verteld wor-
den zijn niets nieuws; en sommige oefeningen die 
groepsgewijs plaatsvinden zijn eenvoudige psycho-
logische handvatten. Maar het punt is dat mensen 
het soms nu eenmaal nodig hebben om dingen te 
horen die ze allang weten. De kracht zit ’m in de 
herhaling.” 
Ze vervolgt: “Weet je, er is best het een en ander op 
de werkwijze van Landmark aan te merken. Zo 
stoorde het gepush om vervolgcursussen te doen 
mij op een gegeven moment enorm – niet raar, 
want het is uiteindelijk een commercieel bedrijf. 
Maar voor mij weegt het zwaarst dat ik er baat bij 
heb gehad. Voor nu is het voorlopig mooi geweest, 
maar ik zou het zo weer doen. Ik ben er voor mijn 
gevoel een stuk zelfverzekerder door geworden.” 
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zonDer papieren zit je gebakken

orspronkelijk bestond het illegalenbeleid 
kort gezegd uit uitsluiting: irreguliere mi-
granten kwamen niet aan documentatie en 
hadden dus geen toegang tot de arbeids-

markt of voorzieningen. Tegenwoordig is uitzetting 
het voornaamste doel. Het ironische is: hierbij is re-
gistratie juist cruciaal. Alleen mensen van wie de 
identiteit en dus herkomst is aangetoond, kunnen 
worden uitgezet. Landen over de hele wereld nemen 
namelijk alleen hun eigen burgers terug en de be-
wijslast voor de identiteit van de burger ligt bij het 
land dat uitzet.
Een migrant die in een welvarender of stabieler land 
wil blijven wonen, maakt soms dus meer kans zón-
der dan mét identiteitspapieren. Waar vijftien jaar 
geleden nog zo’n 30 procent van de asielzoekers 
geen (bruikbare) papieren bezat, is dat percentage 
nu opgelopen naar  zo’n 85 procent. “Die mensen 
weten dondersgoed wat ze doen, want als je niet ge-
identificeerd kunt worden, kun je niet uitgezet wor-
den”, vertelt Broeders. Hij onderzocht voor zijn pro-
motie het illegalenbeleid van Nederland en Duits-
land, met aandacht voor toegepaste technologie.

Zwarte kaart  ‘The importance of not 
being earnest’, is toegenomen, aldus Broeders. “Het 

systeem richt zich op identificatie en de migrant 
verzet zich hiertegen. Daarom worden nu identifi-
catiesystemen gecreëerd waarvoor je migranten 
nauwelijks nodig hebt. Alleen vingerafdrukken zijn 
vaak al voldoende.” 
Technologie, en dan met name datasystemen, spelen 
een cruciale rol. Omdat binnen de Schengenzone de 
grenzen zijn vervallen, is de praktijk van uitsluiting 
en identificatie nu deels Europees georganiseerd. Al 
jaren worden alle asielaanvragen vastgelegd in Eu-
rodac, een datasysteem waarin ook vingerafdruk-
ken van iedereen staan. Pakt de vreemdelingenpoli-
tie in Nederland iemand op, dan kan via de vinger-
afdruk worden achterhaald dat het bijvoorbeeld een 
Algerijn betreft die in Italië asiel aanvroeg. Met dat 
asieldossier wordt uitzetten mogelijk. 
In het Schengen Information System (SIS) worden 
illegalen geregistreerd die ooit zijn aangehouden. 

Zij hebben een soort ‘zwarte kaart’, waardoor zij 
aan de Europese grens geweigerd zullen worden. 
Broeders: “De nieuwste loot aan de tak is het vi-
suminformatiesysteem (VIS), dat waarschijnlijk 
eind dit jaar operationeel is. Iedereen die op een vi-
sum de EU binnenkomt moet zijn tien vingeraf-
drukken afgeven plus de contactgegevens van wie 
in Europa garant staat voor het visum.”
De meeste illegalen zijn vermoedelijk zogenaamde 
‘overstayers’, mensen die op een toeristenvisum een 
land binnenkomen en vervolgens nooit terugkeren 
naar het land van herkomst. Daarnaast zijn er mi-
granten van wie de asielaanvraag is afgekeurd en 
migranten die illegaal inreizen. Deze drie ‘catego-
rieën’ illegalen worden met de Europese databanken 
afgedekt. 

Moedwillige blindheid  Detentie 
wordt steeds meer ingezet bij migratiebeleid in Eu-
ropa, stelt de kersverse doctor vast. Vooral opge-
pakte illegalen worden vastgezet, om uitzetting mo-
gelijk te maken. Zij zijn betrapt op een (meestal 
licht) vergrijp of konden geen papieren laten zien. 
Op deze ‘administratieve detentie’ is veel kritiek. 
De Raad van Europa gaf Nederland in het laatste 
mensenrechtenrapport nog een flinke tik op de vin-
gers: het is geen rationeel systeem en mensen zitten 
te lang vast, was het oordeel. “Uit cijfers blijkt dat 
mensen die niet tijdens de eerste paar weken zijn 
geïdentificeerd, vaak helemaal onbekend blijven. 
De kans op uitzetting wordt met de tijd kleiner. Al 
houd je iemand tien maanden vast, daarna zul je 
hem toch weer op straat moeten zetten”, zegt Broe-
ders. “Puur bureaucratisch gezien kun je mensen 
beter korter detineren, zodat een nieuwe plek vrij-
komt om iemand op te pakken, vast te zetten en ho-
pelijk uit te zetten.”
Wat Broeders enorm verbaasde tijdens zijn onder-
zoek is dat veel cijfers zijn niet in orde zijn. “Pro-
beer er maar eens achter te komen hoeveel illegalen 
de arbeidsinspectie aantreft bij controles en hoeveel 
daarvan worden overgedragen aan de politie. Dat 
is onmogelijk”, zegt hij. “Op basis van de huidige 
gegevens kun je geen conclusies trekken over de 
werkzaamheid van het systeem, noch beleid ma-
ken. Terwijl we wel elk jaar vrolijk een justitiebe-
groting behandelen en dus maar besluiten om nog 
meer inspecteurs aan te stellen. Evalueren is niet 
populair, maar hoe effectief is het huidige systeem 
nou eigenlijk? Dit is moedwillige blindheid.”  

O

Dennis Broeders
Dennis Broeders (1974) promoveerde 15 mei op zijn proefschrift ‘Breaking down anonymity. 
(Digital) surveillance on irregular migrants in Germany and The Netherlands’. Naast zijn functie 
als stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid blijft hij als postdocto-
raal onderzoeker werkzaam bij de vakgroep Sociologie aan de EUR.

Het illegalenbeleid is 180 graden gedraaid, constateerde dr. 
Dennis Broeders tijdens zijn promotieonderzoek. Werd het 
illegale immigranten eerder moeilijk gemaakt zich te regi-
streren, nu doen Europese landen er alles aan om ze te iden-
tificeren, want pas dan is uitzetten mogelijk. Technologische 
toepassingen worden daarbij steeds belangrijker. 
 tekst Marjolein Marchal
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“Gast, leuke zwembroek, waar heb je die van-
daan?” Plagerig prikt een corpslid van begin 
twintig in de schouder van zijn buurman. Samen 
liggen ze in een limegroene hangmat te wachten 
op de paar minuten zon die ze vanmiddag kunnen 
pakken. Flesje Corona in de hand. Ruim tweehon-
derd corpsleden zijn vanmiddag (maandag 18 mei) 
richting de Rijnhaven geslenterd om te loungen en 

te drinken – in huisverband, want het is ‘huizen 
buitendag’. Op het ruime terrein rondom een leeg-
staande loods is een strandje aangelegd.
Het veertig meter hoge reuzenrad trekt direct de 
aandacht. Maar tijdens dit twee weken durende 
lustrumfeest kosten ook een kartbaan, een musi-
cal, talloze diners en feestavonden met bekende 
deejays als Michel de Hey en Erick E een behoor-

lijke duit. Hoe ze dat kunnen betalen? Dankzij de 
royale sponsoring van een waslijst aan bedrijven. 
Opbrengst: een slordige half miljoen euro. En be-
dankt.
Van een economische crisis is hier werkelijk niets te 
merken. In totaal gaat er ongeveer 1,1 miljoen euro 
om in deze week, schat een van de lustrumorgani-
satoren. Want ook de koopkracht van de aanwezige 

ballen met biertjes aan de Rijnhaven

Het Rotterdams Studenten Corps vierde in mei 
groots zijn 95-jarig bestaan. In en rondom een oude 
loods aan de Rijnhaven verrees een heus festival-
terrein. Het mocht wat kosten.

tekst Marjolein Marchal fotografie Levien Willemse



corpsleden lijkt onverminderd, gezien de broekzak-
ken vol drankmuntjes. Meer dan de helft van de 
kosten wordt gedekt door de uitgaven van deze 
corpsmannen. Aan deze twee weken feest geeft elk 
lid honderden tot duizend euro uit. “Een boel geld, 
maar het is het helemaal waard”, aldus een jongen 
in kaki pantalon en met een zonnebril in zijn half-
lange bruine haar. “Dit is toch prachtig!”

Luid lachend wisselen de groepen huisgenoten, ie-
der met en vrouwelijke date naast zich, verhalen uit 
over het eerste feestweekend dat al achter hen ligt. 
Kort samengevat: zuipen tot het ochtendgloren en 
na luttele uren slaap weer de hort op. Een verhaal 
over een kotsend meisje dat al een uur na de start 
van het openingsfeest in een taxi naar huis moest 
worden gezet, zorgt voor het langste lachsalvo. 

Als de eerste regendruppels vallen rennen alle 
dames – glaasje roze bubbelwijn in de hand – en 
heren – biertje in de hand – de eettent binnen. 
Iedereen eet snel een bord nasi, want de twintig 
bussen die hen naar het tropisch zwemparadijs Ti-
kibad zullen brengen, komen er al aan. Tijd om de 
festiviteiten in zwembroek of bikini voort te zetten. 
Mét een drankje in de hand, uiteraard.  
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at weten we eigenlijk van hem? De 
bestuurder-professor George Yip is zo 
iemand die op één dag confereert, over 
de oceaan vliegt voor een conferentie (hij 

is net terug uit Miami) en zich, zoals nu, laat inter-
viewen. Gedecideerd: “Wat is het thema voor dit 
artikel?” Persoon en werk stellen we voor. Een mon-
kellachje. Hij is onberispelijk gekleed en een beetje 
verkouden door de airco van het vliegtuig.
Hij woont afwisselend in het Rotterdamse Kralin-
gen en in Londen. Hij heeft Aziatische wortels, een 
Europese smaak (opera’s), maar ook een opvallend 
Amerikaanse drift om met de Rotterdamse school 
hoog in de internationale rankings te komen. “Want 
die werken als een selffulfilling prophecy: hoe hoger 
je staat, hoe betere studenten je aantrekt.”
RSM stond vorig jaar 34e in de Financial Times-
ranking voor MBA-programma’s, dit jaar staat de 
school op de 26e plek. Yip nu: “De top-10 lijkt te veel 
gevraagd – er is veel competitie – maar de top-20 
moet kunnen.”
Op 19 juni houdt hij een inaugurele rede over ‘zijn’ 
onderwerp Global Account Management. Zoveel is 
bekend. Maar verder blijft hij toch een enigmatisch 
figuur op de campus van Woudestein, ook voor zijn 
naaste collega’s bij RSM. Die zeiden soms tegen 
EM: “We kennen hem eigenlijk niet.” Wat toch wel 
opvalt voor een ‘heer’ van zijn statuur. 

Vullen van gaten  Is hij erg betrokken 
bij de campus? We vragen eens naar zijn mening 
over de commotie rond de gewraakte islamprofes-
sor Tariq Ramadan. George Yip: “Ik was er geloof 
ik niet toen die kwestie speelde hier in Nederland. 
Ik weet er niet veel van, dus ik kan er weinig over 
zeggen.”
Dan even iets wat speelt bij RSM. Er moesten nieu-
we koffieautomaten komen en dat was onderwerp 
van gesprek voor de medewerkers. In hoeverre wil 
hij zich bemoeien met de dagelijkse gang van zaken 
op de faculteit? Het antwoord is misschien wel te-
kenend voor hem: “Het was mijn taak om ervoor te 
zorgen dat het proces eerlijk verliep bij de keuze voor 
het merk. Dat is ook gebeurd. Verder heb ik er ook 
geen verstand van. Ik drink zelf geen koffie.”
Zeker, het zijn maar randzaken. Maar toch zit die, 
zeg maar, delegerende houding wel iets dieper. Wat 
wil hij met de wetenschap de komende jaren? Ook 
zijn wetenschappelijke visie schreeuwt hij niet vanaf 
het dak van het T-gebouw. 

De decaan als liberale manager: “Sinds ik decaan 
ben, zijn er onderzoekers toegevoegd die kijken naar 
behavioural ethics, innovatie en er kwam een cen-
trum dat onderzoek doet naar filantropie. Maar het 
is niet mijn taak om de dingen al te zeer te sturen. 
Wetenschappers weten zelf het best waar ze mee be-
zig zijn. Wat ik vooral doe is het vullen van de gaten 
en proberen te stimuleren, en ik haalde geld hiervoor 
op. Ik vind dat we in de toekomst ook meer kunnen 
doen aan logistiek en entrepreneurship. Die kennis 
probeer ik aan te vullen.”
Yip zag eens een bekende van hem – ook decaan – in 
korte tijd mislukken. “Omdat die zo ongeveer alles 
wilde doen en zich ook focuste op dingen die eigen-
lijk onmogelijk waren voor hem als individu. Binnen 
15 maanden was hij weg. Als decaan heb je maar be-
perkt de tijd. Je kunt je beter focussen op de dingen 
die je wél goed kunt doen.”

Impact naar buiten  De rest laat hij 
liever op zijn beloop. Maar wanneer het er écht om 
gaat dan is hij er. De erbarmelijke staat waarin 
de internationale huisvesting zich op dit moment 
bevindt? Meteen op meer geëngageerde toon: “Een 
groot probleem, want ik wil meer internationale 
studenten hebben. Niet lang geleden sprak ik met 
een bevriend decaan uit de VS. Zij wilde studenten 
overzee sturen, naar Rotterdam. Ik zei dat ze dat 
misschien beter niet kon doen: de huisvesting van 
de EUR voldoet niet echt.”
George Yip wil vooral de nadruk leggen op ‘de im-
pact’ naar buiten toe, want dat is gunstig voor de 
plaats in de rankings. “Daarvoor ben ik ook aange-
nomen door het College van Bestuur: de oriëntatie 
moest meer extern, internationaal. Mijn grootste 
zorg was dat een grote en complexe organisatie als 
deze, met een publiek en een privaat gedeelte, twin-
tig degree-programma’s heeft en een naam die niet 
erg aansprekend was buiten Nederland. Het geheel 
was niet beter dan de som der delen.”
Naar buiten toe moet de faculteit eenheid uitstralen. 
Zo komt er toch iets van Yips wetenschapsvisie 
terug in het beleid van de faculteit. “Nu is de relatie 
per multinational vaak één-op-één, per verschillend 
land: een verkoper in Frankrijk van IBM gaat een 
relatie aan met een inkoper van Volkswagen in Bra-
zilië. Maar internationale bedrijven, klanten, willen 
dezelfde contracten en dezelfde service over de hele 
wereld. Daarom zou een multinational een global 
account team moet hebben. “De analogie tussen 

mijn onderzoek en RSM is dat onze kennis niet 
goed wordt verdeeld. Bijvoorbeeld: verschillende 
mensen hebben contacten met Unilever voor ver-
schillende dingen: studenten, onderzoekers, alumni 
en accountmanagers. We moeten om te beginnen 
een gezamenlijke database hebben zodat we de ge-
gevens kunnen delen en beter benutten.”
Yip veranderde de naam van de faculteit RSM in 
het, weliswaar omvangrijke, maar duidelijker Rot-
terdam School of Management, Erasmus Universi-

Anderhalf jaar is hij nu de hotshot-decaan van de Rotter-
dam School of Management, Erasmus University. Al kennen 
misschien niet alle RSM-medewerkers hem even goed. Waar 
staat George Yip voor? En waar wil hij naartoe?
 

tekst Wieneke Gunneweg en Daan Rutten  foto Ronald van den Heerik

WaaR hangt GeorGe Yip zoal uit?
George Yip: ‘ Je kunt je beter focussen 
op dingen die je wél goed kunt doen.’

W
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ty. Er is een programma opgestart om de bachelors 
en de masters te herstructureren, met duidelijkere 
profielen. Hij wil lobbyen voor RSM in het buiten-
land en ook bereiken dat zijn wetenschappers meer 
in de schijnwerpers komen te staan, door hen bij-
voorbeeld te stimuleren vooral boeken voor mana-
gers te schrijven, in plaats van louter academische 
artikelen voor vakgenoten. “Ik werk aan een manier 
om dat te belonen, wellicht met een prijsbedrag dat 
toekomt aan iemands onderzoeksbudget.”

Elke dag sporten  En hoezo niet aan-
wezig? Yip: “Op de faculteit organiseren we diners 
met de decaan, waar men aan kan schuiven. Ik zit 
dan aan twee verschillende tafels. Ik probeer ook 
een ruimte op de derde etage te realiseren, waar 
de facultaire stafleden elkaar kunnen ontmoeten. 
Ik ga naar afstudeerplechtigheden, carrièredagen 
en avondbijeenkomsten van bijvoorbeeld de MBA 
en de CEMS-studenten. Normaal gesproken doen 
decanen die dingen niet. Maar het is ook niet mijn 

primaire taak om iedereen te kennen. Dat zou ook 
een grote fout zijn om dat te willen. Ik moet keuzes 
maken en een strategie ontwikkelen en uitvoeren 
voor de business school.”
Zijn mobiele telefoon geeft aan: hoogste tijd voor 
de volgende afspraak. Nog één vraag dan. Hoe 
krijg je dat voor elkaar, leven als een wereldburger? 
“Elke dag sporten. De beste manier om wakker te 
blijven.” 

‘Mijn grootste zorg was dat een grote en complexe organisatie 
als deze, twintig degree-programma’s heeft en een naam die 
niet erg aansprekend was buiten Nederland’



pagina EM 20 rubriek reageer  

24 04 juni 2009 in & uit redactie@em.eur.nl

>> Ontspanning

Tips tegen tentamenstress
Deuren op slot en telefoons uit. Terwijl buiten de terrassen vollopen, 
neemt in de studentenkamers de tentamen- en scriptiestress toe. Maar 
juist dan is het van belang om even stoom af te blazen. Vijf tips voor 
een ontspannen tentamentijd.

Tip 1. Begin met drinken
Geheelonthouding goed voor de productiviteit? Mis. Uit onderzoek dat Fortis 
uitvoerde onder haar eigen personeel blijkt dat alcoholdrinkende werknemers 
beter te presteren dan hun niet-drinkende collega’s. Bovendien is het ziektever-
zuim in deze groep lager. Betekent dit dat je dronken aan je tentamen moet be-
ginnen? Dat nou ook weer niet. Het gaat om drinken na werktijd, een belonend 
biertje na een dag hard studeren dus. Even met de gedachten ergens anders. Je 
slaapt er lekker op en het haalt je uit je sociale isolement, dat tijdens de tenta-
menperiode onvermijdelijk op de loer ligt. Aanleg voor maat houden is wel ge-
wenst. Het behoeft geen uitleg dat een vuistdik boek Macro-economie slecht te 
combineren valt met een wattig hoofd en een bonkende kater.

Tip 2. Weg uit die kamer
Ons kantoor is overal, telecombedrijven roepen dat 
al jaren. Waarom zou je de hele dag thuis blijven 
zitten? Het enige prettige eraan is dat, door het be-
kende studieontwijkende gedrag, de afwas van we-
ken ineens gedaan wordt, de wc blinkt als nooit te-
voren en de keukenvloer een dweil te zien krijgt. Bij 
een ongedisciplineerde bedrijfskundestudent nam 

het ooit zulke proporties aan, dat hij besloot aan de vooravond van elk tentamen 
de trein naar Groningen te pakken. Heen en terug: vijf uur en veertig minuten 
schone studietijd en geen afleiding voorhanden. Tja. 
Veel mensen sluiten zich thuis of in de universiteitsbibliotheek op, vanuit een 
misplaatst soort plichtsbesef. Alsof verplichtingen en plezier met geen moge-
lijkheid te combineren zijn. Met een laptop op zak kun je overal leren: op een 
kleedje in het park, met een cappuccino op het terras en in een ligstoel op het 
strand. Bijkomend voordeel: na een productief studiedagje is het gemakkelijk 
overschakelen naar tip 1 en tip 3. 

Tip 3. Koop een barbecue
Na gedane arbeid is het goed rusten, luidt het uitgemolken 
burgermanscliché, maar waar is het wel. Hard studeren 
hoeft nu eenmaal geen kluizenaarsbestaan te betekenen. 
De oplossing: werk volgens kantooruren. Zo maak je 
acht uur op een dag en is de avond vrij voor leuke dingen. 
Met een tas eten en een barbecue naar buiten bijvoor-
beeld. In het Euromastpark hebben ze er een apart veld 
voor. Nodig vrienden uit en neem iets te gooien of te trap-
pen mee. Zowel een sociale babbel als fysieke activiteit wer-
ken weldadig voor de hersenen na uren van intensieve arbeid.

in&uit

Tip 4. Zoek de zorg
Hoeveel vliegen kun je in één klap slaan? Ga weer eens 
naar huis. Het kost niets, je doet je ouders er een plezier 
mee en het is er doorgaans prettiger studeren dan in een ru-
moerig studentenhuis. Nooit gedacht dat het ook een keer 
prettig kan zijn dat iemand zorgt dat je op tijd je bed uit 
komt. Als er een zorgzame partner of huisgenoot voorhan-
den is die deze moederfunctie tijdelijk kan overnemen, 
biedt dat mogelijk ook soelaas. Blijft echter nog een be-
langrijk punt over: voedzaam eten is van essentieel belang 
voor intellectuele prestaties, en waar eet je nou zo gezond 
als thuis? Daar kan geen vitaminepil tegenop. Tenzij je na-
tuurlijk zin hebt om zelf de schijf van vijf in huis te halen 
en achter het fornuis te kruipen. Let dan op: vooral verse 
vis, peulvruchten en noten – studentenhaver heet niet voor 
niets zo – doen wonderen. 

Tip 5. Sluit af met vuurwerk
“We zouden eigenlijk altijd vakantie moeten hebben. We zijn ervoor geschapen. 
Maar waar moet je dan vervolgens nog naar verlangen?”, schreef Simon 
Carmiggelt ooit. Een waarheid als een koe. Zoals de middag na het laatste ten-
tamen is er geen andere. Een vakantiegevoel, al is het maar voor een weekend. 
Merkwaardig is het, hoe je je op voorhand kunt verheugen op het moment dat 
de laatste punt is gezet is en de deur van de tentamenzaal achter je dichtvalt. 
Maar het werkt wel: het verlangen houdt 
de moraal hoog tijdens de urenlange stu-
deersessies. Stook dat verlangen nog wat 
op door na het laatste tentamen een 
borrel, concert of etentje te plannen. 
Bij voorkeur met studiegenoten, 
dat verhoogt de euforie. Voordeel: 
of je nu met een goed of slecht 
gemoed de tentamenzaal ver-
laat; collectief vertier biedt im-
mer verlichting. GM



Voor nette mensen
Met een uitgebreide cocktailkaart en een hippe fusion-keuken richt Level zich op 
een jong en ambitieus publiek. Dat schept een stijlvolle, beschaafde ambiance.
Aan de muur van bar-restaurant Level hangen drie enorme foto’s met daarop Snoop 
Dog, Madonna en Karl Lagerfeld. Ze kijken toe op de volle zaak met overwegend jonge, 
mooie mensen. De foto’s blijken bij nader inzicht drie keer hetzelfde meisje voor te 
stellen, verkleed en geschminkt, en ongetwijfeld gephotoshopt. Helden uit de heden-
daagse popcultuur, maar dan net even anders. Onderscheidend. 
Aan de inrichting is aandacht besteed. De houten vloer en de oranje jaren zeventig 
kuipstoeltjes maken het verder wat donkere en kille interieur gezellig. Op tafel staan 
gerbera’s in alle kleuren van de regenboog en paars flikkerende olielichtjes. De bar is 
strak, en in de schuinhangende spiegel erboven kun je, terwijl je wacht op je bestelling, 
kijken hoe de flairtenders je Frozen Margarita, Strawberry Basil Daiquiri of Orange 
Mojito in elkaar slingeren. Dat laatste is leuk, want wachten zul je toch wel moeten bij 
Level. Zelfs het tappen van een biertje lijkt een eeuwigheid te duren.
Daar staat tegenover dat de strandhouten terrasbanken lekker zitten en de bediening 
hartelijk is. Een jongen met een bril en paardenstaart is bovendien niet te beroerd om 
een onervaren cocktaildrinker vriendelijk wegwijs te maken in de wondere wereld van 
de mixdrankjes. Donderdag, een warme voorjaarsavond. Boven onze hoofden suist een 
oranjegloeiende gasbrander, die het terras ook later op de avond, als de overwegend 
beschaafde clientèle afdruipt en het rustig wordt in de Pannekoekstraat, nog aange-
naam op temperatuur houdt. Level zit op een mooi locatie: op een steenworp afstand 
van de steeds populairder wordende Meent, maar ver genoeg van pretentieuze pleb-
stenten als Boudoir en Pol om daar niet al te erg door besmet te worden. Natuurlijk, er 
zitten een aantal meisjes met hoogblond haar en namaak-Louis Vuitton tassen, en er 
tijgeren een paar kale sportschoolbinken voorbij met doorschijnende witte overhem-
den om het lijf en zonnebrillen op het hoofd. Maar verder zijn het vooral studenten en 
mensen die pretenderen ooit te hebben gestudeerd.  Level is geen zaak voor een door-
deweekse avond bierklotsen en doorzakken. Een groepje jongens met halflang haar, 
dat daar zo te zien wel op gerekend had, wankelt tegen één uur wat lawaaiig over het 
nagenoeg lege terras. De langste jongen kijkt verdwaasd om zich heen, alsof hij nu pas 
merkt dat iedereen vertrokken is. De mooie meiden hebben hun cocktail of muntthee 
op en zijn gevlogen. Hij kijkt een beetje teleurgesteld. Level is een tent voor nette men-
sen. GM	 Bar-restaurant Level, Pannekoekstraat 76a.
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Waar:	Bar-restaurant	Level
Bier:	€	2,50	(Brand)				Sfeer:	7			Studentikoosheid:	7			Sjanskansen:	7UIT/GAAN

Waarom moeten we naar North Sea Jazz?  
“Jazzmuziek staat voor vrijheid en improvisatie, 
in de muziek, maar ook daarbuiten. Het is 
migrantenmuziek bij uitstek. Rotterdam heeft 
als havenstad lange tijd een jazztraditie gehad. 
Die begint nu, mede door North Sea Jazz, weer op 
te komen. Voor de jazzliefhebber is dat festival 
een speeltuin. De beginnende luisteraar kan naar 
Jamie Cullum en Candy Dulfer gaan, mensen die 
een brug slaan tussen pop, funk en lichte jazz. 
Mainstream is er ook genoeg: van David Sanborn 
tot Nicholas Payton.”

Komt de echte jazzliefhebber, met artiesten als 
Adele, Seal en Duffy, nog wel aan zijn trekken?  
“Natuurlijk. Al blijft het vreemd dat het festival 
in toenemende mate aandacht heeft voor 
popmuziek. Het argument van de organisatie 
is, dat ze op deze manier meer aandacht willen 

krijgen voor jazz. Dubieus. Aan de andere 
kant: muziekstromingen zijn minder helder te 
definiëren dan twintig jaar geleden. De scheiding 
tussen genres wordt vager.”

Wat doet de gevorderde luisteraar op het festival?  
“Voor mij is jazz iets dat je live moet voelen, zien 
en horen. Ik koop zelden cd’s, dan wordt het al 
snel van die zenuwachtige fiedelmuziek. Een tip 
is ongetwijfeld het trio van Bennick, Borstlap en 
Glerum. Die gasten zijn zo vrij, zo goed op elkaar 
ingespeeld; dat is zelfs voor niet-ingewijden 
interessant. En voor de diehards is er John Zorn. 
Zelf vind ik dat iets te intellectueel worden. Dat 
kan fantastisch zijn, of helemaal niets. En ik vind 
het geweldig om ergens naar binnen te lopen bij 
artiesten waar je nog nooit van gehoord hebt.”  
GM

EM vraagt elk nummer een EUR-medewerker om een uitgaanstip. Gijsbert Oonk is docent Niet-
westerse geschiedenis en vertelt waarom wij naar North Sea Jazz moeten.

>>  Waarheen, waarom

‘Voor de liefhebber is het een speeltuin’

North Sea Jazz vindt plaats op 10, 11 & 12 juli in 
Ahoy Rotterdam.
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vooraf
>> Congres
5 JUNI
Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam ver-
voer als uitdaging
Een congres voor iedereen die graag een bijdrage wil leveren aan de tran-
sitie naar duurzame mobiliteit en erin geïnteresseerd is hoe partijen in 
het Rotterdamse havengebied dit willen bereiken. Zonder maatregelen is 
het niet mogelijk om de haven en het achterland ook op lange termijn 
optimaal bereikbaar te houden. Binnen het Transumo A15-project zijn 
ruim 250 partijen in de regio aan de slag gegaan om maatregelen te ont-
wikkelen. De resultaten van het project ‘Van Maasvlakte naar Achterland; 
duurzaam vervoer als uitdaging’ worden op dit congres gepresenteerd. 
Locatie: Zaal Staal, WTC Rotterdam. Tijd: 12.30 uur. Toegang gratis. Aan-
melden via Transumo-A15.nl

>> Festival
6 JUNI
Musica Republica
Uit je dak gaan op house, minimal, techno en hiphop: het kan tijdens Mu-
sica Republica, het grootste outdoor dancefestival van de havenstad. Met 
twee overdekte locaties en één openluchtpodium is er genoeg afwisse-
ling van muziekstijlen om jezelf geen seconde te vervelen. Dit jaar treden 
onder anderen Chuckie en Felix da Housecat op. Locatie: Lloyd Multiplein, 
Rotterdam. Tijd: 14.00 – 23.00 uur. Toegang: € 28,50. 

>> Seminar
8 - 12 JUNI
Leiderschapsseminar Michael Jensen
De Erasmus Universiteit Rotterdam is erin geslaagd om het team van Mi-
chael Jensen (Harvard Business School) naar Nederland te halen voor de 
Europese primeur van het Jensen Leadership Seminar. In het seminar 
worden geen ‘leiderschapstactieken’ geleerd, maar leren de deelnemers 
de obstakels naar het eigen leiderschapstalent te vinden en te verwijde-
ren. Locatie: Oxford-zaal M1-12, Woudestein Tijd: dagelijks 9.00 – 18.30 
uur. Deelname studenten: € 100,- voor 5 dagen

>> Lezingen en filmpremière
8 JUNI 
World Ocean Day
Wereldwijd komen wetenschappers, politici, managers en studenten bijeen om de problemen van onze oceaan te bespreken; maar ook om concrete 
stappen te zetten. De Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseren een publieksevent in de Aula van de Erasmus Uni-
versiteit. Om 15.30 uur gaat de documentaire ‘The End of the Line’, naar het gelijknamige boek van Charles Clover (wetenschapsjournalist) in première. 
Vervolgens geven vanaf 19.30 uur (inloop 18.30 uur) wereldberoemde sprekers en grote inspiratoren als Fabien Cousteau (kleinzoon van Jacques Cous-
teau) en Paul Watson (de oprichter van Sea Shepherd) hun visie op de toestand van de zeeën. Locatie: Aula A-gebouw, Woudestein. Tijd: 15.30 uur (docu-
mentaire), 19.00 uur (sprekers). Toegang voor studenten is gratis! Registreren (maximaal 2 kaarten) via: stg@oos.eur.nl o.v.v. ‘kaarten World Ocean Day’ 
(geef je naam, studentnummer en e-mailadres) € 15,- medewerkers. Meer info: www.worldoceanday.nl

>> Masterclass
9 JUNI
De Dag der Verdieping
In een continue veranderende wereld is het belangrijk om je kennis op pijl te houden 
om je positie op de arbeidsmarkt te behouden of te verbeteren. In deze crisistijd is het 
dus belangrijk om voor de inhoud te gaan en op je vakgebied bij te blijven. Juist daar-
om verzorgen topdocenten van verschillende opleidingen op deze dag een verdiepend 
college van twee uur waarin een actueel onderwerp binnen het desbetreffende vakge-
bied wordt aangesneden. Aansluitend is er volop gelegenheid tot het stellen van vra-
gen of in discussie te treden met de docenten. Locatie: M-gebouw, Woudestein. Tijd: 
10.00-19.00 uur. Toegang € 35,- . Meer info: www.dagderverdieping.nl
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>> Feest
11 JUNI
Pre-Eurekaweekfeest
Alvast goed in de sfeer komen voor de Eurekaweek in au-
gustus? De Rotterdamse studentenvereniging Sanctus 
Laurentius organiseert het pre-Eurekaweekfeest om je 
feesthonger weer helemaal te stillen. Toine du Froid en de 
Resident DJ’s zullen de avond muziekaal verzorgen. Dress-
code: white. Locatie: sociëteit Sanctus Laurentius, Infir-
miestraat 6-8. Rotterdam Tijd: 22.00 uur. Toegang gratis

>> Evenement
11-21 JUNI
De Parade
Aan Rotterdam dit 
jaar wederom de eer 
om als eerste de para-
depaardjes van de Pa-
rade te ontvangen. 
Van theater tot terras 
en van zweefmolen 
tot zeefdruk: de Para-
de is één van de meest 
gevarieerde festivals 
van Nederland. Onder 
anderen Hakim Traïdia 
en Spinvis zullen op-
treden. Locatie: Muse-
umpark, Rotterdam. 
Tijd: 19.30 uur. Toe-
gang € 7,-

>> Lezing
14 JUNI
Een ooggetuige vertelt
Cees Schäfer vertelt over zijn persoonlijke herinneringen aan zijn moeder. Het gezin 
Schäfer had in 1943 een aantal onderduikers in huis. Wat betekende dit voor hun gezins-
situatie en hoe wist zijn moeder deze mensen te verbergen en te voeden? Locatie: Oor-
logs Verzets Museum, Coolhaven 375, Rotterdam. Tijd: 14.00 uur. Toegang €1,50 tot € 3,-

>> Symposium
17 JUNI
Moreel kapitaal
Op woensdag 17 juni zal een 
symposium plaatsvinden 
rond het 10-jarig bekleden 
van de bijzondere leerstoel 
Reformatorische Wijsbe-
geerte van prof.dr. Roel Kui-
per aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. Sprekers 
zullen onder anderen prof.dr. 
Donald Loose en prof.dr. Arjo 
Klamer zijn. Meer informatie 
is te vinden op christelijkefi-
losofie.nl. Locatie: Tokyo-zaal 
M1-17, Woudestein. Tijd: 19.30 
uur. Toegang gratis.

>> Lezing
17 JUNI
Rotterdams Denkcafé: Wat een onzin!
Zo’n 40 procent van de Nederlanders is ‘ietsist’ en een 
derde gelooft dat mediums als Char met de doden kun-
nen communiceren. Ook de tv-shows van Derek Ogilvie 
en Uri Geller trekken wekelijks miljoenen kijkers. De we-
tenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen 
schreven het boek Wat een Onzin! en komen met nieuwe 
verklaringen voor dit fenomeen. Zij gaan hierover in de-
bat met Stef Aupers (cultuursocioloog EUR, gespeciali-
seerd in post-christelijke vormen van religie) en Rein Ger-
ritsen (wetenschapsfilosoof en freelance publicist). Voor-
afgaande aan het debat is er een spectaculair optreden 
van illusionist Victor Middelkoop (deelnemer aan de Next 
Uri Geller show en student Geneeskunde Erasmus MC). 
Locatie: Arminius, Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 20.00 
uur. Toegang gratis.

>> Cursus
30 JUNI - 1 JULI 
Over Erasmus en de vrouw
Prof.dr. Jan van Herwaarden, emeritus hoogleraar van de Erasmus Universiteit, heeft een uniek pro-
gramma samengesteld voor Hovo Rotterdam over Erasmus en de vrouw. Hoewel Erasmus zelf zegt dat 
hij Venus nooit heeft gediend, wil dit niet zeggen dat vrouwen (of mannen?) hem koud lieten. Vanuit 
uiteenlopend perspectief worden Erasmus’ opinies over vrouwen en vrouwelijkheid voor het voetlicht 
gebracht. Locatie: Tokyo-zaal M1-17, Woudestein. Tijd: 10.00 uur. Deelname € 125,-.
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pen van RSM Erasmus University zoekt een studen-
tassistent voor het vak Operations Research en Mo-
delbouw van het 2e jaar van de opleiding BScBA. 
Werkzaamheden: verzorgen - samen met docenten 
- van responsie-college, spreekuur en vraag-en-ant-
woordforum op black board. Periode: 1 september - 
31 december 2009. De omvang van de aanstelling is 
3 halve dagen p.w. In aanmerking komen 3e en ho-
gerejaarsstudenten uit de BScBA/MScBA of uit eco-
nometrie met goede resultaten voor wiskunde en 
daaraan gerelateerde vakken. Reacties: voor 18 juni 
bij dr R. Kuik, RSM Erasmus University, kamer T9-54, 
Burg.Oudlaan 50/Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, 
tel (010)4082019. rkuik@rsm.nl

NSK BOKSEN 2009 in Rotterdam
Zondag 13 juni wordt er voor de vierde maal het Ne-
derlands Studenten Kampioenschap Boksen gehou-
den. Ditmaal vechten de sterkste slimmeriken voor 
hun titel in sportcomplex Woudestein op de EUR in 
Rotterdam: dé boksstad van Nederland! Vanaf 13.30 
u. worden de eerste tikken uitgedeeld. Entree: € 10,-. 
Een spannende middag, die je niet wilt missen! 
Meer informatie:  www.boksen.nl en 
www.erasmusboxing.nl 

Surfen met Studentenzomersport
Surfen op de mooie golven van de Atlantische Oce-
aan? Ga mee met de Studentenzomersport 2009. 
We gaan naar een toplocatie aan de Franse kust: 
Vieux-Boucau - strand, golven en ‘s avonds een 
mooi feestje. Van 14 t/m 23 augustus voor € 299! 
Kijk op:  www.studentenzomersport.nl 

Sportcentrum Woudestein
010 – 4081876/5, sportraad@rssr.nl
www.erasmussport.nl

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

Sportcentrum open in de zomer
In de zomerperiode geldt t/m 26 juni het reguliere 
sportprogramma. Daarna bieden we t/m 31 augus-
tus de volgende sporten: tennis, squash, tafeltennis, 
fitness en een aantal bodyfitlessen.

Win een sportkaart 2009/2010!
Doe mee aan de enquête voor sportkaarthouders 
op  www.erasmussport.nl . Onder de inzenders 
wordt een gratis sportkaart voor collegejaar 
2009/2010 verloot!

Buddy Programme for all new international 
students at Erasmus University
Did you feel completely lost in Rotterdam when you 
arrived? This year Erasmus School of Economics in 
cooperation with Economic Faculty Association Rot-
terdam (EFR) and Erasmus Student Network (ESN) 
introduces the Buddy Programme for all new inter-
national students at our School! The Buddy pro-
gramme is established to assist the international 
students at ESE with integration into our School, 
University and the Rotterdam student life. Any cur-
rent ESE student qualifies for being a buddy of a 
new arriving international student. In order to be-
come an Ibuddy for the new first year IBEB students 
at our School, 

SERVICE

Nieuwe collegekaart en Bewijs van Inschrijving
De huisstijl van de Erasmus Universiteit Rotterdam is 
de afgelopen tijd behoorlijk veranderd en daar kan 
de collegekaart niet bij achterblijven. De nieuwe col-
legekaarten worden in gebruik genomen bij de stu-
denten die zich als eerstejaars student inschrijven 
voor collegejaar 2009-2010. Ook nieuwe cursisten 
die vanaf september 2009 starten, krijgen de nieu-
we kaart. In de stijl van de nieuwe collegekaarten 
komt er tegelijkertijd een nieuw ontwerp voor de be-
wijzen van inschrijving (BvI) die al onze studenten 
jaarlijks ontvangen. De nieuwe BvI’s worden in kleur 
uitgevoerd en zullen daardoor beter overkomen. Bo-
vendien is het de verwachting dat onze studenten 
de nieuwe uitvoering beter kunnen gebruiken als 
bewijs van de inschrijving bij externe organisaties 
die om zo’n bewijs vragen. Naar verwachting starten 
we in de loop van mei met het verzenden van de eer-
ste collegekaarten naar studenten die hun inschrij-
ving voor het komend collegejaar al volledig hebben 
afgerond.

Erasmus Open Dag Zomer 2009
Gaan je vrienden ook studeren? Laat jouw universi-
teit 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 bachelorop-
leidingen deelnemen en meld je aan.

Beeldbank
Voor een EUR-brochure of website op zoek naar een 
geschikte foto van de campus?
Kijk dan eens bij www.eur.nl/beeldbank.
Voor informatie over foto’s kunt u terecht bij Cora 
Boele, Stafafdeling Marketing & Communicatie, tele-
foon (010) 408 1743, e-mail: boele@smc.eur.nl

New Knowledge Club
Donderdagvond 4 juni vanaf 19.30 uur spreekt tij-
dens een Faculty Club-sessie van de New Knowledge 
Club dr. Alexander Pleijter (expert Nieuwe Media) 
over Vloeibare Journalistiek. Kijk voor meer informa-
tie op www.newknowledgeclub.nl/

Brochure ‘KANS door beeldschermwerk’
Voor medewerkers is een brochure beschikbaar 
waarin wordt uitgelegd welke factoren een rol spe-
len bij het ontwikkelen van KANS = Klachten-Arm-
Nek-Schouder (voorheen RSI). De brochure is te ver-
krijgen bij de preventiemedewerker van uw organi-
satieonderdeel. Of via de website: 
www.eur.nl/medewerkers onder ‘gezondheid’.

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 Studentendeca-
nen, kamer G3-10, tel. (010) 408 1139, 
e-mail:  vertrouwenspersoon-studenten@oos.eur.nl

Voorlichtingsbijeenkomst Bachelor Filosofie van een 
wetenschapsgebied
Tijd: donderdag 11 juni, 16.00 uur. Plaats: Zaal B-3. 
Bestemd voor: alle studenten van de Erasmus Uni-
versiteit die geïnteresseerd zijn in de opleiding Filo-
sofie van een Wetenschapsgebied. Deze volwaardige 
filosofie-opleiding kent vijf varianten: filosofie van 
de economie; filosofie van het recht en de sociale 
wetenschappen; filosofie van de geneeskunde; filo-
sofie van beleid en management; filosofie van de 
historische- en kunstwetenschappen.
Elke student die het eerste bachelorjaar aan één van 
de faculteiten van de EUR met goed resultaat heeft 
doorlopen wordt toegelaten tot deze opleiding. Dit 
eerste bachelorjaar telt meteen als het eerste jaar 
van de Bachelor Filosofie van een Wetenschapsge-
bied. Tijdens deze bijeenkomst zal studievoorlichter 
drs. Piet Molendijk het studieprogramma toelichten. 
Er zal aandacht worden besteed aan de inhoud en 
opbouw van de opleiding, de uitstekende combina-
tiemogelijkheden met de vakstudie en de te verkrij-
gen vrijstellingen. Daarbij zal ruime gelegenheid zijn 
voor het stellen van vragen. 
Verdere informatie: Piet Molendijk (010) 4088980, 
molendijk@fwb.eur.nl.

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 met intake: woens-
dag 24 juni. Deadline voor inschrijving cursussen 
zonder intake: vrijdag 10 juli. Meer informatie en in-
schrijfformulieren zie www.eur.nl/ttc/zomercursus

Tentamens en examens
Voor praktische informatie over schriftelijke tenta-
mens, cijferregistratie, behaalde studieresultaten en 
afstuderen kan je terecht bij de afdeling examenad-
ministratie. Openingstijden: van 9-16 uur op de 5e 
verdieping van het J-gebouw. Voor algemene infor-
matie: www.eur.nl/ea.

Studentassistent Quantitative Decision Modeling
The department of Decision and Information Scien-
ces of RSM Erasmus University invites applications 
for the position of student assistant to the course 
Quantitative Decision Modeling which is part of the 
second year of the English-language BScIBA pro-
gram. Work activities: taking, jointly with staff, care 
of response classes and consultation hours, and 
maintaining and participating in question-and-ans-
wer forums at black board. 
Period: September 1 - December 31, 2009
The size of the appointment amounts to 3 half days 
per week. Qualified are those 3rd and higher-year 
students from BSc(I)BA/MScBA or econometrics pro-
grams having good results for math and related sub-
jects. Interested applicants should send a response 
to dr R. Kuik, RSM Erasmus University, room T9-54, 
Burg.Oudlaan 50/P.O. Box 1738, 3000 DR Rotterdam, 
tel (010)4082019. rkuik@rsm.nl before June 18.

Studentassistent Operations 
Research en Modelbouw 
De vakgroep Beslissings- en infomatiewetenschap-

EUR-BERICHTEN

STUDENTENZAKEN

SPORT

ASSISTENTEN EN MENTOREN

OVERIG
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EFR introduces the: EFR-IBUDDY PROGRAMME: 
mail to international@efr.nl.  
In order to become a buddy for the new internatio-
nal (pre)master/exchange students at our School, 
ESN introduces: 
THE ESN-BUDDY PROGRAMME: 
mail to buddy@esn-rotterdam.nl 

Prof.dr. Elbert Dijkgraaf (1970) is per 1 
juni 2009 benoemd tot hoogleraar 
‘Empirische economie van de publie-
ke sector’ bij de capaciteitsgroep Al-
gemene Economie van de Erasmus 
School of Economics. De leerstoel 
wordt ondersteund door de Vereni-

ging Trustfonds. Dijkgraaf studeerde en promoveer-
de aan de EUR. Hij combineert het hoogleraarschap 
met een aanstelling als adjunct-directeur bij SEOR.

Prof.dr. Johan Mackenbach is geko-
zen tot nieuw lid van de KNAW. De 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) heeft 28 
nieuwe leden gekozen. Prof.dr. Johan 
Mackenbach, hoogleraar maatschap-
pelijke gezondheidszorg in het Eras-

mus MC, mag zich vanaf heden ook lid van deze 
Akademie noemen. De in totaal ruim tweehonderd 
gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande 
wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terrei-
nen van het wetenschappelijk onderzoek.

Prof.dr. ir. D.N. Meijer is benoemd tot 
bijzonder hoogleraar ‘Ontwikkelings-
biologie van het perifere zenuwstel-
sel’ in het Erasmus MC, vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR. Meijer 
(1958) studeerde in Wageningen en 
promoveerde in 1992 aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Na een aantal jaren werk-
zaam geweest te zijn bij het National Institute of 
Medical Research in London keerde hij terug naar 
het Erasmus MC waar hij verbonden is aan de afde-

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

Willem@em.eur.nl

PERSONALIA

begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent

Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

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

Gezocht:
Juridische student(e) 
uit regio Den Haag, voor 
juridische werkzaamheden 
in aansprakelijkheidsrecht 
(letselschade).

Sollicitaties schriftelijk:
AG Law / Letselplus
T.a.v.: mr. B.R. Angad Gaur 
cum suis
Postbus 19347, 
2500 CH Den Haag
voor telefonische inlichtingen: 
070- 365 58 50 / 06-14327856 

ZEER GESCHIKT VOOR 

EUR MEDEWERKERS!

TE KOOP: 4-kmr appart, Oostmaaslaan 
228, Rotterdam: Vraagprijs: € 349.000
Garage: vraagprijs € 40.000

Uitst. Ligg., 6e verd. in appart.complex 
‘De Landmark’, kruis Honingerdijk-
Maasboulevard, nabij EUR, nabij uitvalsweg. 
Royaal uitzicht. OV tram, bus op ca.100 m.

Ind.: centrale hal met toegang tot:
• toilet met fonteintje
• riante woonkmr (9.40 x 5.15m) met balkon
  en toegang tot werkkmr (7.10 x 3.38m) 
  met 2e balkon, open keuken (4.25 x 2.40m)   
  met  toegang naar 3e balkon en bijkeuken
  met wasmachine-aansluiting
• slaapkmr, eventueel 2e werkkmr 
  (4.60 x 2.47m) 
• slaapkmr (5.15 x 3.60m) met kastenwand
• badkmr met ligbad, douche, toilet en 
  wastafel 
Beg. grond: entree met intercom, brieven-
bussen, liften, trappenhuis, alg. fi etsenst, 
eigen berging op de 1e verd. Geb. 1977 op 
eigen grond, ca. 140m2, ca. 350m3. VVE is 
actief; bijdrage ca. €350,00 p/mnd incl. VVE 
voor garage en voorschot stookkosten, ged. 
dubb. beglaz., CV d.m.v. blokverwarming, 
eigen parkeerterrein met slagboom

Info: Ton Lauwaars makelaardij
tel: 010-4528166 
e-mail: info@lauwaars.nl

Advertentie

VOLGENDE  
De volgende, en laatste uitgave van EM voor deze 
zomer komt uit op donderdag 25 juni a.s. Inlever-
datum voor serviceberichten uiterlijk op dinsdag 
16 juni.
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ling celbiologie en genetica.
VRIJDAG 5 JUNI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Ronald Sean Wall
Netscape; Cities and Global Corporate Networks

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Corine H. Geurts van Kessel
Division of Labor between Dendritic Cell Subsets in 
the Lung during Influenza Virus Infection

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. A.B. Bakker (FSW), hoogleraar met de 
leeropdracht Psychologie, in het bijzonder psycholo-
gie van arbeid en organisatie.
‘Bevlogen van Beroep’

DINSDAG 9 JUNI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Sander Luitwieler
The Black Box of the Nice Treaty Negotiations; The 
influence of the Dutch cabinet

WOENSDAG 10 JUNI
09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Ihor Smal
Particle Filtering Methods for Subcellular Motion 
Analysis

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie A.J. van Haren
Navigating Cells and Cytoskeletal Networks with a 
Novel Family of AAA-ATPases

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie A.N. Ringburg
Helicopter Emergency Medical Services; Effects, 
Costs and Benefits

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Maria-Athina Mylona. The Diverse Role of 
Ldb1 in Cell Differentiation and Mouse Embryonic 
Development

DONDERDAG 11 JUNI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Eva Niesten
Regulation, Governance and Adaption
 
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie H.M.S. Dietz
Managing (sales) People Towards Performance: HR 
Strategy Leadership & Teamwork

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)

Oratie prof.dr. C.A. Mandemakers (FHKW), bijzonder 
hoogleraar met de leeropdracht Grote historische 
databestanden vanwege het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis.
“Waarom Jan en Cor met elkaar trouwden.

VRIJDAG 12 JUNI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie T. Jiao
Essays in Financial Accounting

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. M.G. Faure (FR), hoogleraar met de 
leeropdracht Comparative private law and 
economics.
“The impact of behavioural law and economics on 
accident law”.

DINSDAG 16 JUNI
16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie H.M. F. Gertsen
Riding a Tiger Without Being Eaten

WOENSDAG 17 JUNI
09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Jeroen Legerstee
Toward an Optimal Treatment for Childhood Anxiety 
Disorders

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie E.J.W. Merks
Instantaneous Ultrasonic Assessment of Urinary 
Bladder Volume

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie E.M. Lodder
Keeping Sonic Hedgehog Under the Thumb Genetic 
Regulation of Limb Development

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Jan Heeringa
Epidemiology of Atrial Fibrillation in the General 
Population

DONDERDAG 18 JUNI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Johanna A. Visser
Rekenen met rechtspraak

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Annemarie Noordeloos
Molecular Mechanisms of Heme Oxygenase-1 
Mediated Cytoprotection in Cardiovascular Disease

VRIJDAG 19 JUNI
09.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Chien-Ming Chen
Evaluation and Design of Supply Chain Operations 
Using DEA

11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)

Promotie H. van Lith
International Jurisdiction and Commercial Litigation

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. George S. Yip, hoogleraar RSM, 
Erasmus University met de leeropdracht Global 
Strategy and Management.
“Managing Global Customers”.

DINSDAG 23 JUNI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie N. van der Weerdt
Organizational Flexibility for Hypercompetitive 
Markets

13.40 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie A. B. Steensma
Ultrasound Imaging of the Pelvic Floor

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Pascal C.G. van der Wegen
Gene Therapy of Liver Disease with Lentiviral Vec-
tors; Preclinical Studies in Models of Crigler-Najjar 
Disease and Hepatitis C

WOENSDAG 24 JUNI
09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie K.H. in‘t Hof
Management of acute appendicitis in the new 
millennium

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie H.M. van Duijn
Modified Work Interventions and Musculoskeletal 
Sickness Absence

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie R.F.A. De Lind van Wijngaarden.
Prader-Willi Syndrome; New perspectives and effects 
of growth hormone treatment in children

DONDERDAG 25 JUNI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie M. van de Kamp
‘Where Corporate Culture and Local Markets Meet. 
Music and Film Majors in the Netherlands, 
1990-2005.

13.40 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Zenlin Kwee
Investigating Three Key Principles of Sustained 
Strategic Renewal: A Longitudinal Study of 
Long-Lived Firms

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie J.M. Moonen
Multi-Agent Systems for Transportation Planning 
and Coordination
--------------------------------------------------------
H= campus Hoboken, Faculteit Erasmus MC - 
Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam
W = campus Woudestein, Burg. Oudlaan 50, 

WETENSCHAPS
AGENDA
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TALE TELLING POETRY 
PROFESSOR FIRED
For the first time a woman held the prestigious Poetry Chair at Oxford 
University. However, after nine days poet Ruth Padel retired from her 
position. 

It appeared that Padel had sent an email to a journalist containing incriminating 
information about her closest competitor for the position, Derek Walcott. She 
wrote that the 1982 Nobel laureate had sexually harassed a female student while 
teaching at Harvard University. 
Not long after the email, two hundred Oxford professors received similar anony-
mous emails about Walcott which Padel denies having anything to do with. He 
subsequently pulled out of the race and Padel became the first ever female poetry 
professor since the special chair was set up in 1708. After nine days she retired 
from her position because of the dissension within the university, she explains. 
Her decision to send the email was “a grave error of judgement. It was naïve and 
silly of me”, she said apologising to Walcott in a press conference. HOP

EUROPEAN BLUE CARD
Modelled on the American Green Card, the European Blue Card will 
soon be introduced for highly skilled workers. This EU-wide work 
permit must make the EU a more interesting destination for highly edu-
cated people from outside the EU.

People applying for the Blue Card must meet the same criteria in all participating 
countries: a work contract prior to arrival with a high salary, at least 1.5 times the 
average salary in the country they will work in. After eighteen months they are 
allowed to find work in other EU countries as well. Except for the UK, Ireland and 
Denmark, all EU countries participate. In the Netherlands a system for highly 
skilled foreign employees already exists. These migrants must file an application 
together with their to-be employers. In this application they must show that the 
annual salary will be at least 45 000 euro. For highly educated migrants under 
thirty this salary criterion is a little lower. In addition, the ones without employ-
ment are allowed twelve months to find work or start up an innovative business. 
However, they need to have graduated for a master programme at a Dutch uni-
versity, or at one of the 150 best universities worldwide, for which the THES and 
Shanghai rankings will be used. The new EU Blue Card will replace the existing 
Dutch system, according to spokespeople of the EU and the Dutch Immigration 
Service. Whether it will become easier for highly skilled foreign employees to come 
to the Netherlands under the new Blue Card system remains to be seen. Only 
when all the details have been worked out and finalised will this be known. The 
EU countries have given themselves two years to introduce the Blue Card. HOP 

WORLD OCEAN DAY IN 
ROTTERDAM
Monday 8 June is World Ocean Day. All over the world, including Rot-
terdam, scientists, politicians, policy makers, managers and students 
will get together to devote their attention to the largest body of wa-
ter on our planet: the ocean. 

Rotterdam World Ocean Day 09 is an initiative of Erasmus University Rot-
terdam and Delft University of Technology. Together they hope to make an 
appeal for action on behalf of the World Ocean. In the late afternoon the première 
of the renowned film ‘The End of the Line’, based on the book by dr. Charles 
Clover, will be held, with an introduction by the author himself. This film will be 
launched worldwide on World Ocean Day. In the evening a major event will be 
held in the auditorium of Erasmus University Rotterdam. Inspirational individu-
als associated with our ocean will take the stage. With, among others, Fabien 
Cousteau (grandson of the legendary Jacques Cousteau) and Captain Paul Wat-
son (founder of Sea Shepherd and Greenpeace). KL
Location: Auditorium, Woudestein. Time: 15.30 (movie), 19.00 (lectures). Entrance 
for students is free! Registration (maximum of two tickets): stg@oos.eur.nl ‘tickets 
World Ocean Day’ (send your name, student number and e-mail address) 
www.worldoceanday.nl
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Administrator and Professor George Yip is the kind 
of person who will fly across the ocean to attend a 
conference for a day – he just arrived back from Mi-
ami – to give an interview the next moment. “Please 
remind me of the theme for this article?” We suggest 
the person and his job. A shy laugh. He is dressed 
impeccably but caught a slight cold on the airplane.
Yip lives both in Rotterdam’s Kralingen and in 
London. He has Asian roots, a European taste for 
operas and an American drive to get RSM high up in 
the international rankings, “because they work like 
a self-fulfilling prophecy. The higher your standing, 
the better the students you attract.” 
Last year, RSM came 34th in the MBA Financial 
Times ranking. This year it holds the 26th spot. 
“The top ten is highly unlikely, but the lower-end top 
twenty is achievable.” On 19 June he will hold his 
inaugural address on Global Account Management. 
However, he remains a sometimes little-known per-
son at the Woudestein campus, even at RSM. Some 
told EM: “We actually do not know him”, which is 
rather remarkable for a gentleman of his stature.
We wonder about his commitment to the campus. 
About the commotion around Islam Professor Tariq 
Ramadan he says: “I was actually away for that 
discussion. I wouldn’t know that much about it so I 
can’t comment on that.”
Next up RSM. Recently the coffee machines had 
to be replaced. To what extent will he get involved 
in daily affairs at the faculty? The answer perhaps 
reveals his true identity: “It was my job to make 
sure the procedure went fairly. I had no opinion, nor 
should I impose my personal preference. I don’t know 
much about it as I don’t drink coffee.”

Of course, these are merely marginal affairs. How-
ever, his libertarian attitude runs a little deeper. 
What does he want the coming years academically? 
Because, here too, he has not been seen shouting 
from the rooftops. 

Rankings  The dean as a libertarian manager: 
“Since I have been dean, we have added a Professor 
of Behavioural Ethics. In addition, we have received 
money for our new Centre of Strategic Philanthropy. 
But it is not my job to steer the things we do. I am 
looking for opportunities to raise our profile in par-
ticular areas and I have been raising the money for 
this. Furthermore, we are pushing on more general 
things like Logistics and International Business and 
Entrepreneurship. This is filling the gaps and finding 
opportunities.”
Yip once saw an acquaintance fail as a dean. “He 
lasted only fifteen months. One of the reasons he 
didn’t make it was because he focussed on the things 
he couldn’t do. I just focus on the things I can do. 
That works better.”    
Other things, Yip stands clear of. However, when 

something really matters he takes up position, 
like the current housing situation for international 
students: “A massive problem. I’d like to see more 
international students here. One of my friends is 
president of Barnard College, part of Columbia uni-
versity in New York. She said: I’d like to send more 
students overseas. Maybe they can come to Erasmus 
University. I had to tell her that our housing is not 
good enough yet.”
George Yip primarily wants to focus on RSM’s 
impact, because that is good for the position in the 
rankings. “And for that reason I was hired. The ori-
entation had to be more external, more international. 
My biggest concern was that a large and complex 
organisation such as this one ends up not being 
known outside the Netherlands. RSM as a whole 
only equalled the sum of its different components.”   
Yip’s academic vision emerges in the faculty’s 
policies: “It is about managing global costumers. 
How can multinationals manage relationships with 
multinational customers? In the old way they sold on 
a one-to-one basis. Multinational companies now, 
with globalisation, want global supply contracts, 
and the same quality contracts, same quality of 
standardised products and the same kinds of service. 
A multinational should have a global account team 
that is centralised, which coordinates everything it 
does around the world.” 
“The analogy between my research and RSM is that 
our knowledge is not spread properly. We approach 
Unilever for example for lots of different things, for 
research, fund-raising, for sending executives and we 
may have alumni there. We are now setting up a da-
tabase to see what we are doing and to assign people. 
We’re not leveraging enough what we know and do 
with our contacts.”       

Lobby abroad  Yip changed the name of 
the faculty of RSM into the more catching Rotter-
dam School of Management, Erasmus University. 
The bachelor and master programmes are now 
restructured so their profiles become clearer. Also, 
Yip wants to actively lobby abroad for RSM and 
wants his researchers in the spotlights more often by 
encouraging them to write more books for managers, 
in stead of only publications for fellow academics. “I 
am trying to put in some incentives.”
And what about not being present? I have organised 
the ‘Dean’s Dinner’ in which I will sit at two dif-
ferent tables. I am also struggling to create a lunch 
area where you can meet faculty members. I attend 
graduation ceremonies, career events and meetings 
of CEMS or MBA students. The primary job of a 
dean is not to know everybody. A dean’s job is to de-
velop and execute a strategy for the school that will 
strengthen its position.  

WHERE IS GEORGE YIP?
He has been Rotterdam School of Management’s ‘hot-shot’ dean for one and a half year, even 
though perhaps not every RSM employee knows him. Who is GEORGE YIP? And where does he 
want to go?                               text Wieneke Gunneweg and Daan Rutten photography Ronald van den Heerik

‘My biggest concern was that a large 
and complex organisation such as this 
one ends up not being known outside 
the Netherlands’
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Gail Whiteman

A Bird’s Life
An old saying tells us that we don’t know what we 
have until it’s gone.  And if you work on the west side 
of the T-building (or eat lunch in the 4th floor cantina), 
you may have noticed that there were birds nesting on 
our green roof.  
It’s taken some time for the roof to really become 
green.  It started slowly but now it is filled with grass, 
moss, even purple and yellow flowers.  Green roofs 
can reduce heat loss and energy consumption.  But 
surprisingly they also attract wildlife.  Over the last 
month, RSM faculty, staff and students have given 
me numerous reports of a nesting ‘scholekster’ family 
(Oystercatcher in English).  
“These birds are being very innovative.  Why are they 
on the roof?  They’re seabirds!”
“I’ve spent a lot of time watching them, or thinking 
about them…”
“They’ve really adapted to the environment that is 
available to them, like the city foxes in London.  The 
rocky moss roof becomes the beach for them and the 
insects become the crustaceans…”
“Of course I’m busy working, but I think there were 
four chicks.  We could see them hopping about.”
“When the chicks hatched, we handed out beschuit 
met muisjes…”
“We told them [on another floor] that they’re our birds 
because we watch them the most!”
“They are so loud…you are reminded of them con-
stantly!  But it’s nice to be confronted with nature in 
such an urban environment.” 
“I went on holiday for two weeks and I’d been watch-
ing them everyday up until then.  It was the first thing 
I did when I got back, to look out my window, and they 
weren’t there!  It was a huge disappointment.”
To those of you that aren’t busy watching these RSM 
birds, you might think there is nothing really special 
here, and maybe this is just a time-waster.  The Oyster-
catchers are common in Europe, and we’re a business 
school, not a zoo.  We’re not even a unique location: 
The University of Bergen has a nesting pair since 2005, 
complete with live webcam coverage (see http://tjeld.
uib.no/about.php )  
But they are ‘our birds’.  Environmental psychologists 
call this ‘attachment’ – the process by which people 
become attached to nature.  And clearly this happens 
even in a business school.  Today when a colleague and 
I walked outside the cantina looking for signs of life, 
we felt sad.  We could not find the birds, just the bees 
buzzing about.  Who knows what happens in a bird’s 
life – maybe they were eaten by predators or fell.  But 
it is nice to know they could come back.  Now all we 
need is a webcam…

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

Moreover, Italy is a country with a 
lot of history. It harbored one of the 
world’s greatest empires. These 
were some of my thoughts while 
waiting for three Italian students 
who were all fashionably late for 
the interview.
Christiaan Broekman is half 
Dutch but has lived most of his 
life in Italy close to Milan. Pico 
De Lucchi comes from the same 
province as Christiaan, and Roberta 
de Luca comes from Naples. 
Stereotypes associated with the Ital-
ians are abundant. Italians are cocky, 
have connections with the mafia and vote for 
Berlusconi, Italy’s current Prime Minister, the 
three say. Roberta: “Especially when people 
hear I am from Naples the mafia connotation 
cannot be ignored. They also say things like: 
“Berlusconi is so stupid why have you voted 
for him? – Well, I actually flew back home to 
vote against him!” Christiaan adds: “People 
are so surprised when they find out I can’t 
cook!”

Pasta and more  “I eat pasta twice 
a day, every day” Says Roberta, confirming 
an image mostly associated with the Italians, 
“People can get bored with pasta but there 
is so much variety and there are so many 
sauces.” Also, Italy has much more to offer in 
terms of its cuisine according to Pico: “The 
Italian cuisine has one of the largest varieties 
of food – about ten to fifteen original dishes, 
so not only pasta. A lot are of these dishes 
recognized around the world but not as fa-
mous. For example, ravioli is only common 
in one district in Italy, we eat it only maybe 
four times a year.” Christiaan offers another 
anecdote showing the difference of attitudes 
to food between the Dutch and the Italians: 
“When I go visit my Italian grandmother, she 
plans a week ahead what we will eat – my 
Dutch grandmother tells me to go to the su-
permarket to buy something to eat.”
It doesn’t come as a surprise to see that the 
slow food movement, which is set to combat 
the fast food trends, started in Italy. Roberta 
explains:” Attitude towards time in Italy is 
progressive on the map – the further south 
you go, the less time is appreciated. My uncle 
does not wear a watch; he does not see the 
point. He sometimes arrives two or three 
hours late at family dinners.” She says “Crazy 
schedules is not something you see in Italy. 
I have a friend who studies here and asks 

what’s wrong with Dutch people and their 
agendas? I have an agenda but I barely use 

it.” Christiaan, being a mix of the two 
cultures, adds another insight: “The 

time issue is very crucial for the 
Dutch – time is fixed so people 

show up when they say they 
will, for the Italians it is just 

much more flexible.

Mi Scusi  One movie 
in particular took an 
Italian stereotype to the 

extreme. I showed the three 
the famous clip from the 

movie “Eurotrip” in which an 
Italian man sits awkwardly close to the main 
characters in a small train cabin and keeps 
apologizing by saying “Mi Scusi”. Roberta 
has not seen the clip before: “I think this 
character has more to do with the ideas of 
the Americans of Italy; Granted, compared 
to other parts of Europe we are more huggy 
and touchy. If you want to sound like you are 
actively listening you touch the person talking 
and show a lot of emotion, or it will look like 
not interested, It’s an exaggeration of that. 
Italians are also in general more extroverted 
and loud.”
Christiaan adds: “Italians are friendlier; guys 
kiss each other’s cheeks twice when they 
meet. Friendships with Italians usually feel 
stronger once you get to really know them 
while with Dutch people it might stay a little 
bit more superficial for a long time.”

English  The language barrier has an 
impact on the communication possibilities and 
contributes to cultural misunderstandings. 
Roberta: “When I speak to someone after a 
while when I tell them I’m from Italy, they ask 
me ‘how come you speak English?’ If I bring 
someone who doesn’t speak Italian, friends 
of my age just won’t speak to them – they 
will maybe try to teach them Italian. We have 
English in high school but the teachers are not 
very good. The teachers even consulted with us 
in class about things they weren’t sure about.” 
The dubbing of movies and other shows on 
TV doesn’t help either. Picco: “There is always 
dubbing for everything on TV, you won’t find 
a subtitled movie or even an interview with 
subtitles. You can see an interview with Obama 
with a female voice dubbing him. Even in 
sports interviews they ask the players ques-
tions in English and then translate it directly to 
Italian for the viewers.” 

Italy
Italy. A country that created the ultimate student food of pizza and pasta, and at the same 
time is known for its high-class cuisine, wine and warm-hearted, passionate people.  
 text  Jonathan Friedman

Pride&Prejudice
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Maurit Kroon

No place like home
New York has always been my dream city. And 
studying here has been fabulous! But every 
dream comes to an end; and so does my ex-
change. It seems like I just left home but now 
the semester is really almost over. Yet, I have 
seen and done so much, I can hardly believe 
that I have only lived here for five months! My 
courses, law school, the traveling, my new inter-
national and American friends, I enjoyed every 
part of it.
I have truly enjoyed the American spirit. The 
kindness and the chatting in the trains and 
subway, in stores and on the streets, I will defi-
nitely miss that! But I have also become very 
proud of my Dutch roots. Americans always 
ask: “Where are you from?” And by telling them 
that I’m from the Netherlands they really see 
you as an enlightened and very modern person. 
Like we think that New York is the road to mo-
dernity, they think so of the Netherlands. We 
have of course, ‘legal’ soft drugs and prostitu-
tion but also legal abortion, euthanasia, gay 
marriage and a very developed system of social 
responsibility. Besides we are the founders of 
New York and having Dutch roots here is pretty 
cool. I easily went to a gay bar for example and 
I am used to people having different opinions 
and respecting that, so I was seen as a very 
enlightened girl. Therefore I became more and 
more proud of my country because all Ameri-
can people were so enthusiastic about it! We 
are maybe small but we are also a very famous 
country and appreciated. At least in New York 
they do. So I look forward to going home, al-
though I will miss New York. But like one Ameri-
can girl told me: “there is no place like home” 
and that is so true.
After handing in my last papers and a period 
of hard studying for my exams my father came 
to visit me, and we spent the last week in 
Manhattan. It was great showing him all the 
sights and my favorite places again and enjoy-
ing the city one more time. I have my favorite 
bookstore in the meatpacking district and my 
special cupcake heaven. I enjoyed sunbathing in 
Central Park and walking over Fifth Avenue. My 
favorite shopping place is Soho and I like eating 
in the small organic restaurants in Brooklyn. I 
will miss this all so much! But the experience 
was amazing and I am very fortunate that I got 
the opportunity to study and live in this fabu-
lous city. I will be back soon!

Maurit Kroon is an EUR-student Financial  Law on 
exchange in New York

Maurit Kroon
Many students were left with a trauma of this one 
course and in many cases preparation was not the 
problem. It was simply the fear to fail. Student 
counselor Thea den Hartog explains to those fac-
ing failing for the first time and to those who are 
stuck after failing the same exams many times how 
to overcome this fear. In order to offer the students 
more structure and confidence for the upcoming 
exams Ms. Den Hartog has the following useful 
advice how to deal with those courses that tend to 
become obsessions for some students, and how to 
deal with examination stress.

Break the bulk   Often students tend to 
leave the majority of the work until the last minute 
and they face a mountain of literature and exer-
cises. This generates panic and insecurity. Students 
often fail to make a distinction between short term 
and long term goals. Of course, we all know that 
there are many projects and assignments, but this 
should not be a reason to postpone the literature 
and exercises for later. Students have to learn to 
integrate the long term goals effectively into their 
weekly schedule. It is better to spend three times 
fifty minutes studying a course effectively than to 
waste a whole afternoon jumping from one thing 
to another. Students should not look at all the 
chapters at once, but face the subject piece by piece 
and be sure that they understand the individual ele-
ments well. Once you know you understand a part 
of the course the rest will come more easily and you 
will be more confident about your knowledge.

Don’t be inf luenced by older 
peer students  “In some courses many 
first-year students are scared by the large num-
ber of peer students from the second, third and 
sometimes even fourth and fifth year sitting in the 
same lecture room taking the course again. These 
students have a negative view of the course and 
can have a serious impact on the confidence of the 
first-year students. “I have many first-year students 
coming to my office saying that they would just 
take the exam next year because they have been 
scared by the rumors already before taking the 
Finance and Accounting exam. It is important that 
first year students treat this exam like any other 
exam, especially given the fact that courses and 
exams change a bit every year.”

Study with no distractions 
This might seem straightforward and obvious, but 
many students have convinced themselves that they 
study better at home. Their laptops offer them the 
world of information, nice music on the background 
and food and drinks are always close at hand. This 
unfortunately also means spending hours on chat-
ting with friends via social networks, unnecessary 
emailing, watching TV and procrastinating with 
many easy excuses to not study. It is simply more 
effective to study in the university library or in the 

silence rooms, preferably with no access to the In-
ternet, (if not needed for studying). 

Revise  Revising should be done throughout 
the entire trimester and not just at the end. Since 
the amount of information is considerable, if you 
don’t revise regularly what you studied recently 
you run the risk of having forgotten everything by 
the time you are preparing for the exam.

Quality before Quantity 
If shortly before the exam you feel you have not pre-
pared well enough for all your exams, be strategic. 
It is better to fail one exam and focus on the other 
three than focusing on all four exams and taking 
the risk of failing all four exams by a fraction of 
a grade. Studying new literature before the exam 
does not work well. The likelihood of burnouts and 
blackouts during the exam is high.

Ask for help on time   If you are ex-
periencing trouble organizing and scheduling your 
trimester, the first thing you can do is to make an 
appointment with the student counselor. You can 
do this through www.rsm.nl/studyadvice. Also 
there are many courses at the university that help 
students learn how to study effectively, like mind 
mapping, academic writing, study planning, etc. 
These courses are generally divided in sessions and 
cost between 20 and 30 euros. More information 
on the courses can be found on http://www.eur.
nl/ltc under the header “other courses”. Finally if 
your problems are more personal and involve more 
psychological issues you can also make an appoint-
ment with the university psychologists for free 
through the ESSC.  

Thea den Hartog has been student counselor in the 
IBA program since it started in 2000 and has been a 
great help to many international students ever since. 
This year a new face joined the team of the interna-
tional student advisors, taking some of the weight 
of the shoulders of Ms. Den Hartog, who was the 
only reference for all IBA students. Since last year the 
Dutch BA Advisors and the IBA Advisors have started 
to cooperate hoping for a more effective outcome.

HOW NOT TO FAIL YOUR EXAMS
There are always those few courses in every program that are a barrier for many students. 
At IBA the past couple of years, the Finance and Accounting exam has been such a hurdle.  
text Alexander Broekman photography Ronald van den Heerik

Thea den Hartog
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Guitar Festival
This weekend Rotterdam will have some of the best 
guitar players from around the world. The Rotter-
dam Guitar Festival has invited guitarists from Italy, 
Canada and the USA to contribute to this unique 
festival. Starting on 5 June in the Bergsingelkerk, 
three days of concerts, workshops and Master-
classes will be held. The festival will let you experi-
ence the beauty of guitars and if you are up for it, 
subscribe for one of the workshops even if you have 
never played the guitar before. Maybe you have al-
ways wished to be able to play the guitar, but never 
dared to try. This might be the right moment for you. 
Enter the world of guitar sounds this weekend. Find 
more information and the registration forms on:
www.gitaarpodium.com 

Musica Republica
Party people, listen up. The Sidelinge Park will 
be transformed into one huge party area. Musica 
Republica is an open air dance event hosting 45 na-
tional and international DJs. If you think this is just 
another techno party you are wrong. Various dance 
music styles from house, urban, minimal to eclectic 
will be played on the five different areas of the event. 
They represent the cities Miami, Berlin, Rio de Ja-
neiro, Tokyo and Casablanca. Check out the website 
for the detailed route to get there and make your 
Saturday a unique one. In case you get tired of all 
the dancing, there are lounges, belly dancers, water 
pipes and cocktail bars on the festival grounds. See 
you on 6 June! www.musicarepublica.nl 

World Ocean Day
Water is the source of life. Nobody doubts about 
that, but still not many respect it. The continuation 
of the way we treat water today, as an expendable 
good, will have disastrous consequences. We all 
know the statistics. In fifty years, there will be 
no fish to be caught in the empty oceans. Water 

shortages will lead to wars between countries and 
sooner or later water itself will become a commercial 
good only the rich can afford. Erasmus University 
hosts the World Ocean Day 2009, bringing together 
experts in the field of water. Also a movie about the 
topic will have its premiere at the beginning of the 
event to update every body on the current situation. 
Show you care and register on the website. Talk with 
your friends about the topic, spread the word and 
initiate discussions. Be there on 8 June, take your 
friends with you and learn more about water and its 
future. www.worldoceanday.nl 

Zomer Zondagen
The Erasmus Park, surely 
known to most of our medi-
cine students, will be turned 
into an artistic picknick 
place for the whole city of 
Rotterdam. Zomer Zonda-
gen is a festival taking place 
every Sunday from the 8th 
of June onwards. This year it 

is the tenth anniversary and the theme “decoration 
and celebration” will color the Sundays throughout 
the next two months. There will be music and 
theater performances all over the park and a great 
atmosphere to relax and lie in the fresh green grass. 
Spend your summer Sunday in the sun with the rest 
of the citizens of Rotterdam. Let the music entertain 
you, bring your barbeque and enjoy the beautiful 
Erasmus Park. www.zomerzondagen.nl 

Hidden Gardens
We students usually don’t have such a thing. Most 
of us would like one. Well, Rotterdam has a lot of 
them, mostly hidden on private properties. But 
once a year, they open to the public for everybody 
to enjoy the beauty of natural art in its purest form. 
More than a hundred private gardens, nourished 

throughout the year, 
are accessible on 13 
and 14 June. There 
are various garden 
tour paths to take in 
each part of the city to 
guide your way. Enjoy 
the beauty of the 
cooperation between 

nature and mankind in the form of the beautiful 
hidden gardens of Rotterdam. The website has more 
information and pictures of what you can expect of 
the many garden tours in the different city districts. 
www.verborgentuinen.nl  

Red Bull Cliff 
Diving Series
Insane! Yes, this is the 
best description for 
these kinds of people. 
But still it is fascinat-
ing to watch them 
crossing the border 
from the possible into 
the impossible. Twelve 
men will be fighting 
for the first place in 
a discipline normal 
human beings could 
not even think of: Cliff 

Diving. The old harbor will be the venue for this on 
20 June. No tickets are necessary; it’ll be just jaw 
dropping awesomeness in its purest form. Jump-
ing from a 27,5m high crane, the contestants will 
perform acrobatic tricks at a speed of up to 90km/h 
and within only 2,5 seconds. Then they will grace-
fully dive into the old harbor and raise cheer from 
the spectators. If you miss this, you lost. Be there on 
time so you get a good view on this crazy spectacle.
www.redbullcliffdiving.com

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: 
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 

(Dutch from 3-14 August). In a period 
of three weeks you can improve your 
language proficiency with two levels. 
Enrolment deadline for Dutch course: 
Friday 3 July. Enrolment deadline for 
courses English, Italian or Spanish 
with intake: Wednesday 24 June. En-
rolment deadline for courses English, 
Italian or Spanish without intake: 
Friday 10 July. For more information 
and enrolment forms see www.eur.nl/
english/ltc/sum 
mercourses 
 
Buddy Programme for all new inter-
national students 
Did you feel completely lost in Rot-
terdam when you arrived? This year 
Erasmus School of Economics in coop-
eration with Economic Faculty Asso-
ciation Rotterdam (EFR) and Erasmus 
Student Network (ESN) introduces 

the Buddy programme for all new 
international students at our School! 
The Buddy programme is established 
to assist the international students at 
ESE with integration into our School, 
University and the Rotterdam student 
life. Any current ESE student qualifies 
for being a buddy of a new arriving 
international student. In order to be-
come an ibuddy for the new first year 
IBEB students at our School, EFR intro-
duces the: EFR-IBUDDY PROGRAMME 
mail to international@efr.nl. In order 
to become a buddy for the new inter-
national (pre)master/exchange stu-
dents at our School, ESN introduces: 
THE ESN-BUDDY PROGRAMME: mail 
to buddy@esn-rotterdam.nl  
 
SPORTS 
Summer card 
3 months of sports for only € 39, 

including 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. 
 
Win a sports card 2009/2010! 
Fill out the survey for sports card 
owners, go to www.erasmussport.nl 
and win a sports card for college year 
2009/2010! 
 
Woudestein Sports Centre 
010 – 408 1876/5 
sportraad@rssr.nl  
www.erasmussport.nl  

E S S C

SERVICE
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niversiteit RotterdamJe bent met je tweede master bezig? “Na mijn master Internationaal en Europees recht doe ik nu rechtsple-

ging, omdat ik denk dat je niet gelijk naar een internationaal niveau kunt. Ik zal eerst nationaal mijn strepen 
moeten verdienen. Bij rechtspleging heb je veel keuzevrijheid, en ik heb vooral vakken gekozen waarbij ik 
mijn schrijfvaardigheid kan verbeteren – dat lijkt me erg belangrijk. Aan het begin van mijn studie dacht ik 
advocaat te worden, maar mijn kwaliteiten zijn loyaliteit en hulpvaardigheid; die kan ik naar mijn idee niet ont-
plooien in de advocatuur. Verder kom ik liever op voor de zwakke partij, en wil ik echt het verschil maken.”

Woon je nog thuis? “Ja, op kamers wonen is duur en kost veel tijd. Bovendien heb ik een zeer goede band met 
mijn ouders en mijn broertje; ze zijn mijn steun en toeverlaat. Als ik tentamens heb, word ik van mijn huishou-
delijke taken ontslagen en echt verwend. De metro is vijf minuten lopen van hier, en in vijfendertig minuten 
brengt die me naar de Kralingse Zoom.”

Ben je religieus? “Ik ben rooms-katholiek, ben gedoopt en heb op een katholieke school gezeten, maar ik prak-
tiseer het geloof niet meer. Wel leef ik naar de Tien Geboden. Dat zijn morele waarden, die ik zeer belangrijk 
vind. Als ik later kinderen heb, zal ik die opvoeden met dezelfde vrijheid die mijn ouders me hebben gegeven.”

Werk je? “Ik werk twaalf uur in de week bij de politie, waar ik aangiften opneem, en ik ben actief bij ASAH, de 
studentenvereniging voor mensen met Afrikaanse roots. Vanuit de vereniging proberen we de dialoog te openen 
over de verhouding tussen de Nederlandse samenleving en mensen van Afrikaanse afkomst. We organiseren 
educatieve lezingen en excursies. In februari hebben we de Black History Month georganiseerd en recentelijk 
hebben we het Tropenmuseum en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en -erfenis bezocht. 
Maar we houden ook gewone borrels en dansavonden.”

Heb je al internationale ervaring? “Via een uitwisselingsprogramma heb ik een half jaar in Stockholm gestu-
deerd. Het was een geweldige ervaring, vooral ook omdat het de eerste keer was dat ik zolang van huis was, 
en de kou viel reuze mee. Het leven verschilt er niet veel van dat in Nederland. De universiteit was wel anders, 
maar het contact met de docenten was persoonlijker en warmer dan ik hier gewend ben. In augustus ga ik voor 
een stage naar Curaçao om er als griffier bij het Hof te werken. Heel spannend.”  

Fariël Becker, vijfdejaars rechten
Leeftijd: 22 jaar
Geboorteplaats: Paramaribo
Woonplaats: Spijkenisse       tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Talent
Een aantal dagen geleden klaagde een vriendin 
tegen mij dat tekenen niks voor haar is. Ze gaf 
haar gebrek aan talent de schuld. Ergens had ze 
helemaal gelijk. Om iets echt goed te kunnen 
heb je talent nodig. Vroeger dacht men dat je er 
mee geboren moest zijn. Nu echter denken we 
in toenemende mate dat we ons elke vaardig-
heid kunnen aanleren. Vereisten zijn een sterke 
motivatie en de nodige discipline om geduren-
de een periode hard te leren. In vele onderzoe-
ken is bewezen dat vaardigheden en talent 
zich ontwikkelen door oefening. Laten we eens 
kijken naar fietsen. De meeste mensen fietsen 
op de gebruikelijke manier. Velen van ons kun-
nen fietsen zonder handen aan het stuur. Dit is 
niet zo moeilijk: iedereen kan het kunstje leren. 
Een beetje oefening is alles. Sommigen kunnen 
ook een ‘wheely’ – alleen op het achterwiel 
rijden met het voorwiel in de lucht – en ook 
hier voldoet een beetje oefening. De vraag 
blijft alleen of er een noodzaak is en of mensen 
gemotiveerd zijn om dit te leren. Een andere tak 
van sport is vioolspelen. Onderzoek aan het con-
servatorium van Berlijn leert dat violisten met 
de hoogste scores voor de toelatingsexamens 
op hun vijfde begonnen waren met vioolspelen. 
Ze begonnen met drie tot vijf uur oefening per 
week en speelden meer naarmate ze ouder wer-
den. In totaal speelden ze zo’n tienduizend uur 
tot de leeftijd van twintig jaar. Degenen met 
een gemiddeld resultaat speelden niet meer 
dan achtduizend uur. Dit betekent dat het resul-
taat van het toelatingsexamen afhangt van het 
aantal gespeelde uren, wat weer een afgeleide 
is van de wil om te leren. Bill Gates stopte met 
zijn universiteitsstudie niet uit luiheid, maar 
omdat hij meer tijd nodig had voor zijn bedrijf. 
Een ‘geboren talent’ is in werkelijkheid dus 
iemand die zich zeer sterk tot iets aangetrok-
ken voelt en er daarom veel tijd in investeert. 
Als je plezier hebt in wat je doet, vind je het 
geen probleem om er veel tijd mee kwijt te zijn, 
en ontwikkel je jezelf alleen maar meer op dat 
gebied. Het excuus dat je iets niet kunt, gaat 
daarom niet op. Je kunt alleen zeggen dat je iets 
niet wilt. Je kan in alles de beste zijn!

Vytautas Serys is economiestudent uit Litouwen

Vytautas


