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Braaf
Enige tijd geleden kreeg ik bezoek van een student van de Postdoctorale 
Dagbladopleiding Journalistiek. Ze wilde van me weten – in verband met 
een verhaal waaraan ze werkte – hoe ik de Rotterdamse student zou wil-
len typeren. Daarover hoefde ik niet erg lang na te denken en dus lepelde 
ik de gevleugelde karakteristieken op: ondernemend, werklustig, nuchter, 
cv-hijgerig, en organisatorisch goed onderlegd. 
Na een slok koffie voegde ik daar aan toe dat EUR-studenten weinig alter-
natief zijn. Zelden een campus gezien met zo’n minimum aan uiterlijk op-
vallende personen; maar wel met zoveel opperbest geklede jongens en 
meisjes. Ze ogen stuk voor stuk alsof ze naar een bruiloft gaan of een sol-
licitatiegesprek hebben. Ja, sprak ik, roerend in mijn koffie, het lijkt wel of 
EUR-studenten een maand na de Eurekaweek verdwijnen in het grote-
mensen-leven. O, en nog wat, haastte ik haar nog te vertellen: zo’n beetje 
de helft woont nog thuis, spoedt zich direct na het college-uurtje of 
squashpartijtje weer van de campus af. Ik staarde wat uit het raam en 
wierp nog een paar etiketjes in de schoot van mijn bezoek: Rotterdamse 
studenten zijn over het algemeen erg opgewekt en optimistisch.
Ik hoop dat ik gelijk heb, want eigenlijk weet ik het niet zeker. In een land 
waar jaarlijks 30.000 zelfmoordpogingen worden ondernomen, waarvan 
1.500 met ‘positief’ resultaat, kan het zomaar zijn dat ik ongelijk heb. 
Rifka Weehuizen, onderzoekster aan de Universiteit van Maastricht (eco-
nomie en psychologie), legde in de Volkskrant van 6 mei uit hoe dat komt. 
Bij alleenstaanden komt zelfdoding vaker voor. Onder werklozen komt 
zelfmoord tweemaal zo vaak voor. ‘Uit onderzoek blijkt dat als de econo-
mie verslechtert en de werkloosheid toeneemt, geestelijke gezondheids-
problemen en het aantal zelfdodingen toenemen…’
Weehuizen vervolgt: ‘Dit vooral in landen met hoge inkomens en een 
hoge graad van secularisatie.’ Als bankiers al geen reden dachten te heb-
ben om sorry te zeggen, dan hebben ze die nu. En als iemand zichzelf dan 
ook nog als buitenstaander ziet, en zich niet meer kan identificeren met 
de rest van de maatschappij wordt de drempel voor het nemen van levens 
sterk verlaagd, valt verder in haar betoog nog te lezen; zie Koninginnedag, 
zie shoot-outs op scholen. Nu wist ik al dat het niet interessant is om te 
kijken waar nog meer wegversperringen te leggen of detectiepoortjes te 
metselen. De wetenschap zou zich beter kunnen buigen over het voorko-
men van dit soort drama’s. Voer voor interdisciplinaire economen, dunkt 
me. (Zouden we die hier ook hebben? Of moeten we dat aan het zuiden 
overlaten?)
Enfin, daar had ik toen die PDOJ-dame tegenover me zat, allemaal nog 
geen weet van. Wel vertelde ik ten slotte, dat Rotterdamse studenten wei-
nig actiebereid zijn, nauwelijks demonstreren of op universitaire stem-
men. Daar staat tegenover dat ze van alles organiseren voor het goede 
doel; van een World Ocean Day tot gratis belastingformulieren invullen; 
van een dagje uit naar Harderwijk met bejaarden tot bijles geven aan 
achterstandskindertjes.
Wat schetst dan ook mijn verbazing, dat er Rotterdamse studenten zijn 
die kraken. Het moet niet veel gekker worden. Weliswaar studeren die al-
lemaal filosofie, maar ze bestaan zowaar: kraakstudenten! Dat ze in al die 
jaren dat het F/G-gebouw leegstaat niet en masse met slaapzaak en lap-
top daar kamertjes hebben betrokken, vergeef ik ze graag. Komt vast nog 
binnenkort. Of niet. Want de meeste Rotterdamse studenten zijn heel erg 
braaf, bedacht ik me. Maar het schrijfmeisje was al weg.

Gert van der Ende, eindredacteur Erasmus Magazine en EM Online
vanderende@em.eur.nl
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In de ban van 
de griep
Op de zeventiende verdie-
ping van het Erasmus MC 
wordt achter de schermen 
hard gezocht naar meer 
informatie over de karak-
teristieken van de griep die 
de wereld nu al weken in 
de ban houdt. “Tien man 
zijn 24 uur per dag in de 
weer op onze researchafde-
ling”, licht viroloog Ron 
Fouchier toe, professor mo-
leculaire virologie. “Dit 
aantal zal toenemen tot 
ongeveer dertig in totaal 
als in een later onder-
zoeksstadium dierexperi-
menten noodzakelijk zijn.” 
De afdeling virologie kent 
net als het virus geen 36-u-
rige werkweek. Fouchier: 
“Het virus kan elk mo-
ment muteren naar een 
andere variant. We probe-
ren aan de hand van ons 
onderzoek te voorspellen 
hoe het zal muteren om 
daar de maatregelen op 
aan te passen. Naast dit 
onderzoek zijn we ook sa-
men met fabrikanten op 
zoek naar een vaccin tegen 
de Mexicaanse griep. We 
verwachten dat we binnen 
vier tot negen maanden 
voldoende onderzoek heb-
ben gedaan om fabrikan-
ten een vaccin te laten ma-
ken.” JR 
(foto: Levien Willemse)



>> De kwestie

Hoe is het toezicht op een beursgenoteerd bedrijf ge-
regeld?  “In de wet staat dat vennootschappen een 
raad van bestuur en een raad van commissarissen 
moeten hebben als toezichtorgaan. Daarnaast zijn 
ze onderworpen aan speciale regels, zoals van de 
Autoriteit Financiële Markten, dat is de Nederland-
se beurswaakhond. De AFM ziet toe op de werking 
van financiële markten en dus ook op het reilen en 
zeilen van ondernemingen en hun bestuur. Verder 
heeft de Amsterdamse beurs – Euronext – ook spe-
cifieke regels opgesteld waar ondernemingen die 
beursgenoteerd zijn, zich aan moeten houden. Bo-
vendien is er sinds 2004 een Corporate Governance-
beleid voor beursgenoteerde ondernemingen: de co-
de-Tabaksblat. Dus zeker op het gebied van bestuur 
zijn er concrete voorschriften waaraan de raad van 
bestuur en de raad van commissarissen – en ook 
aandeelhouders – moeten voldoen.”

Klinkt goed, maar in de praktijk schort er nogal wat 
aan de kwaliteit van toezicht. Hoe kan dat?  “Ik 
denk dat de kwaliteit van toezicht de afgelopen ja-
ren juist is verbeterd. Het Enron-debacle in de VS in 
2002 heeft wat dat betreft een enorme impact ge-
had, omdat toen bleek dat het management op on-
gekende wijze en omvang fraude had gepleegd. Het 
toezicht, zowel intern (de non-executive directors 
die in het Angelsaksische model de rol van onze 
commissarissen moeten vervullen) als extern (de 
Amerikaanse beurswaakhond en de accountant), 
had daarbij volledig gefaald. 
Belangrijke oorzaak van het Enron-debacle was de 
complexiteit van de materie waarmee eerst heel veel 
geld werd verdiend – vooral door de managers van 
Enron – en later door alle andere partijen is verlo-
ren. Het is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de 
huidige financiële crisis: ook nu zijn complexe fi-
nanciële producten mede-oorzaak van de economi-
sche recessie. 
Er zijn destijds verwoede pogingen gedaan om kwa-
liteit van bestuur en toezicht te verbeteren. Dit heeft 
geresulteerd in de wet Sarbanes-Oxley, oftewel 
SOX . Sindsdien gelden strakkere regels en kunnen 
individuele bestuursleden persoonlijk aansprakelijk 
worden gesteld voor misstanden. Het gevolg van de 

wet is dat meer informatie wordt verstrekt over za-
ken als genomen risico’s en aanwezige systemen 
van risicobeheersing.”

Heeft blijkbaar niet echt geholpen, toch? “In Neder-
land hebben we de affaire Ahold gehad. Ook daar 
had het management een belangrijke rol gespeeld in 
de fraudezaak. In SOX wordt zelfs verwezen naar 
Ahold – niet iets om trots op te zijn.
Na Enron, Ahold en enkele andere grote fraudeza-
ken zijn er mondiaal scherpere corporate governan-
ce-regels opgesteld, ook door de VN. En zoals ge-
zegd kent Nederland sinds 2004 de code-Tabaks-
blat. Er gelden dus strengere regels voor het organi-
seren van toezicht en het afleggen van verantwoor-
ding. Al met al heeft dit tot verbetering geleid van 
de kwaliteit van toezicht. Men moet echter nooit de 
illusie hebben dat fraudes en debacles zijn te voor-
komen. Er is geen wet te ontwerpen die dit kan 
voorkomen.”

Even tussendoor: hoe word je eigenlijk commissaris? 
“In de code staan bepaalde eisen en criteria waar-
aan iemand moet voldoen. Onafhankelijk zijn is er 
één van. Een andere is dat iemand aan een bepaald 
profiel moet voldoen ten aanzien van de expertise 
die nodig is. De profielschets wordt van tevoren ge-
maakt, daarna gaat men werven.”

Right. En hoe gaat het in de praktijk? “Ik kan me 
niet onttrekken aan de gedachte dat het nog steeds 
regelmatig voorkomt dat het andersom gebeurt. De 
code Tabaksblat stelt kwaliteitseisen en heeft er 
voor gezorgd dat het coöptatiesysteem – commissa-
rissen kozen hun eigen opvolgers, waardoor het old 
boys network ontstond – nagenoeg is verdwenen. 
Maar wat dat betreft kan er nog wel een kwaliteits-
slag worden gemaakt en is het old boys network 
nog niet helemaal verdwenen.”

Bij beursgenoteerde bedrijven kunnen aandeelhou-
ders nog een oogje in het zeil houden. Dat geldt niet 
voor instanties als zorginstellingen en woningbouw-
corporaties. Wat meer controle daar zou toch ook 
fijn zijn. “Inderdaad. Daar speelt het probleem van 
gebrek aan toezicht en kwaliteit in veel ernstiger 
mate. Bij deze min of meer geprivatiseerde instellin-
gen is toezicht klaarblijkelijk een groot probleem en 
moet absoluut verder worden geprofessionaliseerd. 
Ze worden nu namelijk bestuurd als private onder-
nemingen, maar dan zonder de tucht van de markt. 
Er zijn geen aandeelhouders die kritisch meekijken, 
terwijl organen als ondernemingsraden te zwak zijn 
om hun bestuurders ter verantwoording te roepen. 
Maar goed, ook aandeelhouders zijn geen garantie 
voor adequaat toezicht, vooral als ze niet veel verder 
willen kijken dat hun eigen belang.” 

Volgens de code-Tabaksblat mag iemand maximaal 
vijf commissariaten in beursgenoteerde onderne-
mingen hebben, maar wat hij verder doet bij andere 
instellingen telt niet mee. Zo heeft Elco Brinkman 
een kleine twintig baantjes. Hoe kan iemand zo in ‘s 
hemelsnaam z’n werk goed doen? “Die regel is dus 
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Het gebrekkige toezicHt van de commissarissen

‘In al die honderden jaren hebben we 
nooit iets beters kunnen bedenken’

Woningcorporatie Woonbron geeft in plaats van de be-
raamde 6 miljoen meer dan 200 miljoen euro uit aan een 
schip. Bij branchegenoot Rochdale reed de directeur in een 
Maserati en deed op eigen houtje miljoenentransacties met 
geld van de corporatie als onderpand. Stichting Phila-
delphia verkeert dankzij jarenlang wanbestuur in financi-
ele problemen. Last but not least ligt de financiële sector op 
apegapen. En de raad van toezicht stond erbij en keer er-
naar. Uitzondering of regel? Gerard Mertens, hoogleraar 
Financiële Analyse aan de RSM, ziet toch verbetering in het 
toezicht.  tekst Gert van der Ende  fotografie Ronald van den Heerik

De SS Rotterdam. De tamelijk duurder uitgevallen aan-
schaf van Woonbron.



arbitrair. Het komt de kwaliteit niet ten goede als 
commissarissen ‘overgecommitteerd’ zijn. Al is ook 
dát de laatste jaren verbeterd. Maar het ene com-
missariaat is het andere niet. Als je commissaris 
was van Shell drie jaar geleden, toen er problemen 
waren met de olievoorraad, was je veel tijd kwijt. 
Als je dan nog heel veel andere functies hebt, gaat 
dat ten koste van de kwaliteit. De vraag is dus: heb-
ben commissarissen wel voldoende tijd en – zeker zo 
belangrijk – middelen. Wij kennen de two-tier board 
waarbij de raad van commissarissen boven de raad 
van bestuur staat. In Engeland en Amerika hebben 
ze de one-tier board; bestuurders en toezichthouders 
zitten in één directie: in respectievelijk het executive 
en non-executive deel. Daardoor vergaderen toe-
zichthouders veel vaker en zitten ze veel dichter op 
de business. Momenteel is er een academische dis-
cussie gaande over welk systeem beter is. Ik heb 
daar geen antwoord op. Het hangt toch af van hoe 
je je functie invult. Wel zou ik er voorstander van 
zijn om gewoon alle commissariaten bij elkaar op te 
tellen. Dus ook die bij niet-beursgenoteerde onder-
nemingen, en het aantal te maximeren op vijf. Hoe-
wel Brinkman het daar niet mee eens zal zijn.” 

Worden commissarissen overigens door sociale 
dwang niet gecorrumpeerd? Neem nou oud-premier 
Wim Kok, die als politicus repte over ‘exhibitionisti-
sche zelfverrijking’, maar als ING-Shell-TPG-KLM-
commissaris wel met die beloningen instemt. “Nu 

worden we filosofisch, en dat is misschien wel zo 
goed. Het gaat uiteindelijk over morele beslissin-
gen, over ethische kwesties. We kunnen nog zoveel 
regeltjes en transparantie willen, er zullen altijd 
manieren zijn om slecht te doen. Dat is niet te voor-
komen, maar we kunnen het wel proberen te beper-
ken. Bijvoorbeeld door variabele beloning aan ban-
den te leggen; dat is toch de kat op het spek binden. 
Het nodigt uit tot het nemen van – soms onverant-
woorde – risico’s.” 

Een beter systeem dan het huidige is niet denkbaar? 
“Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Dit model van 
bestuur is gebaseerd op de scheiding van leiding en 
eigendom. Voor de leiding van een onderneming 
huur je professioneel management in om de klus te 
klaren. Omdat je als aandeelhouder – eigenaar - wil 
weten of ze hun best doen, moet je toezicht houden, 
meebeslissen over het beleid en periodiek worden 
geïnformeerd over de gang van zaken. De aandeel-
houdersvergadering speelt hierin een belangrijke 
functie, evenals de raad van toezicht. Het is een on-
dernemingsmodel dat we al heel lang hebben, sinds 
de VOC-tijd eigenlijk. In al die honderden jaren 
hebben we blijkbaar nooit iets beters kunnen be-
denken.”

U ziet geen heil in toezicht op de toezichthouder? 
“Nee, daar geloof ik dus niet in. Dankzij SOX – een 
wet die in een paar dagen in elkaar werd gedraaid – 
werden ondernemingen opgezadeld met talloze re-
geltjes. Je kunt je afvragen hoe effectief dat is. Het 
heeft in ieder geval niet kunnen voorkomen dat nu 
de financiële wereld is ingestort.” 

Wellicht moet er een examen voor toezichthouder 
komen? Of iets als een integriteitstest? “Wellicht. Bij 
onze collega’s van de economische faculteit bestaat 
sinds enkele jaren een postdoc-opleiding voor com-
missarissen. En er zijn ook elders in het land oplei-
dingen voor commissarissen. Dat is een belangrijke 
stap in de richting van het verder professionaliseren 
van toezicht. En zo is er tegenwoordig in de gezond-
heidszorg ook een governance-code. Er gebeurt dus 
echt wel het een en ander ten goede, maar helaas 
ook nog steeds ten kwade. Recent zijn we gecon-
fronteerd met problemen bij woningbouwcorpora-
ties. Een sector die mijns inziens ook kampt met ge-
brek aan kwaliteit als het gaat om toezicht. Gecom-
bineerd met de grote hoeveelheden geld die deze 
corporaties bezitten, kun je er in feite op wachten 
dat er ongelukken gebeuren. Mensen kunnen op ze-
ker moment de verleiding niet weerstaan. Je vraagt 
je bijvoorbeeld bij een organisatie als Woonbron af, 
waar die mannen en vrouwen mee bezig waren.”

Nou ja, vrouwen. Bestuurders en commissarissen 
zijn toch vooral mannen? “Ja misschien ligt daarin 
wel de oplossing, ha ha.”  

pagina

09

Het gebrekkige toezicHt van de commissarissen

Gerard Mertens (1964) is hoogleraar Financiële 
Analyse aan de Rotterdam School of Manage-
ment, Erasmus University te Rotterdam. Hij is 
gepromoveerd op financial accounting aan de 
Universiteit Maastricht. Thans is hij voorzitter 
van de vakgroep Accounting & Control en Re-
search Fellow van onderzoekschool ERIM. Hij 
heeft in de afgelopen veelvuldig gepubliceerd 
in internationale en nationale tijdschriften 
over corporate governance, beloningsbeleid, 
risicomanagement en externe verslaggeving. 
Hij was tot 2004 tevens eindredacteur van het 
Tijdschrift voor Corporate Finance. In de afge-
lopen 10 jaar heeft hij diverse onderzoekspro-
jecten geleid, voornamelijk op het terrein van 
corporate governance. Hij is tevens bestuurslid 
van het Netherlands Institute for Corporate 
Governance (NICG) en adviseert institutionele 
beleggers.

De Kwestie Live!
‘De toekomst van het Koningshuis’

Elke laatste woensdag van de maand gaat een 
wetenschapper uit De Kwestie in discussie met 
voor- en tegenstanders tijdens De Kwestie Live! 
Op 27 mei gaat socioloog Stef Aupers in debat 
met monarchisten en republikeinen over de toe-
komst van het Koningshuis. Presentatie: Leon 
Verdonschot.

Lees interview met Aupers over het Konings-
huis op: www.eur.nl/nieuws/dekwestie/

Woensdag 27 mei, 20.00 uur, De Unie (Mau-
ritsweg 34-35), gratis entree, aanmelden via 
www.deunie.nu
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Toetsing educatieve 
minor  
Of de educatieve minor aan de 
EUR kan starten in september 
is nog onduidelijk. De accredi-
tatiecommissie NVAO zal alle 
educatieve minoren onder de 
loep nemen. 

De Algemene Onderwijsbond 
(AOb) windt er geen doekjes om: 
universitaire bachelors die een 
educatieve minor hebben gevolgd 
mogen geen permanente lesbe-
voegdheid krijgen. Pas na het af-
ronden van een volwaardige lera-
renopleiding verdienen zij die be-
voegdheid, vindt de bond. Toch 
mogen bachelors met een gerichte 
minor van staatssecretaris Van 
Bijsterveld wél voor de klas. Zij 
krijgen een tweedegraads lesbe-
voegdheid, waarmee ze les kun-
nen geven op vmbo en de onder-
bouw van havo en vwo. In de 
strijd tegen het lerarentekort komt 
het goed uit dat vrijwel alle Ne-
derlandse universiteiten studenten 
van onder meer geschiedenis, eco-
nomie en wiskunde in een half 
jaar durende minor willen klaar-
stomen voor het leraarschap. Over 
de kwaliteit van het middelbaar 
onderwijs maken de AOb en enke-
le politieke partijen zich echter 
zorgen. Nu de NVAO alle minoren 
kritisch gaat bekijken, is er een 
ruime parlementaire meerderheid 
voor Van Bijstervelds plannen. 
Over de toetsing van de NVAO 
maakt de EUR zich niet zo’n zor-
gen. Ronald van den Bos, die de 
organisatie van de EUR-minor 
ondersteunt: “Er is grote behoefte 
aan universitair opgeleide leraren, 
en zeker ook aan economen waar-
van er hier veel zijn. We hebben 
banden met de eerstegraads lera-
renopleidingen in Leiden en Maas
tricht en willen in 2011 een master 
onderwijskunde starten; dus deze 
minor past hier goed.” Inmiddels 
hebben twintig studenten zich 
aangemeld voor de minor in Rot-
terdam. Van den Bos verwacht dat 
het maximumaantal van zestig ze-
ker zal worden gehaald. Het 
wachten is op de NVAO. MM 

Derdejaars Econometrie Sanne Blauw (22) is kandi-
daat voor de Universiteitsraad (U-raad). Tot 14 mei 
voert ze campagne door collegepraatjes te houden 
en flyers uit te delen.
 
Waarom moet iedereen op jou stemmen? “Ik heb veel 
plannen op vier gebieden: het onderwijs persoonlij-

ker, en de campus groener maken, studenten laten 
uitblinken binnen en buiten hun studie en de interna-
tionalisering verstevigen. Verder heb ik ervaring met 
debatteren en politiek, dus ik sta mijn mannetje, ook 
tegenover de hoge piefen.“

Denk je iets te kunnen bereiken in de U-raad? ”Anders 
zou ik er niet aan beginnen. Mijn motto: als je je ergert 
aan bepaalde situaties op de universiteit, kan je ze 
beter oplossen dan erover gaan zeuren. Ik heb zelf er-
varen hoe moeilijk de Examencommissie te bereiken is 
en hoe onpersoonlijk zij je uiteindelijk te woord staan. 
Dit maakt me boos en daarom kriebelt het om dit aan 
te pakken.”

Wat heb je met politiek? “De mogelijkheid om een 
verandering te bewerkstelligen trekt me aan. Ik ben 
vooral geïnteresseerd in wereldpolitiek, maar ik vind 
het leuk om te zien hoe de U-raad als politiek in het 
klein werkt.”

Volgt er een zwart gat als je niet genoeg stemmen 
haalt? “Nee. Dat is jammer, maar dan kan ik me vol-
ledig storten op mijn master.” PJ

De uitslag van de verkiezingen voor de U-raad is vanaf 15 
mei te zien op www.eur.nl/uraad

>> Vier vragen aan…

Sanne Blauw, kandidaat Universiteitsraad

Huisvesting was als een blinde vlek 
voor de EUR, concludeerde Ringeling. 
Het College van Bestuur dacht vooral 
in kostenbeperking en ging daarom in 
zee met ‘monopolist’ Stadswonen. Re-
sultaat: te weinig kamers, te hoge prij-
zen en te slechte service. Daar komt bij 
dat de communicatie op de universiteit 
over de huisvesting stroef liep. Dus 
veel internationale studenten wisten in 
augustus ook niet waar ze het moesten 
zoeken. Hoe staan de zaken nu?
Ton van der Pijl, directeur van de 
Algemene Bestuursdienst, reageert na-
mens het College van Bestuur. “Ons 
standpunt is dat we de aanbevelingen 
van Ringeling zo veel mogelijk gaan 
overnemen. We zijn nog aan het nadenken en aan het pra-
ten, met bijvoorbeeld de decanen van de faculteiten, over 
de praktische invulling. In juni komen we met de plannen. 
Maar we zijn al bezig met het maken van een website en 
van draaiboeken van hoe we internationale studenten zo 
goed mogelijk kunnen plaatsen. Ook nemen we mensen 
aan om de huisvesting te regelen in de zomer. Daar hoort 
ook een ‘centrale regisseur’ bij voor de huisvesting die 
Ringeling in het rapport aanraadde. Maar we kunnen 
moeilijk kamers subsidiëren. De universiteit krijgt geld 

voor onderwijs en onderzoek, dat snap 
je toch wel?”
René van der Zwet is hoofd van het 
cursusbureau bij het IHS en was bij de 
presentatie van Ringelings rapport. 
Hij heeft bijna alleen maar interna-
tionale studenten. “Collegelid Kees 
van Rooijen zei terecht zelf al dat het 
rapport aan zijn stoelpoten zaagt. 
Dat het F-gebouw ook nog steeds niet 
bewoonbaar is, dat is ook deels zijn 
schuld. Maar er moet nu dus echt wat 
gebeuren. Er moet worden geïnvesteerd 
want anders lopen de internationale 
studenten weg. Het is een testcase, 
snap je wel, een test-Kees.”
Ellen van Oevelen werkt als secre-

taresse bij het International Office van RSM. De interna-
tional offices kregen van de zomer vele internationale stu-
denten op zich af die zonder kamer zaten. “De website van 
Stadswonen is veranderd. Of we al iets van de universiteit 
hoorden? Dat weet ik niet, ik krijg ook zoveel mailtjes en 
weet soms ook niet meer waar ze allemaal vandaan komen. 
Ik probeer nu een student te helpen. Die vindt de kamers 
wat te duur.
Annemarieke van Ettinger, de voorlichtster van 
Stadswonen, zat de hele week in vergadering. DR

>> Huisvesting

Reacties op Ringeling
De bestuurskundige Arthur Ringeling kwam met een fel rapport over de huisvesting voor internationale EUR-
studenten: het beleid deugt van geen kant. Gaat er snel verbetering komen?

voor onderwijs en onderzoek, dat snap 
je toch wel?”
René van der Zwet 
cursusbureau bij het IHS en was bij de 
presentatie van Ringelings rapport. 
Hij heeft bijna alleen maar interna
tionale studenten. “Collegelid Kees 
van Rooijen zei terecht zelf al dat het 
rapport aan zijn stoelpoten zaagt. 
Dat het F-gebouw ook nog steeds niet 
bewoonbaar is, dat is ook deels zijn 
schuld. Maar er moet nu dus echt wat 
gebeuren. Er moet worden geïnvesteerd 
want anders lopen de internationale 
studenten weg. Het is een testcase, 
snap je wel, een test-Kees.”
Ellen van Oevelen
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Kort 
nieuws 
Lintjesregen EUR
Onderwijsjurist Dick Mentink is 
beneomd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau. Vooral vanwe-
ge zijn expertise op het gebied van 
onderwijswetgeving en de wijze 
waarop hij zijn kennis in de prak-
tijk bracht als lid van vele commis-
sies. Jan Klijn, voormalig internist-
oncoloog en endocrinoloog aan het 
Erasmus MC, die opviel als een 
succesvol borstkankerspecialist, is 
benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Klijn is 
enige tijd gepensioneerd maar wel 
nog verbonden aan de EUR via een 
gastvrijheidsovereenkomst. DR 

Rotterdam Lezing: media 
in een multiculturele stad
Onder de titel ‘Spiegel of splijt-
zwam – media in een multicultu-
rele stad’ houdt Susanne Janssen, 
hoogleraar Media en Cultuur, op 2 
juni de zevende Rotterdam Lezing. 
Spiegelen de media slechts wat er 
gebeurt in de multiculturele samen-
leving door ‘het beestje bij zijn 
naam te noemen’? Of splijten ze 
de bevolking door een stigmatise-
rende wijze van berichtgeving? 
Professor Janssen stelt in haar 
lezing de vraag welke rol de media 
vervullen, of zouden kúnnen ver-
vullen in een multiculturele samen-
leving. Daarbij wordt ingezoomd 
op de media in Rotterdam. Hebben 
de media maatschappelijke verant-
woordelijkheid? Zo ja, welke?
De jaarlijkse Rotterdam Lezing 
heeft ieder jaar een thema dat te 
maken heeft met integratie. Ook 
dit jaar is er tijdens de lezing volop 
gelegenheid voor het publiek om in 
discussie te gaan met elkaar en met 
de spreker. De discussie staat on-
der leiding van Francisco van Jole. 
Burgemeester Ahmed Aboutaleb 
opent de avond en de Rotterdamse 
rappers Kaascouse en Moorder-
man treden op. 
De Rotterdam Lezing 2009 is een 
coproductie van Erasmus Podium/
EUR, het Studentenpastoraat Rot-
terdam, Art.1, Erasmus Magazine 
en de Bibliotheek Rotterdam.  DR

Dinsdag 2 juni, 19.30 – 21.30 uur, 
Bibliotheektheater, Hoogstraat 110, 
toegang gratis. Meer info op www.
rotterdamlezing.nl

>> Oratie
‘Ambtenaar met hoofddoek mag’
Een ambtenaar met een kruisje om zijn nek of een tulband op; het hoeft de ‘neutraliteit’ van de staat niet in 
de weg te staan. Dit betoogt rechtsfilosoof Wibren van der Burg in zijn oratie ‘Het ideaal van de neutrale 
staat’ op vrijdag 24 april. 

Met zijn redevoering wil Wibren van der Burg mensen aan 
het denken zetten over de neutraliteit van de staat. Hij be-
gint met wat vragen ter overdenking: ‘Mag Wilders de 
Koran een fascistisch boek noemen? En mogen politieagen-
tes hoofddoekjes dragen?’
Van der Burg ziet neutraliteit hierbij als een belangrijk be-
grip in de discussie. Hij onderscheidt drie vormen van neu-
traliteit. Inclusieve, exclusieve en compenserende neutrali-
teit. Op eenvoudige wijze legt hij uit dat een vader brood te 
verdelen heeft over vijf gezinsleden. Wanneer hij inclusief 
neutraal is, krijgt iedereen een even groot deel, wanneer hij 
exclusief neutraal is, kan het gezin naar het brood fluiten en 
wanneer hij compenserend neutraal is, krijgt dochter Liesje 
meer dan de rest, omdat zij zwanger is.
De rechtsfilosoof denkt dat inclusieve neutraliteit goed is 
voor Nederland. Iedereen heeft het recht om kleding te dra-
gen die bij de cultuur of religie hoort. Het zou anders een 
aantasting van iemands persoonlijke identiteit zijn, vindt 
Van der Burg. Hijzelf, zowel gelovig, homoseksueel, als 
Fries, is van mening dat iemand zowel moslim als demo-

craat moet kunnen zijn. “Als een islamitisch Kamerlid een 
hoofddoekje draagt, toont zij respect voor moslima’s. 
Anders wordt deze groep categorisch buitengesloten.”
Haaks hierop staat exclusieve neutraliteit, die inhoudt dat 
in de publieke sfeer men zijn cultuur of religie niet mag be-
leven. Deze vorm van neutraliteit past volgens de rechtsfi-
losoof en rechtsethicus niet bij onze politieke cultuur, alleen 
al vanwege onze confessionele partijen. Een uitzondering 
echter vindt hij: “Een functie die bekleed wordt door één 
persoon, zoals de Koningin of de minister-president.” 
Van een juiste vorm van neutraliteit is geen sprake, vindt 
Van der Burg. “Ik betoog dat inclusieve neutraliteit door-
gaans geboden is, maar er zijn situaties waar dat anders 
ligt.” Wel wil hij het rechtsbeleid zo integreren dat een mul-
tireligieuze samenleving mogelijk wordt. Een islamitische 
rechter kan een hoofddoekje dragen en in het kerstpakket 
wordt vervolgens rekening gehouden met verschillende 
spijsvoorschriften. Want: “Elk jaar ben ik weer verbaasd 
over de flessen wijn en varkenspaté die ik ontvang in mijn 
kerstpakket.”. PJ

>> Wetenschap

Beam me up, Scotty

Erasmus MC maakt, als een van de eerste medische 
onderzoekscentra in de wereld, gebruik van een Vir-
tual reality-systeem, genaamd I-Space. Want via een 
hologram kan je nog beter kijken naar bijvoorbeeld 
de zwangerschap. 

Al bij verschillende afdelingen (Embryoscopie, CT en ook 
MRI) gebruiken de medici van Erasmus MC het donkere, 
hypermoderne I-Space kamertje. Daar kunnen ze alles uit 
het lichaam, van organen tot DNA-structuren, uitvergroot 
projecteren als hologram. Computergeneratoren en gepola-
riseerd licht krijgen het Star Wars-achtige wonder voor el-
kaar. Christine Verwoerd-Dikkeboom (Erasmus MC) deed 
onderzoek naar de effectiviteit van I-Space. Ze laat in haar 
proefschrift ‘Virtuele Embryoscopie’, waarmee ze op 8 mei 
promoveerde, zien dat I-Space de embryonale groei en ont-
wikkeling veel beter in beeld kan brengen. Ledemaatont-

wikkeling en de ‘hele kleine structuren’ kunnen zo betrouw-
baarder gemeten worden, zegt ze, doordat je nu ook de 
diepte erin ziet. “Heel bijzonder. Ik ben zelf zwanger. Je ziet 
je eigen kind, maar dan helemaal opgeblazen. Het was net 
of ik mijn kind al kon aanraken.”
Met een speciale bril en de joystick kan de gebruiker het ob-
ject meten en bewegen. Verwoerd-Dikkeboom: “Een andere 
toeschouwer in de kamer ziet het object dan via de ogen van 
de gebruiker. Daar kan je in het begin misselijk van wor-
den. Maar een groot voordeel is dat je naar bijvoorbeeld een 
orgaan kan kijken zoals het in werkelijkheid is, maar dan 
uitvergroot. Radiologen kunnen die reconstructie zelf vaak 
al maken, in hun hoofd. Maar voor een chirurg, die toch ge-
wend is om dingen vast te hebben, is zo’n hologram moeilij-
ker. Voor leken is het helemaal moeilijk. Radiologen en chi-
rurgen kunnen met deze apparatuur wel makkelijker met el-
kaar communiceren.” DR
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Toets innovatie eerder 
aan wet
Technische en maatschappelijke innovaties 
worden vaak pas in een laat stadium van 
ontwikkeling getoetst aan de wet, met ver-
traging als gevolg. Het Centre for Law and 
Innovation (CLI) roept daarom op om eerder 
te gaan toetsen.

De oproep is te zien als een eerste wapenfeit van 
het nieuwe centrum voor recht en innovatie aan de 
EUR, dat in het komende najaar de officiële kick-
off beleeft. Een belangrijk probleem dat het cen-
trum wil aanpakken op het kruispunt van recht en 
innovatie is de traagheid van de toetsing. 
Zo kunnen ingenieurs, neemt wetenschappelijk 
directeur Suzan Stoter als voorbeeld, mooie oplos-
singen voor het fileprobleem bedenken, zoals reke-
ningrijden. Maar vervolgens blijkt pas in een laat 
stadium dat de regelgeving de innovatie niet on-
dersteunt en dat de wet aangepast moet worden. 
“Pas als de politiek de innovaties wil doorvoeren 
wordt de techniek getoetst aan de wet- en regelge-
ving. Dat kan onnodige vertraging van het project 
betekenen”, aldus Stoter.
Het CLI is een nieuwe samenwerking tussen de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus 
Universiteit en de Technische Universiteit (TU) 
Delft. Het CLI roept juristen op meer oog te heb-
ben voor technische ontwikkelingen. Technische 
ingenieurs en ministeries moeten vice versa meer 
alert zijn op de juridische kant. Daarom is het 
goed als zowel rechten- als technische studenten al 
iets meekrijgen over het vakgebied van de ander, 
meent Stoter.
In Delft is er in de bachelor al aandacht voor wet- 
en regelgeving in de praktijk. Dat houdt in dat 
bijvoorbeeld de directeur van Rijkswaterstaat een 
gastcollege geeft over hoe de juridische vormge-
ving de invoering van het rekeningrijden ver-
traagt. Aan de andere kant kunnen Rotterdamse 
rechtenstudenten een keuzevak kiezen waarin zij 
onder andere een wetsvoorstel schrijven voor een 
actueel probleem in Den Haag, bijvoorbeeld de 
voorrang voor groene stroom. LSIn elke editie van EM wordt er aandacht besteed aan een mooie, speciale of interes-

sante proefschriftcover. Cristina Gontan Padro heeft zo’n mooie kaft: twee muizen in 
sokken. Is de Kerstman te vroeg gekomen dit jaar?

“Ha, nee dat is niet het geval. De kaft van mijn dissertatie 
dekt de lading voor zowel m’n onderwerp, Sox2, als het on-
derzoek daarnaar met behulp van muizen. Sox2 speelt een 
rol, samen met drie andere proteïnen, bij het stabiel houden 
van stamcellen. Stamcellen kunnen, zolang ze stabiel zijn, 
uitgroeien tot elk ander celtype. Stamcellen zullen in de toe-
komst een steeds grotere rol gaan spelen in het genezen van 
patiënten. Nu we meer inzicht hebben gekregen in de rol 
van Sox2 is er weer een kleine stap genomen.
Maar elk onderzoek, en dan komen we weer bij de kaft, 
heeft z’n keerzijde: er zijn meer dan 200 muizen overleden 
bij het onderzoek. Het maken van de cover was vrij simpel: 
Google was mijn beste vriend voor het vinden van afbeel-
dingen van muizen.” JR 

>> Kaftwerk

‘Bloedbad’ voor de wetenschap 

>> Studentenleven

De truc: minder afbakbroodjes
Studentenhuis ‘Ninetynine’ in de wijk De Esch liet het elektriciteitsverbruik in een maand tijd 
met gemiddeld 46 procent dalen, ondanks de vier koelkasten. Daarmee won het huis op 15 
april de Energy Battle. 
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Om energie te besparen hebben de vier bewoners 
van studentenhuis Ninetynine veel samen gekookt 
of buiten de deur gegeten, zodat de oven en kook-
plaat niet meerdere keren per avond werden ge-
bruikt. “Ook dachten we na over welke gerechten de 
minste energie kosten. Je kunt beter soep verwarmen 
dan een ovenschotel maken”, verklaart bewoonster 
Marije Verhage. En twee bewoners spraken af om 
minder afbakbroodjes te maken, iets wat ze bijna da-
gelijks deden. 
De computer de hele dag aan,de televisie op stand-
by, de lichten in je kamer laten branden terwijl je in 
de gemeenschappelijke woonkamer zit: allemaal on-
nodig verbruik van elektriciteit. Om studenten er-
van bewust te maken hoeveel energie het kost om te 
koken, Senseo-koffie te zetten en tv te kijken, organi-
seerden Stadswonen, Rotterdam Climate Initiative 

en ‘Waanzinnig! idee & concept’ in februari de Ener-
gy Battle. Het verbruik van water en verwarming 
werd niet meegeteld. 
Twintig studentenhuizen van Stadswonen deden 
mee. Elk huis kreeg een kastje, de zogenaamde 
‘Wattson’, dat signalen ontvangt van een sensor in 
de meterkast. De Wattson geeft precies aan hoeveel 
elektriciteit iets kost. Al snel kwamen de studenten 
erachter dat de keramische kookplaat, de oven en de 
waterkoker ongeveer 2.000 Watt per opwarming ver-
bruiken. Ter vergelijking: een televisie die aan staat 
kost 3 Watt.
De data in de Wattson werden regelmatig doorge-
stuurd naar de organisatie van de Energy battle. Wie 
het meeste elektriciteit bespaard had, kreeg de mees-
te punten. De besparing werd berekend door het 
elektriciteitsverbruik tijdens de battle te vergelijken 
met de periode daarvoor. Twee weken voor aanvang 
van de battle kregen alle deelnemers namelijk al de 
Wattson in huis, zodat het normale verbruik werd 
geregistreerd. Na een week stond Ninetynine boven-
aan de lijst en dat hebben de bewoners niet meer 
weggegeven. Als beloning mocht het huis voor 750 
euro aan ‘groene’ keukenapparatuur uitkiezen.
Heeft de battle de studenten bewuster gemaakt? Ver-
hage denkt dat haar huis altijd al zuiniger was dan 
andere studentenhuizen, maar nog steeds verbrui-
ken ze minder elektriciteit dan eerst. “We letten erop 
dat we de waterkoker niet te vol schenken, we eten 
iets vaker samen en laten onze telefoon niet onnodig 
opladen.” Maar zijn die vier koelkasten echt nodig? 
Ja, vindt Verhage. “Maar ze hebben allemaal een A-
label.”  LS

Uitslag poll
De universiteit van Tilburg wil studen-
ten met een vwo-cijfer van 7,5 of hoger 
de eerste twee studiejaren het collegeld 
terugbetalen. Als je opnieuw mag kiezen, 
vertrek je dan naar Tilburg?

Ja relaxed, twee jaar gratis studeren 35.9%
Ja, maar alleen als daar een studie is 
die me aanspreekt 25.6%
Nee, ik kies mijn universiteit uit op 
inhoud en stad 38.5%

Aantal stemmen: 39 

Voor de nieuwe poll zie www.erasmusmagazine.nl

Keukenprinses Marije Verhage.
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Woonbron en DUWO wilden met hun onderzoek ’t 
Begint met studenten: hou ze vast, leren in hoeverre 
jonge hoogopgeleiden een binding hebben met de 
Randstad. Ook vroegen de organisaties zich af om 
hoeveel starters het gaat en waar zij hun toekomst 
zien als huurder of koper van een huis. Van de 5500 
starters zien 3600 de toekomst vooral in de Rand-
stad.
Woonbron en DUWO hebben al een marketingplan 
opgesteld om tegemoet te komen aan de wens van 
de starters. Met het zogenaamde ‘campuscontract’ 
zeggen ze een ‘win-winsituatie’ te creëren. Met het 
contract mogen afgestudeerden tot maximaal een 
half jaar na afstuderen op hun studentenflat blij-
ven wonen, voordat zij worden doorverwezen naar 

Woonbron. Die houdt speciaal voor deze groep wo-
ningen vrij. Dit levert tevens nieuwe plekken op 
voor beginnende studenten. 
Via de ‘Koopgarant-regeling’ zegt Woonbron ook 
het kopen van woningen toegankelijker te maken 
voor de jonge groep. De wooncorporatie biedt wo-
ningen aan met 25 procent korting op de koopsom 
en met een terugkoopgarantie.
Ook steden willen zichzelf op de kaart zetten als 
kenniseconomie en ‘vechten’ om pas afgestudeer-
den, want starters zijn de motor van een buurteco-
nomie. De Gemeente Rotterdam zegt hierover in 
het onderzoek: ‘Eenmaal afgestudeerd zijn studen-
ten van grote betekenis vanwege de impulsen die 
zij aan de economie geven.’ PJ

De bedoeling is dat de zeven huidige locaties van Codarts, die nu verspreid over Rotterdam liggen, in de 
toekomst bij elkaar komen. Jikkie van der Giessen, collegevoorzitter van Codarts, ziet mogelijkheden op 
campus Woudestein: “ We hebben een oriënterende bespreking gehad met de EUR en er zijn meerdere 
plekken beschikbaar. De vraag is nu of het past binnen onze prijsklasse.”
Ton van der Pijl, directeur Algemene Bestuursdienst van de EUR, zegt Codarts een voorstel te hebben ge-
daan. “Naast het L-gebouw is er plek voor Codarts”, aldus Van der Pijl. Het verzoek ligt ter goedkeuring 
bij het ministerie van Onderwijs. Maar dat Codarts alle zeven locaties naar Woudestein gaat verhuizen, 
zou Van der Pijl verbazen. Ook demkt hij dat de Hogeschool voor de Kunsten niet over het geld beschikt 
om alle locaties te verhuizen. 
Dat het om een miljoenenkwestie gaat schrikt Codarts echter niet af. “We houden goede moed”, zegt Van 
der Giessen met een lach. “Alle locaties in één keer verhuizen zal niet lukken. Misschien lukt dat wel in 
meerdere fases.” De oriëntatie verloopt volgens Van der Giessen ‘zeer positief ’. “Maar er gaan nog wat 
gesprekken met de EUR aan vooraf, voordat definitieve afspraken worden gemaakt.” PJ

>> Onderzoek

Student blijft liefst in Randstad
Van de uitwonende afgestudeerden wil ongeveer 65 procent het liefst in de Randstad wonen. 
Dat blijkt uit onderzoek van wooncorporatie Woonbron en studentenhuisvester DUWO. De 
twee zien daarom noodzaak om meer betaalbare woningen aan te bieden aan de groep starters.

>> Universiteit

Ballerina’s op de campus
Bij de grootse verbouwplannen van de EUR om campus Woudestein op te knappen, toont Cod-
arts plots interesse. Deze Hogeschool voor de Kunsten wil ook wel op de campus.

>> Sport

EUR heeft snelste zeilers
Team Erasmus University heeft voor het eerst in 
acht jaar de studentenzeilwedstrijd ‘Race of the 
Classics’ gewonnen. Het EUR-team telde 34 leden 
en was samengesteld door studievereniging STAR. 
Zeilervaring was geen vereiste om mee te gaan. De 
bemanning van de ‘Hendrika Bartelds’ was een goe-
de mix van ervaren zeilers en groentjes, mannen en 
vrouwen. 
Wegens dikke mist op Tweede paasdag vertrokken 
de twintig zeilteams een dag later dan gepland rich-
ting Ramsgate, Engeland. In 21 uur bereikte het 
EUR-team de Engelse kust en voer na een dag rust 
weer in een snelle tijd terug naar IJmuiden. Daar 
nam de Hendrika Bartelds het in een ‘sprintrak’ nog 
eens op tegen de andere schepen en voer als snelste 
om de boei. “Het was een uitdaging om een schip 
van 49 meter lang zo snel mogelijk om een boei te 
manoeuvreren. Zeker bij golven van vier meter 
hoog”, vertelt Madelon de Grave van STAR enthou-
siast. Uiteindelijk werd team Erasmus University op 
19 april tot winnaar gekroond LS

Wat is er mis met vis?
Waar: collegezaal CB-037, Woudestein
Wanneer: dinsdag 28 april 16.00 – 18.45 uur

Onder de bezielende leiding van emeritus 
hoogleraar Helias de Haes – welk een prachtige 
alliteratie – mogen vandaag, een onderwater-
fotograaf, een beleidsmedewerker en een echte 
vrouwelijke visser (visster? visseres? visseresse? 
visserin?) in debat over de stand van zaken 
rondom vis. Voor het weinige publiek tracht het 
drietal antwoord te geven op de twee centrale 
vragen: ‘Hoe erg is het met de visstand gesteld?’ 
en ‘Is vis eten nog wel gezond?’ 

Soms zijn er van die discussies, waarbij je met-
een een favoriete debater hebt; niet noodza-
kelijkerwijs degene die jouw favoriete mening 
verkondigt. Dat is helaas vanmiddag niet het 
geval. Wel is er de fotograaf Dos Winkel, ooit or-
thopedisch fysiotherapeut, maar sinds drie jaar 
fulltime ambassadeur van de zee. Hij blijkt een 
tamelijk drammerig figuur, prekerig en pedant, 
ook al staat hij voor de goede zaak en bestaat 
er over zijn toewijding geen twijfel. Maar om 
nu opzichtig achter de rug van de beleidmede-
werkster, terwijl ze de zaal toespreekt, aan de 
beamer te rommelen om artikeltjes te projec-
teren die haar betoog ondermijnen en de zijne 
staven, is op zijn zachtst gezegd nogal onbe-
leefd. Zij is trouwens van het Productschap van 
Vis en dient ergo een zeer bepaald belang. Dat 
maakt haar niet direct geloofwaardiger – en 
dus ook niet echt favoriet – ook al weert deze 
Marloes Kraan zich inderdaad kranig. 
De aanwezigen worden overspoeld met cijfers 
en tabelletjes, maar na een uurtje is wel zo-
veel duidelijk dan dat het met de visstand en 
de biodiversiteit in oceanen en zeeën niet de 
goede kant op gaat. Op de vraag of vis nu wel 
of niet gezond is, bestaat minder overeenstem-
ming: Kraan meent dat het gezonde effect van 
de omega-vetzuren, vitamines en eiwitten het 
effect van de in de vis opgeloste PCB’s, dioxi-
nes, kwik, vlamvertragers en wat dies meer zij, 
minstens compenseren. Winkel bestrijdt dat. 
De visseres, heeft tot dan toe er het zwijgen 
toegedaan.
Als zij uiteindelijk wel haar mond opendoet, he-
kelt zij – niet echt onverwacht – de beleidsma-
kers die doof en blind zijn voor de geluiden uit 
de sector en die niet nadenken over de effecten 
van door hun bedachte maatregelen. Behorend 
tot de groep ‘De Goede Vissers’ pleit ze voor 
individuele certificering om zo de herkomst van 
vis aan consumenten duidelijk te maken.

Uiteindelijk is het trio het toch met elkaar eens: 
vis en eet vis met mate. En zo kan iedereen 
zich opmaken voor het door de visserin bereide 
buffet van overheerlijke vissoep met zeewier, 
Japanse oesters, Sashimi en lamsoor.                        
    Gert van der Ende

Achteraf
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>> EM Panel

Hulya Abas
student rechten

Elaine Mak
universitair docent 
faculteit rechten

“Om te beginnen ben ik het er zeker 
mee eens dat ervaring met een grote 
commissie of bestuurservaring, ontzet-
tend goed uitpakt voor je persoonlijke 
ontwikkeling. Ik heb veel meer dingen 
opgestoken als lid van de Eurekaweek-
commissie bij Laurentius, dan ik ooit 
in een academisch jaar op de EUR zou 
kunnen leren. Behalve dat het goed is 
voor je zelfontplooiing worden dit soort 
nevenactiviteiten ook nog eens erg 
gewaardeerd door toekomstige werk-
gevers. Echter, als je een commissie van 
zo’n grote omvang wilt doen, dan moet 
je je daar echt 100 procent voor inzet-
ten en kan je er geen bijbaantje op na 
houden. Dat betekent dus een jaar lang 
geen inkomen! Op dit moment zijn er 
misschien mensen die heel graag een 
bestuur zouden willen doen, maar door 
financiële restricties gedwongen zijn 
hier vanaf te zien. Zonde. 
Dus in dat opzicht vind ik het een mooi 
initiatief van minister Plasterk om be-
stuursfuncties toegankelijker te maken 
voor iedereen. Alleen moet er nu niet 
gedacht worden dat een jaar bestuur 
een goede manier is om makkelijk geld 
te verdienen. Want als dat je insteek is, 
in plaats van hart voor de vereniging, 
dan overleef je het niet. Een bestuurs-
periode is namelijk allesbehalve een 
9 to 5 job, het is een jaar lang een 
lifestyle – en dat is niet voor iedereen 
weggelegd.”

“Al van oudsher zit het in de aard van 
de mens om zich maar al te graag te 
onderscheiden van de rest. Het kan het 
best omschreven worden als een drang 
om te laten zien wat jou anders en uniek 
maakt. In de huidige maatschappij vormt 
het halen van achten en negens, als voor-
beeldige student, geen garantie om een 
topbaan te bemachtigen. Hoe hoog je op 
de maatschappelijke ladder zult eindigen 
hangt niet alleen van je cijfers af. Daarom 
is het van cruciaal belang om actief te 
zijn naast je studie. 
De Erasmus Universiteit beschikt over 
vele mogelijke manieren waarop je jezelf 
kunt ontplooien. Het eerste waar men 
dan aan denkt zijn de vele (studie)ver-
enigingen die er zijn. Neem bijvoorbeeld 
ELSA of de JFR, genoeg keuzemogelijkhe-
den wat betreft een lidmaatschap bij een 
commissie of ondervereniging.
En als je het niet erg vindt om een jaar 
studievertraging op te lopen ga je in het 
bestuur en laat je zien uit welk hout je 
bent gesneden. Het lijkt mij dus duidelijk 
wat onze minister van Onderwijs te doen 
staat: ‘Geachte heer Plasterk, met het 
geld kunt u bij ons terecht, dan kunt u er 
zeker van zijn dat het goed besteed zal 
worden!”

“Uit eigen ervaring weet ik dat 
bestuurswerk iets is waar je als student 
enorm veel van leert. De reden om 
actief te worden in een bestuur is 
eigenlijk altijd de persoonlijke motivatie 
om mooie activiteiten te organiseren, 
voor de belangen van de leden van je 
club op te komen, etc. Natuurlijk zijn 
er andere redenen om bestuurswerk 
te doen: het staat goed op je CV, en als 
het plan van minister Plasterk doorgaat, 
kun je er nog geld mee verdienen ook.
Dit laatste voordeel moet echter niet 
overdreven worden. Bestuurswerk 
kost vaak veel tijd, waardoor 
studievertraging op de loer ligt 
of studenten geen mogelijkheid 
hebben om een betaalde bijbaan 
ernaast te doen. De huur moet toch 
betaald worden en ook de mogelijke 
studievertraging kan een overweging 
zijn om dan maar geen bestuursfunctie 
te vervullen. Om deze zorgen weg 
te nemen, is de uitbreiding van de 
subsidie van bestuursactiviteiten wat 
mij betreft een prima plan. Er moet 
wel een duidelijk beleid zijn voor deze 
subsidiëring, zodat studenten van 
tevoren weten waar ze aan toe zijn.”

Minister Plasterk wil het studenten makkelijker maken om bestuurswerk te doen. Er komt meer geld en universitei-
ten en hogescholen krijgen meer vrijheid om beurzen uit te delen. Help je zo verenigingen om in tijden van studie-
druk toch bestuurders te krijgen? Of krijg je zo alleen geldbeluste studenten op het pluche? Kortom:

Een bestuursfunctie doe je voor de club, 
niet voor het geld

Ruben Vermaak
student marketing

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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“Hoe meer ideeën ik van minister Plas-
terk hoor, des te meer ik de neiging krijg 
om te concluderen dat hij zijn columnis-
tenbaantje bij tv-programma Buitenhof 
niet had moeten opzeggen. Studenten 
die in een bestuur gaan, kunnen de 
‘fooi’ die ze na zeer veel rompslomp van 
Plasterk mogen ontvangen, missen als 
kiespijn. Het geld dat Plasterk vrij kan 
maken is een schijntje vergeleken met 
het sponsorgeld dat verenigingen buit-
maken bij bedrijven. Hierbij komt dat 
verenigingen allergisch zijn voor over-
heidsinvloeden. Wanneer je eenmaal 
aan de overheid gebonden bent, heeft 
het er alle schijn van dat je een eeuwig 
contract hebt gesloten met een dictato-
riale werkgever. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat 
het verrichten van bestuurswerk een 
absolute pre is; ik dufr ervoor op de bres 
te staan. Ikzelf ben redacteur bij JFR en 
wat ik daar dit collegejaar geleerd heb, 
is met geen pen te beschrijven. Het feit 
dat ik niet aan minister Plasterk gebon-
den ben, heeft hierbij zeker een cruciale 
rol gespeeld. Als ik minister Plasterk over 
dit plan zou mogen adviseren dan zou 
dat hoogstwaarschijnlijk het volgende 
eruit zijn: door de papierversnipperaar 
ermee!”

Gokhan Ozveren
student rechten

van Oenen

Parkour
Freerunners zijn doorgaans jonge mannen, atletische types die van de ene dakrand naar de andere sprin-
gen, over hekken, muren, banken en richels glijden en stuiteren, met koprollen en salto’s, gehurkt of 
gestrekt, alles zo naar het uitkomt en de omgeving het ingeeft. Free running is een vorm van lichaams-
kunst waar fysieke urbane objecten niet als obstakels dan wel richtingbepalers worden ervaren, maar 
letterlijk en figuurlijk worden gebruikt als afzet- en oriëntatiepunten voor een vloeiende beweging, die 
uitdrukking geeft aan een zelfbepaald ‘parcours’. 
Het is de gestyleerde, op zelfexpressie en vloeiende vorm gerichte uitwerking van parkour, ontstaan als 
ontsnappingstechniek gericht op doelmatigheid, effectiviteit en snelheid. Een van de ‘frontrunners’ van 
de beweging is Sébastien Foucan. In zijn onlangs verschenen fraaie boekje Free running. Find your way 
laat hij zien waar het om gaat. In beeld, maar ook in woord: het boek biedt tevens een filosofie van de 
free runner. Het is een vorm van zelfontwikkeling, maar ook van onthechting. Het gaat om een houding, 
een ervaring, om het opgaan in de activiteit. Je bent deelnemer, geen toeschouwer, maar het is geen 
wedstrijd. De bevrediging zit in de actie, in de ‘flow’, de herhaling, de oefening, de performance. Het doel 
is pure activiteit – het rennen zelf; een beweging die streeft naar beweging.
Free running is eigenzinnig, heterodox, en niet sektarisch. Het vraagt en het geeft inspiratie. Het gaat 
letterlijk en figuurlijk erom de eigen weg te vinden, maar tegelijk altijd een andere route te nemen, open 
te staan voor verschil maar tegelijk de eigen grenzen te kennen, de fysieke en de mentale. Boven alles 
geldt: ‘Keep moving forward – no matter what obstacles you face’.
Misschien is free running een reactie op de steeds restrictievere inrichting van de samenleving, ook in fy-
sieke zin. De omgeving wordt steeds dwingender, om onze behoefte aan ‘veiligheid’ te bevredigen. Om-
dat wij onszelf kennelijk niet meer weten te gedragen en ook moeilijk nog aanspreekbaar zijn op wan-
gedrag, moeten we steeds meer letterlijk worden ‘aangestuurd’ door de fysieke vormgeving van onze 
omgeving, door de objecten om ons heen. Denk aan dranghekken, verkeersdrempels, OV-chippoortjes en 
camera’s aan lantarenpalen.
Voor de freerunner verschijnen zulke objecten heel anders: voor hem zijn het afzetpunten, landings-
banen, flip-overs en klimpalen. Hij onttrekt zich zo op een originele en vernieuwende manier aan ‘de 
omgevingsdwang’. Deze speelse omgang met onze maatschappelijke ijkpunten is wat de free runner vrij 
maakt. Waarheen of waartoe, dat doet er niet toe. Keep moving forward!

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte

>> Van der Schot



pagina EM 19 rubriek reactie  

16 14 mei 2009 achtergrond  redactie@em.eur.nl

KraKen als avontuur én oplossing

ver krakers bestaan veel vooroordelen, vol-
gens Aetzel Griffioen (27), student filosofie. 
“Volgens een medestudent die hoorde dat ik 
kraakte, zijn krakers fundamentalistische 

dierenactivisten, wietkwekers, parasitair, rood en 
crimineel. Een beetje in de teneur van het wetsont-
werp dat kraken wil verbieden”, zegt Griffioen. Hij 
lacht om het vooroordeel van zijn medestudent, maar 
tegelijkertijd stelt hij ook alles in het werk om dat-
zelfde vooroordeel weg te nemen. “Al die verhalen 
over boobytraps bij ontruimingsacties van kraak-
panden zijn grote leugens”, zegt Griffioen stellig. 
“Een klein percentage krakers woont panden totaal 
uit, maar dat betekent niet dat alle krakers zo zijn. 
Het probleem is echter dat alleen de slechte verhalen 
in het nieuws komen.”

Daar moest maar eens verandering in komen, vond 
de filosofiestudent. Om te voorkomen dat de Tweede 
Kamer met het kraakverbod instemt, zette hij met 
zijn medekrakers de website www.kraakpetitie.nl 
op. Daarmee hoopt hij zoveel mogelijk steunbetui-
gingen van organisaties en handtekeningen van in-
dividuen tegen het kraakverbod te verzamelen. 
Wie Griffioens kraakpand aan de Pieter de Hooch-
weg binnenstapt, komt in een wervelende, hyperac-
tieve en creatieve gemeenschap terecht die in niets 
doet denken aan het domein van fundamentalisti-
sche wietkwekers. Het oude, statige pand in Rotter-
dam-West zit vol sierlijk rode tegels en barok ijzer-
werk. Beneden kan worden gepoold in de lichte voor-
kamer of uitgerust worden op een van de vele ban-
ken. De hallen hangen vol kleurige kunstwerken. 

Mooi en huiselijk  Boven, op de vierde 
verdieping, woont en werkt Griffioen. Links zit zijn 
professioneel ingerichte werkkamer van waaruit hij 
heel Nederland bestookt met zijn kraaklobby. 
Rechts zit zijn woonkamer, voorzien van klik-
laminaat. “Daaraan herken je de kraker. Soms zijn 
de vloeren in kraakpanden een grote gribuszooi, en 
dan is laminaat heel handig, omdat je het makkelijk 
kan leggen en verwijderen.” Alleen aan zijn perma-
nent ingepakte dozen, zie je dat het verblijf maar tij-
delijk is. Anarchistische tekens, zoals je bij sommige 
kraakpanden ziet, zijn uit den boze. “Als jij als kra-
ker er een bende van maakt en je huis bekladt, gooi-
en ze je hier zo op straat”, zegt Griffioen. “Goed con-
tact met de buurtbewoners is juist belangrijk. Je 
moet met ze praten, ‘polderen’ en ze op de koffie uit-
nodigen.” Griffioen en zijn huisgenoten hebben al 
een paar keer een succesvolle open dag voor de hele 
buurt gehouden.
“Toen wij het pand betrokken, waren de eigenaren 
bang dat wij het zouden vernielen”, zegt zijn huisge-
noot en eveneens filosofiestudent Jeroen van Ommen 
(26). “Maar toen we ze vertelden wat we allemaal 
zouden opknappen, draaiden ze langzaam bij.” Van 

O

Aetzel Griffioen(r)  en Jeroen van Ommen in hun kraakpand.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het verboden 
wordt om een leegstaand huis te kraken. Voor de zomerva-
kantie besluit de Kamer of het kraakverbod er komt. Wat be-
tekent het voor krakende EUR-studenten als zij hun geliefde 
huizen uit moeten?                          tekst Martine Zeijlstra  fotografie Levien Willemse
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KraKen als avontuur én oplossing
Ommen renoveerde bijvoorbeeld de vloer in zijn ka-
mer. “Er lag van die lelijke bedrijfsvloerbedekking. 
Ik heb dat verwijderd en er kwam een mooie, oude 
houten vloer tevoorschijn. Die heb ik geschuurd met 
een parketschuurmachine en geolied, en nu ziet het 
er mooi en huiselijk uit.” Aetzel Griffioen knapte in 
eerdere kraakpanden lekkende daken op en legde op-
nieuw riolering aan. “Je moet wel als ze de wc-potten 
vol beton hebben gestort. Ik heb als kraker heel goed 
leren klussen.”
Van Ommen en Griffioen woonden jarenlang anti-
kraak. Van Ommen: “Heel veel studenten doen dat. 
Eerst was ik nog wel tevreden, maar hoe langer ik 
het deed, hoe vervelender het werd. Je hebt bijna 
geen rechten. Ik heb een keer maar drie maanden er-
gens gewoond en toen moest ik eruit. Het is heel las-
tig om binnen twee weken een nieuwe kamer te vin-
den.” 
Bij Griffioen gebeurde dat ook een aantal keer, tot hij 
letterlijk met al zijn spullen op straat stond. “Ik wil-
de niet weer bij mijn ouders wonen. De wachtlijst 
van de woningbouwvereniging is erg lang, en privé 
huren is duur.” Kraken was voor Van Ommen en 
Griffioen een geschikt alternatief. “Anti-kraak is er 
niet voor de huurders, maar voor de huiseigenaren”, 
zegt Van Ommen. “Soms woon je met een paar men-
sen in een enorm spookpand, terwijl er veel meer 
mensen zouden kunnen wonen. Maar dat interes-
seert de eigenaren niet. Veel studerende vrienden die 
anti-kraak wonen, beginnen er langzamerhand ge-
noeg van te krijgen.”

Wit middenklasse nest  Krakers le-
veren niet alleen een bijdrage aan het opknappen van 
een verwaarloosd pand, maar ook aan het verleven-
digen van de buurt, vindt Griffioen. “Als kraker 
woon je in buurten die op het punt staan gesloopt te 
worden. Ik kom uit een wit middenklasse nest en 
door het kraken ontmoette ik ineens mensen die het 
moeilijk hadden”, zegt Griffioen. “Ik ben door het 
kraken geen standaardstudent geworden die hier 
kwam studeren, een leuke baan vond en weer weg-
ging. Ik heb overal gewoond en me in deze stad inge-
vreten. Ik weet wat hier speelt.” 
Griffioen woonde jarenlang in verwaarloosde Rot-
terdamse straten als de Snellinckstraat en de Zwaer-
decroonstraat, in de Rotterdamse wijk Middelland. 
Daar hielden de krakers samen met de overgebleven 
huurders grote buurtbijeenkomsten. Ze verbouwden 
de binnentuintjes tot een mini-stadspark vol toneel 
en kunstfestivals. “Het was een moderne vrijplaats 
waar iedereen samenwerkte. De tofste buurt die ik 
ooit heb gezien”, zegt Griffioen enthousiast.
Als het kraakverbod wordt doorgevoerd, worden de 
mensen die het al zo moeilijk hebben, het hardste ge-
troffen, zegt Griffioen. “Studenten en kunstenaars 
vinden wel iets op het kraakverbod. Maar arme 
mensen zijn niet zo mondig als wij en zij krijgen het 
dan heel moeilijk.”

Maar ook voor sommige studenten zou het kraak-
verbod heel vervelend uitpakken. Martha Soria (30), 
student filosofie in haar afstudeerfase, krijgt geen 
studiefinanciering meer. “Ik studeer en werk in de 
thuiszorg en daar kom ik van rond. Huur kan ik er 
niet bij hebben”, zegt ze in haar kraakpand in Rot-
terdam-Noord. 
Ook heeft Soria veel hobby’s, die moeilijk in een klei-
ne studentenkamer passen. Ze maakt zeefdrukken 
en is een enthousiast dj. In haar huis staan zeefdruk-
apparaten, platen en draaitafels. “Ik ben meteen 
gaan kraken, toen ik ging studeren. Voordat ik zelf 
kraakte, ging ik al naar kraakfeesten. Dan kwam ik 
in allerlei spannende verlaten loodsen, oude fabrie-
ken en gekraakte panden. Op dat soort plekken kom 
je normaal gesproken niet. En er hangt een open, 
ontspannen, bruisende sfeer. Iedereen praat met ie-
dereen. Zoiets zul je nooit in een club aantreffen. Die 
sfeer en het avontuur van een huis kraken, is gewel-
dig. ’s Nachts sta je met mensen op de uitkijk bij een 
leegstaand pand en bij binnenkomst vind je soms de 
raarste dingen, zoals een achtergelaten antieke foto.” 

Knokploeg  Maar kraken kent niet alleen 
maar positieve kanten. Sommige krakers slopen of 
vervuilen panden. In de straat van Soria brak on-
langs bijvoorbeeld brand uit in een kraakpand. “Ik 
voel sympathie voor krakers, maar niet als ze radica-
le dingen doen. Toen er brand in het andere kraak-
huis uitbrak, was iedereen in mijn straat boos op 
krakers. Ik ben toen erg bang geweest dat men zou 
denken dat ik daar ook iets mee te maken had”, zegt 
ze terwijl er een kat over de kale vloer rond haar en-
kels kroelt. “Ik probeer mijn buurtgenoten juist zo 

open mogelijk tegemoet te treden en iedereen te groe-
ten. En ik kraak alleen huizen van de woningbouw-
vereniging die op de slooplijst staan. Die huizen zijn 
vaak dichtgetimmerd en staan al jarenlang leeg. Ik 
wil ook liever geen privé-personen met kraken belas-
ten. Want ik begrijp heel goed dat het vervelend is 
als iemand jouw huis kraakt. Ik heb een keer een 
huis van een privé-eigenaar gekraakt en die wilde 
een knokploeg met honden op me afsturen. Dat wil 
ik nooit meer meemaken.” 
Ze hoopt nog lang leegstaande panden van de wo-
ningbouwvereniging te blijven kraken. “Ik heb echt 
een probleem als het niet meer kan. Ik verwacht niet 
dat ik straks bakken met geld ga verdienen. Ik wil na 
mijn studie werk doen dat ik leuk vind. Het is lastig 
om met al mijn hobby’s goedkoop woonruimte te 
vinden. Kraken is echt een oplossing. En een avon-
tuur.”  

Martha Soria

Studium Generale
Op maandag 18 mei organiseert Arminius 
samen met Studium Generale een groot de-
bat over kraken, met onder anderen Brigitte 
van den Burg (VVD Tweede Kamerlid, mede-
opstelster van het kraakverbod), Hamit Ka-
rakus (Wethouder Wonen Rotterdam) en 
Piet Renooy (opsteller landelijk rapport Kra-
ken en Leegstand). Het debat begint om 
20.00 uur, de toegang is gratis. Arminius, 
Museumpark 3, Rotterdam
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Wat moet iK lezen om jou te leren kennen?

W

De geschiedenis van het 
Rotterdamsch Leeskabinet in 
drie boeken

1. Oude collectie
‘Grooten atlas oft wereltbeschryving, in welcke ’t 
aerdrijck, de zee, en hemel, wordt vertoont en 
beschreven’  van Joan Blaeu, 9 delen, verschenen 
1663-1668

De oude atlas met prachtige handgeschilderde ko-
pergravures komt uit het bezit van een van de op-
richters van het Leeskabinet, Marten Mees. De jon-
ge bankier Mees vatte halverwege de negentiende 

eeuw het plan op om in navolging van de Engelsen 
een free library te stichten in Rotterdam; een verza-
melplaats voor boeken en tijdschriften waar men 
kwam om te lezen en elkaar te ontmoeten. De ha-
venstad onderging een grote economische bloei en 
het werd tijd, volgens de toenmalige elite, om naast 
de portemonnee ook de geest te vullen met waarde-
volle zaken. Rotterdam zou op intellectueel gebied 
te ver achter blijven bij andere steden in Nederland, 
waar ook leeskabinetten en leesmusea werden ge-
opend.
Anderhalve eeuw later is de Vereniging Rotter-
damsch Leeskabinet de enige overgebleven in zijn 
soort in Nederland. Onder de 1500 leden bevinden 
zich nog steeds nazaten van Rotterdamse families 
die bij de oprichting betrokken waren. 
Bibliothecaris Pierre Pesch schrijft de lange levens-
duur van het Leeskabinet toe aan het feit dat de 
stad lang geen universiteit had. Geen universiteit 
betekent ook geen universiteitsbibliotheek. Dus 
stilde het Rotterdamsch Leeskabinet lang de lees-
honger naar wetenschappelijke uitgaves.
In 1969 was het echter de universiteit die het Lees-

kabinet redde. Eind jaren zestig waren boekenprij-
zen en personeelskosten dusdanig gestegen dat de 
contributie en de eigen middelen van het Leeskabi-
net niet genoeg waren om het hoofd boven water te 
houden. In diezelfde tijd ambieerde de Nederlandse 
Economische Hogeschool (de huidige Erasmus Uni-
versiteit) de positie van universiteit en breidde uit 
met een faculteit rechtsgeleerdheid en sociale we-
tenschappen. Nauwe samenwerking met het Rot-
terdamsch Leeskabinet betekende in één klap het 
binnenhalen van een interessante collectie weten-
schappelijke en andere boeken met een maatschap-
pelijke en historische inslag. Het Leeskabinet ver-
huisde naar campus Woudestein en sindsdien kun-
nen ook medewerkers en studenten van de universi-
teit kosteloos gebruik maken van de collectie.
In 1971 kon het Leeskabinet voor een vriendenprijs, 
en met bijdragen van leden en van diverse Rotter-
damse fondsen, de atlas van vadertje Mees aanko-
pen. Het ligt in de kluis en is op verzoek in te zien.

Beeld: Uit Stuk 3, De Nederlanden, 1664 (kaart van 
Delfland en Schieland)

aar denk jij aan bij Kabul? Grote kans 
dat je twee jongetjes een heuvel op ziet 
rennen, achter een vlieger aan die hoog 
boven de drukke stad hangt en in ge-

vecht is met honderden andere vliegers.
“Veel mensen zullen hun idee van Afghanistan ba-
seren op beelden uit het boek De Vliegeraar van 
Khaled Hosseini. En bij Iran denken aan de weer-
gave van Kader Abdollah in Het huis van de mos-
kee. Dat soort boeken én boeken die een beeld ge-
ven van Nederland moeten tezamen de collectie 
‘Grenzeloos lezen’ gaan vormen; werken die je gele-
zen moet hebben om een land of een cultuur beter 
te leren begrijpen”, zegt Pierre Pesch, bibliotheca-
ris van het Rotterdamsch Leeskabinet – de vereni-
gingsbibliotheek die gehuisvest is bij de Universi-
teitsbibliotheek op campus Woudestein.
Op 24 mei bestaat het Rotterdamsch Leeskabinet 
150 jaar en de samenwerking met deze universiteit 
bestaat dit jaar 40 jaar. Thema van het jubileum is: 
‘Grenzeloos lezen’. Daarmee wordt niet alleen de 
omvangrijke collectie bedoeld en de leeshonger van 

vele leden, maar het is ook de naam van een nieuwe 
collectie die de bibliotheek gaat opbouwen de ko-
mende jaren.
Een collectie die een gedrukte weergave moet wor-
den van ‘een van de meest multiculturele plekken 
van Rotterdam; de campus van de Erasmus Uni-
versiteit’, aldus Pesch. De collectie moet antwoord 
geven op de vraag: wat kun je lezen als je een land 
en zijn bevolking en cultuur wilt leren kennen? Is 
dat dan voor Afghanistan De Vliegeraar of niet, en 
wat dan wel? En welke boeken zijn dat voor China, 
Polen of Marokko, maar ook voor Nederland? Die 
boeken vormen straks de nieuwe accentcollectie 
‘Grenzeloos lezen’.
“Met de collectie, die geheel Engelstalig zal zijn, la-
ten we de bezoekers van onze campus met een niet-
Nederlandse of niet-Europese achtergrond kennis-
maken met Nederlandse literatuur, kunst en cul-
tuurgeschiedenis. Omgekeerd willen we met deze 
collectie ook boeken uit de herkomstlanden van 
deze bezoekers voor iedereen – Nederlandse stu-
denten en de leden van het Leeskabinet – toeganke-

Hoe leer ik mijn Nederlandse studiegenoot kennen? Wat 
is er belangrijk in de cultuur van een Afghaanse student? 
Welk boek moet ik lezen om de Kaapverdiaanse schoon-
maakster te begrijpen? Het jubilerende Rotterdamsch Lees-
kabinet geeft antwoord met boeken in de nieuwe collectie: 
Grenzeloos lezen. tekst Wieneke Gunneweg illustratie Job van Gelder
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2. Rotterdam collectie
‘Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog’; J.L. van 
der Paauw, 2006

Dit lijvige werk 
beschrijft in de-
tail de stad in de 
periode ’40-’45. 
Een periode die 
zowel de des-
tructie als de 
wederopstan-
ding van het 
Leeskabinet be-
tekende. 
Op 14 mei 1940 
vernietigde het 
bombardement 

op Rotterdam 130.000 banden die het Rotter-
damsch Leeskabinet in zijn 81-jarige bestaan had 
verzameld. Het Leeskabinet had een eigen pand aan 
de Geldersekade, aan de rand van de zogeheten 
brandgrens vlakbij het (wel behouden) Witte Huis 
aan de Oude Haven. 4000 banden overleefden de 

ramp, omdat ze op dat moment elders waren opge-
slagen. 
Dat het Leeskabinet in december 1940 alweer zijn 
deuren opende voor de leden, zegt iets over de be-
langrijke rol die het instituut speelde bij de intellec-
tuele Rotterdamse elite. De nieuwe locatie aan de 
Parklaan was het voormalige woonhuis van patrici-
er dr. Elie van Rijckevorsel. Zijn aanzienlijke boe-
kencollectie vormde de eerste bijdrage aan de we-
deropbouw van de collectie.
Maar er is nóg een reden waarom het werk over de 
Rotterdamse oorlogsjaren typerend is voor de hui-
dige collectie: het Leeskabinet heeft namelijk een 
schat aan boeken en uitgaves over Rotterdam. Alle 
boeken die een link hebben met Rotterdam: van ro-
mans van Rotterdamse schrijvers tot geschiedkun-
dig werk, worden aangekocht. 

3. Non-fictie collectie
‘Joop den Uyl 1919-1987, Dromer en doordouwer’; 
Anet Bleich, 2008
Het Rotterdamsch Leeskabinet heeft naast weten-
schappelijke uitgaves, ook veel romans op de plank. 

Maar ook non-fic-
tie wint aan popu-
lariteit; waren van 
oudsher biografie-
en populair, de 
laatste jaren geldt 
dat ook steeds 
meer  voor boeken 
van nieuwscorres-
pondenten over 
hun standplaats in 
het buitenland en 
boeken die in de ac-
tuele maatschappe-
lijke discussies een 
rol spelen. 

Deze boeken dienen twee doelen: als ontspanningsli-
teratuur voor de leden en als boeiend bronnenmate-
riaal voor onderzoek van medewerkers en studenten.
Respondenten van een enquête, die het Leeskabinet 
hield onder bezoekers eind 2008,  noemden onder 
anderen de biografie over Joop den Uyl als beste 
non-fictie boek van de laatste tijd.

lijk maken.” Waarbij Pesch zich haast om te bena-
drukken dat de collectie vooral geen canon moet 
worden.
Het Leeskabinet heeft vier jaar uitgetrokken om de 
collectie op te zetten en heeft daarvoor inmiddels 
van diverse fondsen al een bijdrage gekregen.
Anders dan anders zal niet de bibliothecaris met 
een groepje vertrouwelingen bepalen wat er in de 
collectie behoort te komen. Studenten mogen mee-
denken en krijgen een belangrijke stem bij de keuze 
van de boeken. Pesch zal in samenwerking met 
Studium Generale via de diverse – multiculturele – 
verenigingen van de universiteit, studenten bena-
deren hiervoor. Ook medewerkers van de universi-
teit zullen een bijdrage gaan leveren aan de nieuwe 
collectie. In het najaar staat een manifestatie ge-
pland waar de eerste selectie wordt gepresenteerd.

De jubileumviering  De jubileumviering is op dins-
dag 19 mei 2009 van 15.00-16.30 uur in de Aula 
van de Erasmus Universiteit. Sprekers zijn o.a. 
schrijver Kader Abdollah en stadsdichter van Rot-
terdam Jana Beranová. Zij heeft een stadsgedicht 
over het Leeskabinet geschreven. Aanmelden via: 
www.leeskabinet.nl
Jubileumpublicatie ‘Grenzeloos lezen 150 jaar Rot-
terdamsch Leeskabinet’, met bijdragen van Lizet 
Duyvendak, Marjolein van Herten, Jan van Her-
waarden en Pierre Pesch, uitgeverij Douane, 160 p. 
[ISBN 978-90-72247-19-3], prijs € 15,00. 

Wie zijn de bezoekers?
Het trouwe lid van het Rotterdamsch Leeska-
binet is meestal Rotterdammer, woonachtig 
in Kralingen of Hillegersberg, vaker vrouw 
dan man, hoger opgeleid, 60-plus en waar-
deert het Leeskabinet vanwege de collectie en 
de traditie van het instituut. Aldus een enquê-
te die afgelopen najaar onder leden en ge-
bruikers van het Rotterdamsch Leeskabinet is 
gehouden.
“Ik schrok wel even toen bleek dat de gemid-
delde leeftijd van onze leden zo hoog is. Maar 
toen ik tegelijkertijd las dat de meesten pas 
de afgelopen vijf jaar lid zijn geworden, gaf 
me dat hoop voor de toekomst”, zegt Pierre 
Pesch, bibliothecaris. Bovendien nemen de 
EUR-bezoekers ruim de helft van de uitlenin-
gen van het Leeskabinet voor hun rekening.
Andere opvallende uitkomsten uit het onder-
zoek: de helft van de respondenten leest tus-
sen de 4 en 9 uur per week en zo’n 20 procent 
is lid van een leesclub. En hoewel lezen dus 
hoog bij allen in het vaandel staat, ontstaat er 
een tweedeling als het gaat om de toekomst. 
Pleit een deel van de respondenten voor meer 
digitalisering, de andere helft hoopt dat het 
Rotterdamsch Leeskabinet van deze moderni-
teiten verschoond blijft: ‘digitaliseer s.v.p. niet 
te veel. Blijf desnoods een beetje ouderwets’.
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n de jaren ’70 heerste de opvatting dat 
kunst niet zakelijk mocht zijn. ‘Kunst is 
geen handel’. Tegenwoordig wordt zakelij-
ker gekeken naar kunst: wat hebben we 

eraan? Maar dat moet niet doorslaan. We moeten 
tussen deze beide opstellingen een goed evenwicht 
vinden. Kunst is goed, dus we moeten er geld in 
stoppen. Maar je kunt er altijd meer geld in stoppen 
en er blijven altijd kunstenaars die zich onderbe-
deeld voelen.
Het bepalen van de economische waarde van kunst 
is erg moeilijk. Prijzen zijn bijna ongrijpbaar en 
hangen van zo veel dingen af. De vraag is dus óf je 
het aan economische waarde moet koppelen. Aan 
enige discussie over waarde ontkom je echter niet, 
want wie geef je waarvoor subsidie?
Het subsidiesysteem voor de podiumkunsten is 
overigens onlangs veranderd. Eerst was het de over-
heid die op basis van advies van derden zelf geld 
verdeelde over de verschillende gezelschappen. 
Maar gezelschappen die Tweede Kamerleden als 
abonnementhouder hadden, hadden meer kansen. 
Als de conceptlijst van verdeling van gelden bekend 
werd, was er altijd wel een Kamerlid dat zijn hand 
opstak van: dit kan zo niet. Zij die goed konden lob-
byen hadden hierdoor meer kansen. 
Aan gezelschappen waarvan het bestaansrecht niet 
ter discussie staat blijft de overheid rechtstreeks 
subsidie verstrekken. Bijvoorbeeld aan het Concert-
gebouworkest en de Nederlandse Opera, maar ook 
de grote toneelgezelschappen. Voor gezelschappen 
waarvan je je kunt afvragen of die gesubsidieerd 
moeten blijven, is het Fonds voor de Podiumkun-
sten+ in het leven geroepen. Dit fonds bestaat uit 
specialisten in de kunsten en bepaalt wie subsidie 
krijgt voor periodes van twee of vier jaar. Daarmee 
is meer afstand gekomen tussen politiek en gezel-
schappen. En het past beter bij het uitgangspunt 
dat de overheid de kunsten bevordert maar zich niet 
inhoudelijk met de kunsten bemoeit.”

Podiumdichtheid  “Gekeken vanuit 
economisch gezichtspunt maakt het daarentegen 
niet zoveel uit hoe subsidie wordt verdeeld – recht-
streeks door de overheid of bepaald door het fonds. 
Voor een econoom is het interessanter om te bekij-
ken of je overheidsgeld besteedt aan gezelschappen, 
aan podia of aan de bezoekers – dus aan productie, 
distributie of consumptie – en de effecten die optre-
den als je hierin gaat variëren. Nu worden gezel-
schappen ondersteund met overheidsgeld en podia 
met gemeentegeld. En bezoekers ontvangen indirect 
subsidie door het verlaagde btw-tarief voor theater- 
en concertkaartjes.
Feit is dat er tien jaar geleden een grote diversiteit is 
ontstaan aan gesubsidieerde gezelschappen. Toen 
Rick van der Ploeg eind jaren ’90 staatssecretaris 
van Cultuur werd, wilde hij nieuwe doelgroepen be-
reiken. Makers die zich op nieuwe Nederlanders 

Begin dit jaar trad prof.dr. Cees Langeveld aan als bijzonder 
hoogleraar economie van de podiumkunsten. Hij geeft zijn 
visie op de podiumkunsten en het Nederlandse subsidiestel-
sel. ‘Vergeleken met het buitenland hebben wij een rijk aan-
bod aan podiumkunsten en podia.’ 
 tekst Marjolein Marchal  fotografie Ronald van den Heerik

Kunst kan je kijk op dingen veranderen
ICees Langeveld  in de foyer van zijn 

Chassé Theater.
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Kunst kan je kijk op dingen veranderen
richtten of vernieuwing brachten, konden bij hem 
aankloppen, want de afstand tussen de traditionele 
gezelschappen en het publiek was te groot. Maar de 
praktijk was: hij gaf nieuwe groepen geld, maar 
ook de gevestigde namen. Het aanbod van dans- en 
toneelvoorstellingen is daardoor erg toegenomen. Ik 
ben het met Van der Ploeg eens: jonge groepjes 
moeten geld krijgen. Maar ineens waren er zowel 
nieuwe als gevestigde gezelschappen. Er zijn voor 
al die gezelschappen niet voldoende podia om voor-
stellingen te geven. 
Het fonds maakte scherpe keuzes bij het verdelen 
van de subsidies voor vier jaar. Eind augustus kwa-
men de adviezen naar buiten. Het geld werd nu niet 
meer uitgesmeerd over heel veel gezelschappen, er 
werd scherper gekozen voor wie wel of niet. Ook 
gevestigde namen vielen buiten de boot. Een deel 
van de kunstwereld barstte in verontwaardiging 
uit. 
Tegelijkertijd ontstond er discussie over de hoeveel-
heid subsidie die beschikbaar was. Omdat de mi-

nister niet meer geld wilde geven waren er mensen 
die spraken van een ‘kaalslag’. Objectief gezien is 
dat overdreven. Vergeleken met het buitenland heb-
ben wij een rijk aanbod aan podiumkunsten en aan 
podia. We hebben vrijwel de hoogste podiumdicht-
heid van de hele wereld, plus een heel divers aan-
bod aan podiumkunsten. Het kan altijd beter, maar 
we mogen niet klagen over kaalslag. Dat is lob-
bytaal, die wordt gebruikt door mensen die op het 
Plein voor de Tweede kamer gaan staan roepen dat 
we een derde wereldland zijn qua podiumkunsten. 
Wel kun je kijken of de subsidie niet scheef wordt 
verdeeld; zo zijn er in ons land maar drie operage-
zelschappen, terwijl er meer vraag naar opera is. 
Daarom worden operavoorstellingen uit bijvoor-
beeld Oost-Europa naar Nederland gehaald. Maar 
goed, opera is te duur om zelf te maken.
Nederlandse gezelschappen leven voor zo’n 70 à 80 
procent van subsidiegeld. Als dat wegvalt, kun je 
wel inpakken. Het is niet verkeerd dat het fonds dus 
kijkt naar meer dan kwaliteit alleen. Bijvoorbeeld 
naar de bedrijfsvoering en zaken als de ontwikke-
ling van een theatermaker of orkest. Werkt men aan 
internationalisering; wordt een choreograaf in het 

buitenland uitgenodigd, heeft hij een eigen publiek, 
heeft hij een eigen plek in het bestel? Ook moet het 
vertrouwen bestaan dat de maker zijn kunde kan 
omzetten in iets moois. Want enthousiasme is leuk, 
maar je moet het wel kunnen omzetten in iets dat 
‘ertoe doet’.”

Spiegel  “Hoe beoordeel je nu podiumkunsten? 
Het belangrijkste is inzicht en ervaring. Als je één 
pizza hebt gegeten, kun je de kwaliteit moeilijk be-
oordelen. Maar zet je er twintig naast elkaar, dan 
proef je: die is slap, daar zit geen vulling in, et cete-
ra. Binnen de kunsten kun je beoordelen of een stuk 
vernieuwend is. Dat is een kwestie van goed op de 
hoogte blijven. Je kunt ook kijken of het vakkundig 
is: de belichting, het decor en dergelijke. En of het 
origineel is: nieuwe tekstbehandeling, of bij dans 
een nieuw idioom, nieuwe bewegingsvormen. Ver-
nieuwing, authenticiteit, zeggingskracht en vak-
manschap zijn te beoordelen. Dan blijft smaak nog 
over, is iets mooi of niet? De professionele beoorde-

laars van het fonds moeten over hun smaak heen 
kunnen stappen. Hoe dan ook blijft beoordeling 
voor een deel subjectief.
Wat op dit moment interessant is, is de vraag wat 
de economische crisis ons zal brengen. Gezelschap-
pen met een meerjarige subsidieovereenkomst zijn 
zeker van een financiële bron. Wat ik wel hoor, is 
dat de inkomsten uit sponsoring erg teruglopen. 
Bedrijven hebben geen geld, of misschien is het een 
mooi excuus om onder sponsoring uit te komen. Bij 
het publiek is er een beperkte daling waarneem-
baar, maar daar is nog geen reden tot paniek. De 
lakmoesproef komt in de zomer, wanneer de sei-
zoensabonnementen weer in de verkoop gaan. Losse 
kaartjes kopen is geen grote drempel, maar zo’n uit-
gave is toch groter. 
Eigenlijk vind ik dat de discussie vaak te veel over 
geld gaat. Het valt me op dat gemeenten, als ze pra-
ten over de bouw van nieuwe schouwburgen, de 
discussie geregeld beperken tot economische argu-
menten en redeneringen als: ‘onze inwoners moeten 
toch in hun eigen stad een avondje uit kunnen’. Het 
wordt een discussie over vestigingsbeleid van be-
drijven, citymarketing, enzovoort. Daarmee gaan ze 

voorbij aan de intrinsieke waarde van podiumkun-
sten, zoals schoonheid. 
Kunst, en zeker podiumkunsten, kan je kijk op din-
gen veranderen, het zet je aan tot denken. Verschil-
lende invalshoeken zorgen ervoor dat je een mening 
vormt of je mening scherpt. Het kan de samenle-
ving een spiegel voorhouden.” 

Prof.dr. Cees 
Langeveld
Prof.dr. Cees Langeveld (Noordwijkerhout, 
1956) is directeur van het Chassé Theater in 
Breda, heeft een adviesbureau in de culture-
le sector en is sinds begin dit jaar bijzonder 
hoogleraar Economie van de podiumkun-
sten bij de Faculteit Historische en Kunstwe-
tenschappen. In 2006 promoveerde hij aan 
de EUR op zijn onderzoek naar de economie 
van het theater. Hij concludeerde dat het 
voor zowel de podiumkunsten als voor het 
publiek beter zou zijn om de verantwoorde-
lijkheid voor een deel van de podia te ver-
plaatsen van gemeenten naar meer centaal 
niveau. Gemeenten laten bij de besluitvor-
ming over een nieuw theater namelijk loka-
le economische belangen vaak zwaarder 
wegen dan de belangen van het publiek uit 
hun regio. Bovendien kiezen gemeenten ge-
regeld voor multifunctionele zalen, terwijl 
de podiumkunsten juist gebaat zijn bij ge-
specialiseerde zalen. 
De komende jaren zal Langeveld aan de EUR 
onderzoek doen en onderwijs verzorgen 
over de economie van podiumkunsten in in-
ternationaal perspectief. Langeveld is van 
huis uit pianist en staatkundig econoom. 
Onlangs verscheen bij de Boekmanstichting 
‘Zaken van zalen – Vestiging en exploitatie 
van theaters, concertzalen en poppodia’ van 
zijn hand.

ISBN 978-90-6650-093-8; www.boekman.nl

‘Omdat de minister niet meer geld 
wilde geven, waren er mensen die 
spraken van een ‘kaalslag’. Objectief 
gezien is dat overdreven’
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ioscopen en dat soort zaken moeten ge-
woon in het centrum zitten”, zegt Isabelle 
de Klein stellig. De derdejaarsstudent Al-
gemene Cultuurwetenschappen en filmlief-

hebber vindt het zonde dat Lantaren/Venster na 
honderd jaar trouwe dienst het pand aan de Gou-
vernestraat verruilt voor een nieuwbouwlocatie op 
de Wilhelminapier. Ze houdt van de sfeer van het 
‘kleine, gezellige filmhuis’. Tijden veranderen, ver-
zucht ze, maar of bezoekers het theater na de ver-
huizing nog steeds weten te vinden is de vraag. “Je 
moet toch die Erasmusbrug over.”
De Klein staat niet alleen in haar kritiek. De tegen-
standers van de verhuizing laten de afgelopen tijd 
goed van zich horen. In de politiek ging het met 
name over de kosten, die een stuk hoger dreigen uit 
te komen dan de geraamde vijf miljoen euro. Het 
publiek lijkt zich vooral te bekommeren om het ver-
lies van een cultureel monument, waar ooit U2, So-
lomon Burke en Joy Division op het podium ston-
den, en waar in 1972 het Internationaal Filmfestival 
Rotterdams Filmfestival (IFFR) startte. De discus-
sie over de ontwikkelingen van Lantaren/Venster 

stammen uit 2003. Toen bleek dat het oude pand 
niet meer voldeed aan de eisen van zowel publiek 
als filmdistributeurs. Verbouwen zou enkele miljoe-
nen kosten. Ondanks de protesten, besloot het the-
ater daarom anderhalf jaar geleden tot een verhui-
zing. Een interne bestuurlijke crisis, eerder dit jaar, 
hield dat niet tegen. Het college van burgemeester 
en wethouders stelde een nieuw bestuur aan, dat de 
verhuizing samen met interim-directeur Frans 
Vreeke in goede banen moet leiden.

Drempel   “Wij zien ook dat de Erasmusbrug 
een barrière is”, zegt Vreeke. “Je zult er maar met je 
fiets overheen moeten als het waait en regent. Uit-
gaan is toch een hapje eten, film kijken en daarna 
de kroeg in. Dat kan daar ook, maar er hangt een 
andere sfeer.” Daartegenover staat dat er eindelijk 
ruimte ontstaat voor innovatie en dat de parkeer-
mogelijkheden aanzienlijk verbeteren. “Dat zou de 
regiofunctie kunnen vergroten die we in de Gouver-
nestraat nauwelijks hebben. Daarnaast zie je dat 
nieuwe gebouwen op nieuwe plekken een boost in 
de publieksstroom laten zien.”

Een goed voorbeeld daarvan is het Nieuwe Luxor, 
zegt Ina Klaassen, adjunct-directeur van de Dienst 
kunst & cultuur van de gemeente Rotterdam. Al 
die ophef over de verhuizing; volgens de gemeente 
is het vooral koudwatervrees. De Kop van Zuid is 
nog volop in ontwikkeling, is haar overtuiging, dus  
is het niet te vroeg om conclusies te trekken. 
“Daarbij heeft de gemeente duidelijk gezegd: het 
stadscentrum is inclusief de Wilhelminapier. Dat 
betekent dat Lantaren/Venster straks nog gewoon 
in het centrum zit.”
Ook volgens Tim Maak hoeft de Erasmusbrug 
geen drempel te zijn. De masterstudent Finance & 
investments vindt het jammer dat het theater de 
sfeervolle, oude locatie in het Oude Westen verruilt 
voor een modern gebouw op het relatief nieuwe uit-
gaanseiland, maar heeft geen moeite met de af-
stand. “Als daar iets is wat ik wil zien, is het voor 
mij geen probleem. Het is natuurlijk wel zo dat je 
na de Gouvernestraat nog even de kroeg in kon om 
een biertje te gaan halen. Het is nog maar afwach-
ten hoe dat op de Kop van Zuid is.”

Dertigplus  De verhuizing van Lantaren/
Venster staat niet op zichzelf. Het rommelt ook el-
ders in de Rotterdamse filmwereld. Cinerama, dat 
volgend jaar vijftig jaar bestaat, moet binnen af-
zienbare tijd de locatie aan de Westblaak verlaten; 
ondertussen is Pathé bezig met uitbreidingsplan-
nen voor het pand waarin nu Off_Corso zit.
Lastig is, dat nog niet bekend is welke ontwikkelin-
gen doorgezet zullen worden. Over een mogelijke 

B

Het rommelt bij de Rotterdamse bioscopen. Voor Lantaren/
Venster staat eind 2010 een omstreden verhuizing naar de 
Kop van Zuid gepland en Cinerama hangt sluiting boven het 
hoofd. Maar is dat erg? “Als alle plannen in hetzelfde jaar 
doorgaan, wordt het een fijne tombola.” 
 tekst Geert Maarse fotografie Levien Willemse

Cinerama



stoelendans rond rotterDamse BiosCoPen

pagina

23

sluiting van Cinerama heerst al een tijdje onduide-
lijkheid, sinds het pand door Het Nieuwe Rotter-
dam BV, de onroerendgoedpoot van eigenaar Art 
Cinema Services, verkocht werd aan een project-
ontwikkelaar. Die heeft plannen voor een woonto-
ren, maar verlengde vooralsnog de huur tot 2011. 
Wanneer het doek definitief valt, is nog de vraag, 
zegt bedrijfsleider Willem van Eersel. “Dat weten 
wij ook niet. Door allerlei omstandigheden, onder 
meer de kredietcrisis, staat het project op een laag 
pitje.”
Voor Pathé geldt hetzelfde. De bioscoopgigant 
koestert de wens om aan de Kruiskade de vroegere 
bioscoop Corso te laten herrijzen. Het zou gaan om 
een dertigplus-bioscoop, maar de plannen bevin-
den zich nog in een prematuur stadium. Voor zowel 
de bioscoopketen als Epicures, het bedrijf dat de 
uitbreidingsplannen onderzoekt, moet de huidige 
economische situatie een rol spelen. Beide partijen 
zijn voorzichtig met voorspellingen, maar Youry 
Bredewold, hoofd marketing bij Pathé, haast zich 
te zeggen dat het bedrijf geenszins van plan is zich 
in het vaarwater van Lantaren/Venster of Cinera-
ma te begeven. “Het is meer dat wij binnen ons Pa-
thépubliek een nieuwe laag willen aanboren. Wij 
willen geen monopoliepositie.” 
“Als al die plannen in hetzelfde jaar doorgaan, 
wordt het een fijne tombola”, zegt Frans Vreeke 
van Lantaren/Venster. Vooral Cinerama lijkt, als 
de ontwikkelingen aan de Westblaak doorzetten, in 
een lastig parket terecht te komen. De bioscoop wil 
graag in de binnenstad blijven, maar verwacht 

daarbij gehinderd te worden door te hoge exploita-
tiekosten. 
De gemeente, die mogelijk te hulp zou kunnen 
schieten, geeft nul op rekest en zegt alleen te kun-
nen helpen bij de zoektocht naar een nieuw pand. 
Als dat niet lukt, en Rotterdam dientengevolge 
zonder kwaliteitsbioscoop boven de rivier komt te 
zitten, is dat jammer. Alleen Lantaren/Venster 
heeft, door de specifieke programmering, recht op 
subsidie en de gemeente is van mening dat er op 
dat gebied straks voldoende aanbod wordt gereali-
seerd. De andere bioscopen moeten het zelf zien te 
rooien. “Wij hebben daarin geen actieve rol”, zegt 
Ina Klaassen van de DKC. “Anders gaan we ons 
met de markt bemoeien.”

Creatieve ondernemers  Volgens 
Dorothee Verdaasdonk, docent cultuurbeleid aan 
de EUR en gespecialiseerd in de omgeving van 
film, loopt het niet zo’n vaart. Ze noemt het ver-
standig dat de gemeente een afwachtende houding 
aanneemt. Het is de taak van creatieve onderne-
mers om het gat dat mogelijk ontstaat, op te van-
gen, zegt ze. Zelfs als Pathé een nieuwe vestiging 
opent, hoeft Cinerama of een soortgelijke nieuwe 
bioscoop zich geen zorgen te maken. 
Daarvoor gaan Rotterdammers genoeg naar de bi-
oscoop. Uit onderzoek dat Verdaasdonk deed, blijkt 
bovendien dat de leeftijd van de meeste bezoekers 
van Cinerama en Lantaren/Venster tussen de 28 en 
50 ligt. Ze verwacht daarmee vanzelf weer een 
nieuwe aanwas vanuit de overwegend jongere film-

kijkers die nu Pathé frequenteren. “Als de smaak bij 
hen verandert naarmate ze ouder worden, krijg je 
een grotere groep die naar de zogenaamde betere 
films gaat.”
Dat de markt verandert, signaleren ook de biosco-
pen. De trend is dat er steeds meer kleine zalen ont-
staan, voor een gevarieerder publiek. Bioscoopza-
len voor duizend personen zijn nauwelijks meer 
denkbaar. “Er is een heterogeen beeld van de bios-
coopbezoeker ontstaan”, stelt Youry Bredewold van 
Pathé vast. “Daar moet je je beleid op aanpassen. 
Een duidelijk onderscheid is belangrijk.”
En dat brengt onherroepelijk veranderingen met 
zich mee. Welke dat precies zijn, is, op de verhui-
zing van Lantaren/Venster na, nog onduidelijk. 
Voor de meeste betrokken partijen is het koffiedik 
kijken. Ook het Rotterdamse filmfestival, dat in 
grote mate afhankelijk is van het aantal bioscoop-
zalen in de stad, kijkt het nog even aan. Bert-Jan 
Zoet van het IFFR: “Het is moeilijk, het is onzeker, 
maar we kunnen niet anders dan ons richten op de 
veranderingen die komen gaan. Voordeel is dat het 
over het algemeen wel even duurt eer de plannen 
gerealiseerd zijn. Helemaal nu de economische om-
standigheden roet in het eten gooien.”
Volgens Verdaasdonk kunnen we optimistisch zijn. 
Natuurlijk is het jammer dat mooie bioscopen als 
Cinerama en Lantaren/Venster niet het eeuwige le-
ven hebben, zegt ze, maar we moeten niet bij de 
pakken neer gaan zitten. “Rotterdam is een stad 
die steeds aan het veranderen is. Ik denk dat het al-
leen maar beter kan worden.” 

Wie toont wat
Lantaren/Venster verhuist, naar verwach-
ting, in het najaar van 2010 naar ‘de plint’ 
van woontoren New Orleans. Naast Cinera-
ma (175 duizend bezoekers in 2008), Pathé 
Schouwburgplein (690 duizend) en Pathé 
de Kuip (1,3 miljoen) is Lantaren/Venster een 
relatief kleine speler. Van de 80 duizend be-
zoekers komen er 54 duizend voor film. Door 
de aandacht voor onafhankelijke, kleinere 
films (‘Dirty Mind’, ‘La Vie Moderne’) is Lan-
taren/Venster de enige gesubsidieerde bios-
coop. Pathé programmeert overwegend 
Amerikaanse blockbusters (‘Star Trek’, ‘An-
gels and Demons’, ‘Street Fighter’) en Cine-
rama bevindt zich qua aanbod in het mid-
den met films als ‘The Reader’, ‘Let the Right 
One in’ en ‘The Boat that Rocked’. Met de 
verhuizing van Lantaren/Venster is ook het 
omstreden afstoten van de disciplines thea-
ter en dans een feit. Waar die worden on-
dergebracht is nog onbekend. 

Pathé Lantaren/Venster
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>> Zomerfestival

Gezocht: ideale campinggast
Eén tent, vier nachten, vijf campinggasten en één winnaar. In de 
Gouden Tent op zomerfestival Camping Rotterdam wordt gestreden om 
1250 euro – en de eer natuurlijk. 

Op het eerste gezicht is het een wat vreemde combinatie: een John de Mol-
achtig format op een cultureel verantwoord evenement als Camping Rotterdam. 
Van donderdag 16 tot en met maandag 20 juli staat er een Gouden Tent midden 
op het festivalterrein. Daarvoor worden vijf campinggasten geselecteerd, van 
wie er door het campingpubliek elke avond één weggestemd wordt. De deelne-
mer die overblijft, wint de pot en de titel ‘Ideale Campinggast van 2009’.
Camping Rotterdam maakt onderdeel uit van de Rotterdamse Zomerfestivals 
en wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Het festival biedt behalve 
talloze optredens (dit jaar onder andere The Rhythm Chiefs en het New York 
Ska Jazz Ensemble) een aantal ludieke evenementen. Op eerdere edities stonden 
het ‘NK Achteruitlopen’ en het ‘Europees Kampioenschap Droog Wildwater-
kanoën’ op het programma. En nu is er dus voor het eerst de Gouden Tent.
De vijf deelnemers mogen de tent alleen uit om mee te doen aan activiteiten en 
leggen ieder 250 euro in, die ze kwijt zijn aan de winnaar als ze eruit gestemd 
worden. Voor die drempel werd gekozen, omdat de organisatie wil voorkomen 
dat mensen halverwege de aftocht blazen.
Hoewel de opzet dat misschien suggereert, behoeven bezoekers niet bang te zijn 
voor een pesterige inslag. Het gaat erom dat de Gouden Tent-bezoekers zichzelf 
aan de rest van het festivalpubliek presenteren als de ideale campinggast. Ze 
krijgen een prominente plek op het terrein en hebben tijdens de activiteiten de 
mogelijkheid om contact te maken met de stemmende campinggasten. Inez 
Schatz van organisator JMR: “Het is niet iets heel naars, het blijft camping 
Rotterdam. Het gaat om die mensen, en om de rest van het publiek, dat uitein-
delijk bepaalt of iemand eruit gaat of mag blijven.”
De organisatie omschrijft Camping Rotterdam als een uit de hand gelopen 
feestje, dat ooit ontstond omdat er in de stad nauwelijks evenementen bleken te 
bestaan waar je kon blijven slapen. Na omzwervingen via het Museumpark en 
Noordereiland heeft de stadscamping dit jaar haar stek gevonden in het 
Sidelingepark in Overschie. Met een grotere ruimte tot haar beschikking denkt 
de organisatie dit jaar plaats te kunnen bieden aan duizend kampeerders per 
nacht en een tienvoud daarvan aan dagbezoekers.  GM

in&uit

Meer informatie over Camping Rotterdam (van 16 tot en met 20 juli): 
www.campingrotterdam.nl. Opgeven voor De Gouden Tent kan nog tot 1 juni.

Rotterdam Rocks, op woensdag 3 juni in Exit (toegang € 3,-). 
Meer informatie: myspace.com/rotterdamrocks

>> Muziek

‘Wat maakt het uit of je 
eerste wordt?’
Er is op bandavonden voor studenten te veel aandacht voor competitie 
en te weinig voor rockmuziek, vindt IBA-student en muzikant 
Alexander Broekman. Rotterdam Rocks moet daar verandering in 
brengen.

Natuurlijk wordt er veel aan muziek gedaan op en rond de universiteit, zowel 
vanuit Erasmus Cultuur als de afzonderlijke studentenverenigingen. Zo is er op 
23 mei de finale van singer/songwriter contest Nootuitgang en staat de sociëteit 
van het Rotterdamsch Studenten Gezelschap vanaf 21 mei in het teken van de 
jaarlijkse Muziekweek. Het probleem is, vindt Alexander Broekman, organisator 
van Rotterdam Rocks en voorman van rockband Pangea, dat het bij dit soort 
evenementen vaak gaat om ófwel een wedstrijd, ófwel een avond waarop de 
band het moet doen met waardeloze apparatuur en drie man publiek. Dat mocht 
wel eens anders, vond hij.
Rotterdam Rocks wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en is een co-
productie van de drie deelnemende studentenbands: Dorian Gray, Chasing Tales 
en Pangea. Ze doen alles zelf, van flyeren tot het in elkaar zetten van de show. 
Broekman: “Als studentenband is het heel moeilijk om een beetje een degelijk op-
treden te krijgen. Vooral een optreden waar je zelf mag beslissen wat er gebeurt. 
Het idee is: als je met drie bands bent, ben je al snel met vijftien man. Al die 
mensen hebben wel ergens contacten, iedereen is wel ergens goed in. Waarom re-
gelen we het dan niet gewoon zelf?”
Daarbij, vindt de IBA-student, gaat het vooral om lol te hebben tijdens het spe-
len, en tijdens het luisteren. “Ik had het een beetje gehad met de competitiesfeer. 
Mensen nemen alleen hun eigen mensen mee en als je klaar bent gaat iedereen 
gelijk weg. Als je met vier bands staat te spelen, wat betekent het dan als je eer-
ste wordt? Als je toch maar weinig bands hebt, kun je die beter samenbrengen en 
daarvan genieten.”  GM

Alexander Broekman, voorman van Pangea. 



De geur van bier en koffie
Café Schoonewil houdt het midden tussen een bruin stadscafé en een knusse 
dorpskroeg. En dat is een charmante combinatie.

Het is een vreemde gewaarwording: gisteren dreunde het hier nog van een dronken, 
dansende menigte en nu, op zondagavond kwart voor tien, is Schoonewil omgetoverd 
tot een sfeervol buurtcafé. De barman zegt ineens goedenavond (met raspende stem, 
dat wel) en komt aan tafel vragen wat je hebben wilt. Maar ondertussen hangt de ver-
wachtingsvolle zaterdag nog ergens in de atmosfeer. ‘De allermooiste straathoek, ruikt 
naar koffie, en naar bier’, zong Bløf ooit. Ware woorden, en ze passen hier goed. De kroeg, 
met ongeveer honderd jaar één van de oudste van het Oude Noorden, is open van de 
ochtendkoffie tot het laatste afzakkertje. Het heeft iets van een dorpscafé, zo aan de 
rand van de stad én in nabijheid van de weilanden en meren van Hillegersberg en 
Schiebroek. Het publiek is stads, maar de sfeer plattelands ongedwongen. Aan de bar zit-
ten: twee studenten in gestreept overhemd, een jonge metselaar met een vrolijke blon-
de mat in zijn nek, een jong stel dat de barman nodig heeft om het gesprek gaande te 
houden en een vijftiger met een van drank en sigaretten doortrokken gezicht. Een 
Marokkaanse jongen drinkt aan een tafeltje bij het raam van zijn ijsthee terwijl zijn 
vriend de flikkerende gokkast doordrukt. Bij één van de verlichte pooltafels discussiëren 
twee Nederlandse mannen met giechelige Duitse meisjes – ongetwijfeld over een lacu-
ne in de internationale spelregels – en aan de verder verlaten leestafel leest een Turkse 
man de Volkskrant, met rechte rug en af en toe een slok nemend van zijn bier. Bij elkaar 
een geruststellend tafereel.  In het weekend draaien er ‘regionale deejays’ (waarvan niet 
duidelijk is of dat een positieve of negatieve kwalificatie is) en in de winter is er regelma-
tig live muziek. Ook dan is het publiek gevarieerd en stuift iedereen vrolijk door elkaar 
heen. Schoonewil is moeilijk te plaatsen, en dat is een groot pluspunt. De muziek getuigt 
van evenveel slechte (Kane!) als goede smaak (The Cure, Jerry Lee Lewis) en terwijl het een 
bierlokaal heet te zijn, wordt er zelfs na lang zoeken geen koude Kriek gevonden. Erg? 
Nee hoor. Eigenlijk is het wel leuk, een kroeg waar je een wat dubbel gevoel aan over-
houdt. Het doet enigszins denken aan het inmiddels gesloten café de Consul. Hoewel 
een beetje fout, is Schoonewil in de eerste plaats een tent waar je je gelijk op je gemak 
voelt. Met een hartelijke barman, flikkerende kaarsen in lege rumflessen en eens in de 
zoveel tijd een spelletjesavond. En niet te vergeten: zowel bier als koffie in de lucht. GM	
	 	 Café Schoonewil, Bergweg 80.
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Waar:	Café	Schoonewil
Bier:	€	1,95	(Amstel)				Sfeer:	8			Studentikoosheid:	8			Sjanskansen:	6UIT/GAAN

Wat moeten we ons voorstellen 
bij Kyteman? “Het is hiphop met 
akoestische elementen: een 
twintigkoppig orkest met veel 
blazers en strijkers. Hij heeft in het 
verleden samengewerkt met Voicst, 
Pete Philly & Perquisite en C-mon 
& Kypski. Het doet mij een beetje 
denken aan G. Love & Special Sauce 
en Sergent Garcia. Volgens mij is het 
een band die groot aan het worden 
is. Ze staan in het voorprogramma 
van Anouk, op North Sea Jazz en 
misschien op Pinkpop.”

Hoe kom je hierbij? “Ze waren bij 
De wereld draait door en dat zag er 
spannend uit. Het is een leuke mix 

van verschillende stijlen: hip hop, 
funk, blues, jazz. Ik vind het wel 
interessant om te zien hoe een gast 
van 22 jaar op een nieuwe manier 
met oudere muziekstijlen omgaat. 
Het is geen stelen van anderen, 
maar hij kent waarschijnlijk zijn 
klassiekers, heeft die geïncorporeerd 
en maakt daar iets nieuws mee.”

Goed voor een nieuwe zomerhit? 
“Volgens mij wel, maar ik weet niet 
precies waar dat ‘m in zit. Het is 
vrolijk en het heeft iets feestelijks, 
dat doet het natuurlijk goed. Ik ben 
zeer benieuwd hoe het live klinkt.”  
GM

EM vraagt elk nummer een EUR-medewerker om een uitgaanstip. 
Niels van Poecke is  programmamaker bij Studium Generale en tipt 
‘Kyteman’s Hiphop Orkest’ in WATT.

>>  Waarheen, waarom

‘Dit is groot aan het worden’

Het optreden van Kyteman’s Hiphop Orkest op 21 mei in WATT is uitverkocht. De 
band treedt echter ook op tijdens North Sea Jazz in Ahoy’.
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>> Expositie
t/m 30 juni 
Barbara jean
De kunstenaar Barbara Jean uit zich in taal, teken en geabstraheerde 
vorm. In 1943 werd zij geboren in Riverside, Californie. Ze studeerde Fine 
Arts aan de University of Minnesota. Ook heeft zij op de Rijksacademie 
Amsterdam gestudeerd. Jean presenteert een selectie van werken uit 
haar serie: ‘Mene, mene tekel Ufarsin’. Ze combineert haar vroege werk 
op papier ‘Dead sea Scroll Sculptures’ met haar recente rollen. ‘North Sea 
Scroll’. Haar tekeningen en installaties maken het onweerlegbare zicht-
baar. De kunstwerken van Jean dragen niets gecompliceerds (onleesbaar) 
uit voor diegenen die willen zien.  Locatie: Faculty Club Woudestein, 17e 
verdieping H-gebouw. Toegang gratis. 

>> Seminar
15 mei
erasmus Studio 
Research Seminar
The Erasmus Studio will host a research 
seminar entitled “Data floods in the 
humanities and social studies: opportunity or 
threat?” The issue to be debated is how 
information technologies and the increasing 
availability of digital data have changed the 
scene for empirical research. Whether ICT is a 
catalyst for new developments or the cause of 
a crisis, the emergence of digital scholarship 
calls for methodological and philosophical 
reflection on the role of empirical 
investigations in various fields. The seminar 
will start from introductions by two speakers: 
Dr. Karina van Dalen-Oskam (annotation 
technology for literary studies; Huygens 
Institute) and Prof.dr. Sally Wyatt (social 
studies). Attendance and participation in the 
debate is open to all.  Location: Woudestein, 
room H04-02. Time: 13.00 uur. Admission: Free. 

>> Optredens
15 mei
Straattheaterweek
Van maandag 11 t/m vrijdag 15 
mei is het Straattheaterweek op 
Woudestein. Laat je verrassen 
door diverse optredens op ver-
schillende plekken in de openba-
re ruimtes.  Bijvoorbeeld door 
‘het nieuwe werk’ dat Bad liver 
and a Broken Heart speelt, een 
voorstelling gebaseerd op het 
werk van Tom Waits. Of door de 
spectaculaire jongleeract in ‘Ve-
gas-stijl’ van het jongleerduo 
Una Mas. Ook zijn er de eenwiel-
fietsende en strippende dames 
van A little Unicycle Story, een 
energieke straatshow van De 
Surfer boy en de hilarische tafel-
show van het duo Table Top.  
Locatie: Plein tussen T-gebouw en 
L-gebouw, Woudestein. Tijd: 
12.30-13.30. Toegang gratis. 

>> Jubileum
19 mei
jubileum 150 jaar 
Rotterdamsch 
Leeskabinet
Het Leeskabinet bestaat 150 jaar 
en werkt ook al 40 jaar samen 
met de NEH/EUR.  Het motto van 
het jubileum is ‘Grenzeloos le-
zen’. Schrijver Kader Abdolah 
houdt de feestrede. Jana Bera-
nová zal haar eerste stadsgedicht 
presenteren. Ook wordt een 
nieuw geschiedenisboek over het 
Leeskabinet ten doop gehouden. 
En de aftrap wordt gegeven voor 
de opbouw van een internatio-
naal gerichte collectie ‘Grenze-
loos lezen’.  Aansluitend de recep-
tie van 16.30-18.00 uur.  Locatie: 
Aula van de EUR. Tijd: 15.00 tot 
18.00 uur. Toegang gratis.

>> Debat
18 mei 
is kraken crimineel? 
Als een pand langer dan een jaar leeg staat 
is het momenteel geoorloofd om het te kra-
ken. Maar de laatste tijd is kraken negatief 
in het nieuws en er is een wetsvoorstel om 
het kraken te verbieden. Kraken is hierin 
geen overtreding meer, maar een misdaad, 
inclusief een vermelding op je strafblad en 
mogelijk gevangenisstraf. Gemeentes wor-
den daarbij wel aangespoord om een eigen 
leegstandsbeleid te ontwikkelen. Maar Rot-
terdam en andere steden kennen nauwe-
lijks gewelddadige incidenten. Is dit wets-
voorstel niet te veel geïnspireerd door de si-
tuatie in Amsterdam? Heeft kraken nog wel 
een maatschappelijke functie? Een debat 
met onder anderen Brigitte van der Burg 
(Tweede Kamerlid VVD), en Hamit Karakus 
(wethouder Wonen en ruimtelijke ordening 
in Rotterdam).  Locatie: Arminius, Museum-
park 3, Rotterdam. Tijd: 20.00 uur tot 21.30 
uur. Toegang gratis. 
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>> Denkcafé
20 mei
mode van de toekomst
Mode verandert snel, maar in de komende jaren 
krijgt dat gegeven een nieuwe betekenis door 
technologische innovaties. Je T-shirt meerdere ke-
ren per dag van kleur of ontwerp veranderen? 
Nooit meer strijken, omdat je blouse terugschiet 
in de oorspronkelijke vorm wanneer je hem warm 
maakt? Hoewel dit onschuldige voorbeelden zijn, 
hebben deze ontwikkelingen op lange termijn se-
rieuze gevolgen. Leidt hightechmode tot meer 
zelfexpressie? Zal de openbare ruimte nog kleiner 
worden doordat kleding een soort technologisch 
schild wordt, zoals we nu al zien met mobiele te-
lefoons? Of biedt Twitteren op je T-shirt nieuwe 
mogelijkheden tot communicatie? Arminius en 
V2_ nodigen je uit in de wereld van de hightech 
mode. Sabine Seymour, samenstelster van Fashio-
nable Technology, zal de avond openen. Daarna 
kun je diverse ontwerpen van o.a. kunstenaar 
Aram Bartholl zien, maar ook zelf aantrekken. Tot 
slot een debat met techniekfilosoof Mark 
Coeckelbergh (Universiteit Twente).  Locatie: V2_, 
Eendrachtsstraat 10, Rotterdam. Tijd: 20.00 uur tot 
21.30 uur. Toegang gratis. 

>> Festival
21 mei t/m 27 mei
Rotterdams Studenten muziek Festival
Het is weer tijd voor het Rotterdams Studenten Muziek Festival (RSMF). Het Haringvliet zal van 
21 tot en met 27 mei bol staan van de muzikanten. Er is binnen het festival plaats voor diverse 
muziekstijlen, zoals blues, jazz, Nederlandstalig. Ook de hedendaagse DJ’s ontbreken niet. Op 
vrijdag kun je uit je dak gaan op de DJ’s van Buurtsuper, bekend van Waterfront en Watt. Maan-
dag leert een oud-wereldkampioen luchtgitaar spelen je de kneepjes van zijn vak. Aansluitend 
laat de Nirvana-coverband het pand schudden. Met als afsluiter op woensdag een klassieker: de 
Tiny Little Big Band, bekend van 3FM en binnenkort ook te zien op North Sea Jazz. Voor het com-
plete programma en meer informatie:  www.rotterdamstudentenfestivals.nl  Locatie: Haring-
vliet 94. Tijd: elke dag vanaf 16.00 uur. Toegang: 2,50 euro. Alleen weekkaarten verkrijgbaar.

>> Wedstrijd
23 mei 
Finale studenten singer/songwriterwedstrijd 
nootuitgang
Zin in een avondje genieten van aanstormend talent? Zaterdag 23 
mei kun je één van de elf kandidaten aanmoedigen tijdens de lan-
delijke finale van de Singer-songwritercontest Nootuitgang. Dit 
jaar vindt deze wedstrijd plaats in het Rotterdamse World Music 
and Dance Center (WMDC). Elke universiteit vaardigt haar winnaar 
af naar de landelijke finale. Dit jaar wordt de finale in Rotterdam 
gehouden, omdat de Rotterdamse afvaardiging de editie van 
Nootuitgang 2008 won.  Locatie: WMDC, Pieter de Hoochweg 125, 
Rotterdam. Tijd: 20.00 uur. Toegang: 3 euro.

>> Wetenschapscafé
25 mei
Au!!! Over de verwerking van pijn door het brein
Hoe voelen wij pijn? Waarom voelen we soms geen pijn? Hoe werkt een placebo? In dit laatste 
wetenschapscafé van het huidige seizoen zal dr. Joan Holstege ingaan op deze vragen. Uitge-
breid neurowetenschappelijk onderzoek naar hoe pijn wordt verwerkt in de hersenen heeft al 
veel inzicht gegeven in dit ingewikkelde proces. Zenuwvezels die pijnprikkels doorgeven aan de 
hersenen moeten de hersenen waarschuwen dat het lichaam ergens schade dreigt op te lopen. 
Dr. Holstege zal hierop ingaan. Daarnaast zal zij ook nog stilstaan bij het placebo-effect en de 
mechanismen die daarbij een rol spelen. www.science4you.nl  Locatie: Café DikT, Centrale Biblio-
theek Rotterdam. Tijd: 19.30 uur. Toegang gratis. 

>> Discussie
28 mei
Studiemiddag geloof en wetenschap
De verhouding tussen religie en wetenschap staat weer volop in de belangstel-
ling. Allerlei vragen die een tijd lang afgedaan leken, ook aan de universiteit, 
worden weer actueel. De strikte scheiding tussen persoonlijke geloofsovertui-
ging en objectiverend wetenschappelijk onderzoek wordt opnieuw bevraagd. 
In hoeverre kun je volhouden, dat geloof alleen een zaak is van persoonlijke be-
leving en wetenschap alleen een zaak van rationeel denken? Een discussie op 
wetenschappelijk niveau. Prof. Van Lieburg en Dr. De Mey geven een aanzet 
vanuit historisch en wijsgerig perspectief. Prof. Ramadan en Prof. Kuiper be-
spreken de vraag vanuit resp. de Islamitische en de Protestantse benadering. 
Daarna is volop gelegenheid tot dialoog.  Lokatie: Campus Woudestein, zaal B4. 
Tijd: 15.30 uur tot 18.00 uur. Toegang gratis. 

>> Lezingen en filmpremière
8 juni
World Oceanday 
Wereldwijd komen wetenschappers, politici, managers en studenten bij 
elkaar om aandacht te geven aan de problemen in onze oceaan. Maar 
ook de kansen worden besproken om zo concrete stappen te zetten. De 
Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam orga-
niseren ‘s avonds een publieks-event in de Aula van de Erasmus Universi-
teit. Om 15.30 uur gaat de documentaire The End of the Line naar het ge-
lijknamige boek van Charles Clover (wetenschapsjournalist) in première. 
Na een buffet geven vervolgens vanaf 19.30 uur (inloop 18.30 uur) we-
reldberoemde sprekers en grote inspiratoren als Fabian Cousteau (klein-
zoon van Jacques Cousteau) en Paul Watson, de oprichter van Sea Shep-
herd hun visie over de toestand van de zeeën.  Locatie: Aula van de EUR. 
Tijd: 15.30 uur documentaire en vanaf 19.00 uur sprekers. Toegang: Kaar-
ten documentaire:5 euro. Voor het avondprogramma: 10 euro voor studen-
ten en 15 euro voor medewerkers. 
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Promotie H.W.M. van de Ven
Nucleotide Excision Repair in Cancer Ageing and 
Stress Resistance

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie P.J.F. de Jonge
Barrett’s Esophagus Revisited: Epidemiology Risk 
Stratification and Cancer Prevention

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie René Raaijmakers
Prostate Cancer Screening; The role of biopsy, PSA, 
PSA dynamics and isoforms

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie B.J. Wouters
Genomic and Epigenomic Studies of Acute Myeloid 
Leukemia with CEBPA Abnormalities

MAANDAG 25 MEI
12.00 uuur
Erasmus School of Economics, Tinbergen Institute, 
room H17-01 (W)
Research on Monday
Spreker: Daniel Levy (Bar-Ilan University)
The Anatomy of the Price Cut: Discovering Organi-
zational Sources of the Costs of Price Adjustment

DINSDAG 26 MEI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie T. Düppe
The Phenomenology of Economics

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie G. van de Kaa
Standards Battles for Complex Systems Empirical 
Research on the Home Network

WOENSDAG 27 MEI
09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie H.M. Garcia Garcia
Beyond the Boundaries of Conventional 
Intravascular Ultrasound for High-Risk 
Coronary Plaques

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie E. Meliga
New Frontiers in Percutaneous Interventions

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie P. Barlis
The Use of Intra-Coronary Optical Cherence 
Tomography in Interventional Cardiology

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie H.M. Klomp
Outcome in patients with Critical Limb- Ischemia 
in the ESES-trail

DONDERDAG 28 MEI
16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr.ir. H.J.C.M. Sterenborg
Bijzonder hoogleraar Fotodynamische therapie 
(Erasmus MC) ‘Heel de mens met licht’

SERVICE

Wijziging verschijningsdata Erasmus Magazine
Het laatste nummer van Erasmus Magazine van dit 
seizoen komt uit op 25 juni, in plaats van op 2 juli. 
Het nummer van 18 juni vervalt.
De komende verschijningsdata zijn nu: 4 juni en 25 
juni. De verschijningsdata van het volgende seizoen 
worden in de komende nummers bekendgemaakt.

Word vrijwilliger in werktijd: Workmate
Via Stichting WorkMate kunnen medewerkers van 
SSC’s, de UB en stafafdelingen zich inzetten voor 
vrijwilligersactiviteiten in de Maasstad. In de ‘tijd 
van de baas’ aan de slag bij een verzorgingshuis, een 
kinderboerderij, een sportvereniging of een natuur-
organisatie. Voor meer info: www.eur.nl/workmate

Nieuwsbrief ICT
Het SSC ICT heeft sinds kort zijn eigen nieuwsbrief: 
Achter de schermen. Met informatie over ICT-voor-
zieningen op de werkplek en ontwikkelingen waar 
EUR-medewerkers en studenten mee te maken kun-
nen krijgen. Met aandacht voor de medewerkers van 
het SSC ICT heeft de nieuwsbrief ook een persoonlijk 
tintje. Lees Achter de schermen digitaal op 
www.ict.eur.nl/nieuwsbrief.

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

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

Studentendecanen
Telefonisch spreekuur studentendecanen
De studentendecanen houden op maandag van 
15.00 uur tot 16.00 uur een telefonisch spreekuur 
voor korte vragen via 
telefoonnummer (010) 408 1136.

Mentoren voor Economie gezocht!
Voor komend collegejaar zoekt de Erasmus School of 
Economics economiestudenten die als mentor een 
groep van circa 15 eerstejaars studenten begeleiden.

Gedurende het hele collegejaar is de mentor aan-
spreekpunt voor studenten en brengt hen de nodige 
studievaardigheden bij. De mentor houdt individue-
le gesprekken met de studenten over het Bindend 
studie advies (BSA). Hiervoor krijgt hij/zij gerichte 
trainingen. Vergoeding op uurbasis, ook voor de trai-
ningsuren. Je moet ca. 40 uur per jaar beschikbaar 
zijn. Daarnaast circa 1 u. per student per jaar voor het 
BSA. Inschrijven uiterlijk 25 mei. Toelating d.m.v. 
sollicitatiegesprek. Vereist is dat in augustus 2009 
alle B1-vakken zijn behaald. Op donderdag 27 èn 
vrijdag 28 augustus moet men beschikbaar zijn voor 
de eerste trainingen. Inschrijfformulier op 
www.ESE.eur.nl/studenten/bachelor onder het kopje 

‘Nieuws’ of bij het Onderwijs Service Centrum in H6-
02. Info: ntwigt@ese.eur.nl

Studentassistent Fiscale Economie
Het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) zoekt een stu-
dentassistent (m/v) per 15 augustus voor 2 dagen per 
week. Werkzaamheden: assisteren hoogleraren, do-
centen en andere medewerkers; informeren van stu-
denten; beheren fiscale bibliotheek en tijdschriften-
kabinet. Informatie bij Annelien Dessauvagie 
(dessauvagie@ese.eur.nl) en/of Dorien Roerink 
(roerink@ese.eur.nl) , 010-4081470. 
Reacties voor 15 juni naar Astrid Hamers
FEI BV, Kamer H 16-01, Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel 010-4081491
email: hamers@ese.eur.nl

Rotterdamse Studenten Sportraad (RSSR) zoekt 
nieuw bestuur!
Voor 2009/2010 zoeken wij 5 enthousiaste studen-
ten die graag een bestuursfunctie binnen de RSSR 
willen vervullen? Hou je van sport en ben je onder-
nemend? Wil jij het studentensportbeleid in Rotter-
dam medebepalen? Dan is deze bestuursfunctie een 
gouden kans! Meer informatie op 
www.erasmussport.nl of stuur een mail naar 
voorzitter@rssr.nl.

Prof.mr.dr. Dick Mentink is op 29 
april door de burgemeester van 
Schoonhoven De Cloe benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje Nas-
sau. Dick Mentink ontving de onder-
scheiding vanwege zijn verdiensten 
voor de rechtswetenschap en in het 

bijzonder voor de gemeente Schoonhoven.

VRIJDAG 15 MEI
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie D.W.J. Broeders
Breaking Down Anonymity. Digital surveillance on 
irregular migrants in Germany and the Netherlands

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. Sjaak Philipsen Bijzonder hoogleraar 
Genomics van Celdifferentiatie (Erasmus MC)
‘Door de bank genomen’

MAANDAG 18 MEI
16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. C.B.G. Langeveld Bijzonder hoogleraar 
Economie van de podiumkunsten (FHKW). 
‘Het economisch drama van de podiumkunsten’

WOENSDAG 20 MEI
09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)

EUR-BERICHTEN

STUDENTENZAKEN

SPORT

ASSISTENTEN EN MENTOREN

PERSONALIA

WETENSCHAPS
AGENDA
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VRIJDAG 29 MEI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Steven Sweldens
Evaluative Conditioning 2.0: Direct versus 
Associative Transfer of Affect to Brands

16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. C.L. Wyman
Bijzonder hoogleraar Moleculaire stralenbiologie 
(Erasmus MC)
‘Imaging Molecules: from “seeing is believing” 
to new insights in biology

DINSDAG 2 JUNI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Duan Ning Magdeleine Lew
Student Self-Assessment in Higher Education

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Elaine Hau Jin Yew
The Process of Problem-Based Learning

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Ingmar Jerome Rotgans
Motivation, Achievement-related Behaviours 
and Educational Outcomes

WOENSDAG 3 JUNI
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Sima Kheradmand Kia
Chromatin Structure in Cell Differentiation, Aging 
and Cancer

DONDERDAG 4 JUNI
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Yvonne Maria Jenniskens
A Novel Approach to Stimulate Cartilage Repair

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Gabriella Budai-Balke
Operations Research Models for Scheduling Railway 
Infrastructure Maintenance

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 SERVICE 
De servicepagina’s van Erasmus Magazine staan 
open voor mededelingen van faculteiten, afdelin-
gen, studentenverenigingen enz. van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam: van faculteiten tot sport-
verenigingen; van studentenpsychologen tot het 
campuscafé. Alle berichten kunnen per e-mail ge-
stuurd worden naar  service@em.eur.nl
De deadline is 9 dagen voor verschijning op dins-
dag voor 16.00 u. 

VOLGENDE  
De volgende EM komt uit op donderdag 4 juni 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk 
op dinsdag 26 mei. De daaropvolgende nummers 
verschijnen op 4 en 25 juni . Deadline telkens 9 
dagen voor verschijning.
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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

STUDENTCHAUFFEURS M/V
Ben jij op zoek naar de perfecte bijbaan?
Kom dan werken als chauffeur bij AB•AZ Studentchauffeurs.
Een bijbaan die je de ideale combinatie biedt tussen studeren 
en geld verdienen.

Interesse? www.abaz.nl of neem contact op met onze 
recruiter: student@abaz.nl of 030-2343234

Gezin met 3 dochters in de 

onderbouw VWO+ zoekt 

studente 

om te kletsen en te helpen met 

huiswerk. Kralingen, ma. en di. 15.00 - 

18.00 u. Aantrekkelijk tarief. Interesse? 

e-mail: oppas154@gmail.com

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 

Bannenberg Van Velthoven
Advocaten

is op zoek naar een

derde- of vierdejaars

rechtenstudent

voor administratieve werkzaam-
heden (op termĳ n: juridische 
werkzaamheden). Enige affi  ni-
teit met familierecht / strafrecht is 
gewenst. Werkdagen: dinsdag en 
woensdag. Het kantoor bevindt
zich in Ro� erdam-centrum. 

Nadere inlichtingen:
mr M.G. Bannenberg 
010- 2800 265. 
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CHINESE LESSONS - 
A CULTURAL EXCHANGE
 If you open a Chinese newspaper, you will see the most fantastic Chi-
nese characters. But what important news events do they describe? 
Do they tell about the Chinese economy? Political issues? Perhaps a 
murder?  

How useful would it be to learn Chinese and to be able to read the headlines? 
About fifty years ago, the world realized that learning English would be ab-
solutely necessary if you wanted to do business or go and work, live or travel 
abroad. Today, it seems that the new trend is to learn Chinese and learn about 
Chinese culture. Perhaps you have noticed yourself that the number of people 
around you learning Chinese has recently been increasing. There are not yet 
many schools where you can learn Chinese, but you may have heard of Li Yan, 
an IBA student who teaches Chinese, Mandarin, to be precise. Li Yan came 
here determined to spread the word on China’s culture and language during 
her exchange, and also to learn more about the Dutch language. In Li’s opinion, 
learning Chinese works as a huge advantage: “There are currently more than 
fourteen million people worldwide learning the Chinese language, which shows 
that indeed soon enough it will be a necessity to have it as part of your CV.” Ac-
cording to her, students on the campus are showing a specific personal interest 
in Chinese culture, especially the ones who see themselves going to China in 
the near future. Let’s not forget that China’s economic boom has made a lot of 
young people curious about Asia and China in particular. This all sounds very 
interesting, but is Li doing teaching Mandarin only for the benefit of others? “I 
am Chinese myself”, she says, “and it is part of my pride towards my country 
to see others understanding and speaking our language. Plus, I myself want 
to learn more about the Dutch culture and language, so what’s better than a 
cultural exchange during lessons?” In order to allow for that, Li offers a total 
of twenty hours of lessons, spread over ten weeks. During her classes, she tries 
to give some background on China by explaining some of the festivals, why 
certain dates are so important, and at the same time she teaches what will give 
her students the key to the Chinese world: her language. But is it not just too 
difficult to learn a language such as Mandarin? Li does not deny it: “I have 
heard from a lot of the students I teach that it can be quite challenging, but it all 
depends on how strong your motivation is.” In addition, some of her students 
say that writing Chinese is basically a drawing exercise, and that the grammar 
is a lot simpler than many Latin based or Germanic languages. If you want to 
learn Chinese, or know more about Li’s classes, send an e-mail to learnchina@
hotmail.com. GS

WHY CHINA IN EM? 
China is big in every way, including as an education market. Chinese students 
study at prestigious universities across the globe and the EUR is one of them. 
Currently these students make up the second-largest international group at the 
EUR after the Germans. There are 112 Chinese students in the Bachelor 
programmes and 56 Chinese students in the Master programmes. They are 
crucial in the university’s internationalisation effort and they are a key 
contribution to the international classroom. What is more, the Chinese like to 
come and study here because of the EUR’s good reputation and good quality 
education. Also, the Chinese are interested in Holland, as you can read in some of 
this edition’s articles. In order to get the Chinese to Rotterdam, the EUR applies 
an active marketing strategy. There are EUR representatives at education fairs in 
China twice annually, there is internet marketing, search engine advertising and 
the EUR has a special website for prospective students: studyabroad.eur.nl.  
In addition, Dutch students increasingly go to China for internships, study 
exchanges and later on, for jobs. The country’s booming economy offers 
incredible chances for those who are daring enough to leave their Dutch way of 
life behind for a while. Lastly, as a port city, for many years Rotterdam has had a 
special relation with the port city of Shanghai. In 1979 the two cities became sister 
cities which eventually led to the founding of the China-Holland Education and 
Research Centre (CHERC), in 1998. All in all, China is a big deal for the EUR 
and Rotterdam. Therefore you can read about some of the Chinese here, and 
about some of the EUR’s students and their relation with China in this special 
China edition of the International Pages. KL  
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31

Advertisement

China Special



pagina   EM 2 rubriek Mail to  
4  25 februari 2005 Nieuws agenda@em.eur.nlINTERNATIONAL

 Mail to  
 international@em.eur.nl

China definitely arouses curiosity and wonder. It 
surprises each one of its visitors and international 
inhabitants every day. In China, there is no such 
thing as routine. The moment you leave your house 
in the morning your peripheral vision starts react-
ing. You start to recognize well-known structures 
and forms with no need to focus. You see sleepy 
faces hurrying to work, many shoes hitting the 
pavement, people biking: lots of action all around. 
China: it is a bit of everywhere, but it is unlike 
anywhere. And that is what Erasmus University’s 
alumni like about it. 

DAVID IKINK
PAST: BSc IBA  
PRESENT: Fund management company 
“There are quite a few reasons for coming to China. 
Firstly, few would disagree when I say the country 
is in a very interesting stage of development. Open 
any Western newspaper and it’s filled with articles 
about China. It’s smack in the middle of this hybrid 
of rising multinational Chinese companies and a 
socialist government. China alone has accounted 
for more than 75 percent of poverty reduction in 
the developing world over the last two decades. 
I believe experiencing both the positive and the 
negative effects from this rapid growth and seeing 
up close how their can-do attitude will take them 
further is invaluable. Unlike other BRIC-countries, 
China profits from different natural conditions and 
hence plenty of diversity in production industries 
in different regions, like no other country. My work 
allows me to travel to companies in the most remote 
and wildly varying regions in China, and talk with 
management, local politicians, and employees, and 
try to understand their way of doing business.
Investing in China is challenging due to the coun-
try’s dynamic legal, business and political environ-
ment. One of the things I find very interesting is to 
see how there is a very obvious split between do-
mestic small and medium-sized companies. On the 
one hand there are companies that have been set up 
by true entrepreneurs that realized the opportunities 
in local demand and grabbed them. On the other 
hand there are privatized state-owned enterprises 
that are now being restructured and repositioned. 
This requires both management and investors to 
look at the company in a completely different way. 
If all of that isn’t challenging enough, the language 
and culture is quite obviously very different from 
the one I was raised in. All in all I think reason 
enough to pack my suitcase and move here.”

REMI CHERIEX
PAST: BSc IBA,  BSc IBEB, MSc Financial Economics 
PRESENT: Chinese language student at 
Tsinghua University
“Before my graduation in February 2009, I visited 
China twice, once on an organized tour in 2005 
and once during the Olympic Games last summer. 
The pace of the economical and infrastructural 
development here is simply astonishing. In 2005 
China was still a ‘developing country’. Within 
four years it had transformed itself to one of the 
dominating economies in the world. Every aspect 
in China is immense; from its GDP, US$4.3 trillion 
in 2008, to its number of cities with a population 
of over one million people (more than 100). Now 
that the economic crisis has hit China hard, the 
Chinese government has decided to pump RMB 4 
trillion into the Chinese economy. During my visit 
to Beijing last summer, which has changed unrec-
ognizably since 2005, I already knew that I wanted 
to experience this economic climate first-hand. 
While writing my thesis I enrolled myself for a 
Chinese language semester at Tsinghua University 
in Beijing. So far every experience has simply been 
amazing. In a city of more than sixteen million 
people there is never a dull moment. As my Chinese 
is slowly but gradually improving, I understand 
more and more of daily life. Chinese people are re-
ally eager to talk to foreigners about their lives and 
like to share their experiences. But beware: as most 
people don’t speak English and mistranslations are 
very common, learning Chinese is a must if you 
want to get most out of your exchange.”

DAVID HARGAS
PAST: Volkswagen Group China Intern
PRESENT: IBA Student
“I came to China to learn more about the culture, 
the people, the language and how business is done 
and I realized that the world meets in Beijing. As 
assistant of the CIO (Chief Information Officer) of 
the Volkswagen Group China, I worked on various 
IT related projects for the Asia Pacific Area. It is 
only when you live in a foreign country and try to 
speak the language, that you really start under-
standing its people. My stay in Beijing opened my 
eyes to many aspects about China that a European 
person who has never visited China, will not under-
stand. The experience is humongous. Beijing is a 
cosmopolitan city that never sleeps. It is flourishing 

with fashion, skyscrapers and Chinese capitalist 
communism. I am happy to have lived there, since 
I now understand how it is possible to lead 1.3 bil-
lion people in one country. I now understand how to 
do business there and I understand that China has 
the guts to become the world’s leading country in 
almost every aspect. I would definitively go back, 
both for work and leisure. There is still so much 
more to discover and a lot of very good friends are 
waiting for me.”

MARIJN BOOMAN
PAST: IBA student
PRESENT: Intern at the Delegation of the Euro-
pean Commission to China 
“The first time I came to China was last June on a 
stop-over from Korea. I liked it a lot, and decided 
to come back and start my career path in China. 
With the Chinese economy still growing, being in-
volved in an EU-China project for cooperation and 
development on human resource and economics, is 
extremely interesting and challenging – especially 
when it comes to politics. On the daily life side of 
things, China is one of those places that just never 
stops surprising you! The one day you have the 
greatest day of your life, the next you wonder how 
you ended up in Asia. It’s hot and cold, yin and 
yang, but it does make life exciting as you never 
know what will happen next. And that’s the kind 
of life I like to live. The best thing about China is 
that it is full of Chinese - I love the intercultural 
exchange! The worst is the same - that it is (very) 
full of Chinese. Fortunately, I only feel that way on 
the ‘frustrated’ days. After I leave I would consider 
coming back but to Shanghai or Hong Kong, rather 
than Beijing. And if I end up coming back to Bei-
jing, it will be like Shanghai and Hong Kong. The 
city’s development is crazy. The changes from when 
I was here in July to coming back in January are 
incredible. Shopping malls came out of nowhere, 
clubs and bars; and you really ask yourself - did I 
see that in July?” 

EUR ALUMNI REFLECT ON CHINA
It is one of the world’s oldest civilizations; it has the world’s longest continuously used writ-
ten language system, the source of major inventions, and at present it is the world’s fastest 
growing economy: China  text and photography: Natalia Chapliuk
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Li Yuan, known as Warren to his friends, is a first 
year student from China who started at the Rotter-
dam School of Management last September. Many 
of his fellow students have already asked him the 
question ‘why Holland’? “I would like to explore 
my life and enter a new level. To be international, 
a foreign study is necessary. In addition, I have 
always had an interest in history and Holland. 
As most people here already know, Holland was 
the first capitalist country and had the first stock 
exchange in the world. I wanted to come here 
to experience how the Dutch conduct business, 
rather than reading about it in the news and being 
an observer.”

‘Love the weather’  This is why he 
eventually chose Erasmus over some of the best 
universities in China, including Qinghua Uni-
versity, Beijing University and Fudan University. 
However, coming from almost 8000 km away, one 
would expect him to experience a bit of culture 
shock. He says: “I have only been here for eight 
months, but I can see the passion the Dutch have 
for their work and life; everyone knows how to en-
joy life here. I am also very satisfied with the qual-
ity of the university and the study environment, 
and have engaged myself as an active student. I 
also love the weather, and I like to watch the sky 
and clouds and relax. It’s peaceful.”

CSA-EUR  Warren has attributed his integra-
tion into Dutch student life to the opportunities 
offered at Erasmus, including those of student as-
sociation CSA-EUR, the Chinese Student Associa-

tion. It is dedicated to helping students from vari-
ous cultures interact. It was founded in 2004 by 
a group of Chinese students in order to provide a 
cultural enhancement to Erasmus and Rotterdam. 
Now, five years down the line, there are over 300 
members, numerous sponsors and partners and a 
few annual events.

While in the past, the main aim was to help inte-
grate Chinese students into the Dutch student life, 
the primary focus at the moment is on introducing 
more international students rather than just Chi-
nese. Xiang Song, a member of the Informal Com-
mittee says: “We want the Chinese to feel like they 
are adapting to Holland, and not to the Chinese in 
the association. I found it quite challenging to find 
common ground between people I meet here and 
myself, but CSA-EUR has definitely helped me 
‘bond’ with people here.”

Volkswagen Beijing  However, what 
about the European students who have decided to 
travel those 8000 km to China? Most international 
students at Erasmus aspire to obtain an exchange 
spot in the USA or work on an internship around 
Europe. But some students, including Martin 
Hengst, have decided to go against the grain.
Martin recently acquired an internship at Volk-
swagen Beijing’s logistics department, which will 
start this September. “It came about during my 
last internship with Audi. Through contacts with 
my boss, I managed to get in touch with the HR 
department of Volkswagen Beijing. He does this a 
lot for interns, and a lot of employees tend to call 
him the ‘people trader,’” Martin says smiling.

To further intensify Martin’s alternative choice 
of location, his philosophy of travel is also quite 
unique. Martin likes “to just let things happen”. 
He says: “I used to envision what moving some-
where would be like, but it always turned out dif-
ferent. So now I like to just do it as if jumping into 
cold water. One of my main reasons for going is 
to learn how to radically adapt to another culture, 
and I feel that by taking the plunge, I will learn 
and experience more, although four and a half 
months is still quite a short period.”
Change and adapt He compares his 
aspirations with of one of his fellow students, 
Ying. “She can easily change herself and adapt to 
who she’s talking to. I’d like to be able to fit in with 
people who are completely different, and I think 
this is the perfect opportunity and challenge to 
learn how to.” The comparisons and differences be-
tween the Netherlands and China are endless, yet 
both Martin and Warren have similar ambitions of 
exploring the world and learning to integrate into 
cultures that are alien to them. “I’ve noticed how 
much passion people in the Netherlands have to 
modernize and internationalize their businesses, 
no matter how small,” says Warren. “I believe 
that’s the way a country will grow.”   
Find out more about CSA-EUR at: www.csa-eur.nl

CHINA FEVER
China hosts almost twenty percent of the world’s population. But why would some of these 1.3 billion 
people decide to travel halfway across the globe to study at Erasmus University?
text Mark van der Maas photography Ronald van den Heerik

China Special
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But how should we look at this? Is it all legend? 
Is it part of a cultural or social norm? To help 
answer these questions Zihui Qiao, “Joe”, ex-
plains about Chinese table manners. Joe is a 26 
year old Chinese Master student in Finance and 
has finished his IBA bachelor at the Erasmus 
University; he grew up close to Beijing and also 
followed an electricity engineering program in 
China before coming to Rotterdam.

Basic needs  Joe says it is neither culture 
nor the norm to be rude, but rather a matter of 
forgetting about good manners. China has gone 
through a very rough history. For many years 
China used to be the most sophisticated and 
well-educated country, but during the famine of 
1962 and the cultural revolution some ancient 
values went lost. “We basically cancelled what 
was embedded in our spirit and restarted from 
scratch”. After Mao, China had to recuperate 
from a devastated economy. “My grandparents, 
and even my parents when they were five or 
six years old, are scarred with this memory of 
hunger.” Therefore, once the economy slowly 
started picking up, the first thing that mattered 
was simply to have food. The most influential 
group of people in the Chinese society today are 
those 50 to 60 years old, who missed a lot of their 
education due to the social revolution and sudden 
opening up of the economy. People back in the 
1980s were focused on getting their basic needs 
satisfied. Eating and wealth therefore came ahead 
of manners. 
“Chinese people were never rude to begin with, 
the ruin of their prosperity and some tough histo-
ry simply made them forget”, Joe says. The same 
people that are seen as rude by Europeans in 
restaurants in China, would be found just as im-
proper in a formal situation, no matter nowadays 
or in ancient times. Many of the wealthy Chinese 
business men still come from the background of 
not being trained to behave in a certain manner. 
But things are changing fast, says Joe, more and 
more you see how Chinese people adapt to West-
ern manners.

Respect  When compared to Western cul-
tures Joe thinks that Chinese people could learn 
manners. At the same time, Western people can 
learn a thing or two from the Chinese. It is all 
about respect in China, especially towards people 
of higher social status or older men. In a formal 
dining situation all the younger or new employ-
ees have to stand up and wait for the senior mem-
ber to sit down first, also the younger people are 
obliged to pour the drinks to the elderly. “This 
is something you rarely see in Europe. The first 
thing that people do in Europe is that they sit 

down and wait for their food”. Also the way food 
is served and eaten is different. Using chopsticks 
is not always a crucial skill but the way they are 
used is important. For example never stick the 
chopsticks into a rice bowl and leave them there, 
this resembles a ritual done during a funeral and 
can be interpreted very negatively. Furthermore, 
stirring with the chopsticks in the common plate 
is wrong. It is normal in Chinese families to eat 
much, so if you visit a family they will make 
sure that every time you finish your plate you 
get more. This is a sign of generosity and care 
towards the guest.
Chinese people may not have the table manners 
considered proper in Western countries but they 
are changing very fast. More websites are avail-
able for Chinese businessmen to understand how 
to interact with Europeans and how to eat with 
the proper table manners. Now it is up to the Eu-
ropeans to adapt more to the Chinese by attempt-
ing to eat with chopsticks properly and catch up 
with the same level of respect the Chinese have 
for their table companions. 

Gail Whiteman

Cave Man
La Gomera is an island paradise off the coast of 
Africa, more remote than the tourist hotspot 
of Tenerife with clubs and complete English 
breakfast. We stayed at the eco-resort Finca 
Argayall.  
During siesta, there are only birds, waves, 
and the far away noise of the afternoon ferry.  
Underneath a rubber tree beside the pool, you 
see a volcanic cliff coastline, electric blue sea, 
pale sky, black rock beach and so much sun that 
you forget about the grey clouds of Rotterdam. 
Most visitors think seriously about how to 
stay longer. One way is to live in the caves. We 
heard about this at the ice cream shop. An old 
man with a big white beard, bronzed skin and 
a red string bikini walked into the cafe wearing 
a snorkeling mask. He was hard to miss, and 
a child thought he was a crazy sort of Santa 
Claus. It turns out he was Danish, living in a 
cave beyond the Finca.  
There is something irresistable about caves. 
Dark, primal, adventurous. We decided that 
we had to see what that old man was up to. A 
few days later, we set out with our kids on the 
rocky walk towards the ‘Pigs Bay’, an almost un-
touched beach in a small jagged cove. Indeed 
there were caves. But no old hippie. Instead 
we met a young rasta couple who had lived 
in a cave for 3 days.  They didn’t say much but 
looked like they were having a nice holiday. I 
took a look at an empty cave – tidy with rocks 
piled high to keep out the sand, bongo drum 
on a cotton mat, some jars with rice and salt, 
a few cave paintings and a cactus in a pot. It 
looked a bit like a yoga studio. When I looked to 
the view, it took my breath away. 
Later I talked to Ian from London. He’d been 
here for 7 months. I asked him about the caves.  
Turns out he’d lived in one for four months: 
“Great way to get grounded. Makes life simple 
again when you’re far away from the bankers, 
just the waves and the lizards for company.”  
We also heard more about the near-naked 
Dane.  “He comes in often.  He’s a hippie with 
a visa card and a pension! He’s in Tony’s music 
video in that song about living in a cave ...”  
Later we saw him cycling through town, off to 
a party in the sunset, bare chest and rainbow 
shorts. Eccentric yes, but crazy – no.    

Dr. Gail Whiteman, director, Sustainability and 
Climate Research Centre

To see music video:  www.tonyreece.llun.net and 
Eco-resort: www.fincaargayall.com

THE MISCONCEPTION 
OF CHINESE TABLE MANNERS
Eating in a restaurant in China can be quite an experience. Chinese people have strange but 
also bad table manners, it is said, ranging from being rude to waitresses, spitting on the 
floor in restaurants, to burping and slurping. 
  text  Alexander Broekman photography Ronald van den Heerik
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Circus arts
Not everybody in Rotterdam is a Business or Law 
student. Believe it or not, there is also a study to 
become a circus artist. This ‘HBO’ programme 
combines the forces of the Codarts Conservatorium, 
the Hogeschool voor de Kunsten and the Rotterdam 
Dance Academy to train Holland’s best circus art-
ists. The city of Rotterdam promotes this unique 
programme with special events and circus visits to 
Rotterdam throughout the year 2009. Visit one of the 
performances of the student artists at the Schouw-
burg on 19 and 20 May. It is something spectacular 
for everybody. Young people of your own age do 
what you were admiring and dreaming about during 
your childhood when you visited the circus with 
your parents. If you still don’t believe it is really 
happening, check out the Codarts website where the 
study programme itself is described in detail. 
www.codarts.nl 

The Collection Two
160 years of Museum Boijmans van Beuningen is 
reason enough for a new collection. “Collectie Twee” 
is a large variety of art out of the huge treasure trove 
of the museum’s basement. Every week the exhibi-
tion changes and new pieces are brought to the eye 
of the visitors. The exhibition will run the entire 
year, creating a time line of arts within the museum. 
More than 150 drawings and prints in combination 
with over 400 canvases, 150 sculptures and 700 
design objects, including world-famous pieces from 
Rembrandt, Picasso, Dürer, Michelangelo, Rubens, 
Cézanne and Dalí, are shown during this exhibition. 
Not many museums in the world can amaze their 

visitors with such a collection. If only one of the 
names above rings a bell, you have no excuse not to 
visit one of Holland’s most famous museums located 
in your hometown, Rotterdam. Check out the web-
site for prices and opening hours.
www.boijmans.nl

Dunya Festival
A “world culture festival” in Rotterdam is maybe 
the best description for the most exciting event of 
this month on Sunday 31 May. In the Park, next to 
the Euromast, 160 cultures from all over the globe 
will melt together for a day of fun. Performances of 
all kind like bands, theatre groups, poets and ev-
erybody willing to contribute something to this day 
of cultural exchange, will form a great programme 
accompanied by tasty meals from many of the dif-
ferent cultures. Everybody is welcome to chill on the 
green grass or wander from stage to stage and from 
stand to stand. Get to know some of the over 160 
nationalities that make up the international popula-

tion of Rotterdam. Check out the Dunya website 
for performances you want to have a look at and go 
there with some friends for a great day and perhaps 
make some more new friends.
www.dunya.nl

Young fashion talents at the 
Kunsthal
Until 17 May, fashion design students get the 
chance to present their work in the Kunsthal Rot-
terdam. Some of them just graduated from the 
Arts Academy, others have already started their 
own labels and are becoming world famous. This 
exhibition, which is more a kind of fashion show, 
gives you the chance to get in touch with this excit-
ing business. Have a look at what these motivated 
starters are producing. See where creativity brings 
young students, like you yourself. Maybe you will 
find something trendy there that inspires you for 
your next shopping trip. Or you might find that the 
difference between Gucci and other brands is not as 
big as is promoted by the media. If you have any in-
terest in fashion, this is the place to be. Go there, see 
the work of the participants and become a fashion 
maniac yourself. Check out if you know any of the 
participating student designers from the Willem de 
Kooning Arts Academy. On the website of the 
Kunsthal you can find links to their websites.
www.kunsthal.nl 

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 

 STUDENT COUNCELLORS 

Consultation hours student counsel-
lors by telephone 
The student counsellors have a con-
sultation hour for short questions on 
Monday by telephone between 3 p.m. 
and 4 p.m. Please use (010) 408 1136. 
 

SCHOOL OF ECONOMICS 
 
The IBEB Programme is Looking for 
Mentors! 
The IBEB programme is looking for 
students who would like to become a 
mentor of freshmen in the academic 
year of 2009-2010. Requirements: 
•You are available for the training on 
Monday August 24th and Tuesday 
August 25th. 
•You are available to guide freshmen 
from September 2009 during the first 
block for four sessions and individual 

meetings and one session each block 
thereafter.  
•You are enthusiastic, reliable and 
organized, have good communication 
skills, and your study results are good. 
Salary Indication: 10 euro per hour – 
around 550 euro in total.  
Application: fill in application form at 
www.ese.eur.nl/students/bachelor 
under ‘News’, or pick up the form at 
H6-02 before  May 25th. 
If you have any questions, please 
contact N. Twigt (ntwigt@ese.eur.nl ), 
room H6-14, telephone: 010-4082172). 

E S S C

SERVICE

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Christian Mathis
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Wat deed je voor deze opleiding? “In 2005 heb ik in Utrecht mijn International Development Studies afge-
rond; een wat linkse opleiding waarvan de afgestudeerden meestal terechtkomen in de non-profit sector. Ik was 
toen waarschijnlijk de meest rechtse student die er rondliep. Bij ABN AMRO heb ik daarna een traineeship ge-
daan en er twee jaar gewerkt als preferred banker, iemand die persoonlijk financieel advies geeft aan klanten.”

En toch weer gaan studeren? “Het puur commerciële is me te beperkt. Ik wil meer met de maatschappij bezig 
zijn. De opleiding is moeilijker maar ook leuker dan ik verwachtte. Een column schrijven, bijvoorbeeld, is niet 
zo simpel als het lijkt als je er een leest; juist omdat het zo eenvoudig en vanzelfsprekend moet lijken. Nu ben ik 
vijf maanden bezig en sta op het punt aan mijn stage bij De Telegraaf te beginnen. Waar je terechtkomt, wordt 
bepaald door de docenten, die een min of meer bindend advies geven dat gebaseerd is op hun ervaringen met 
jou. Ik ben heel blij met de keuze die ze gemaakt hebben, de Telegraaf heeft van alle dagbladen het beste finan-
ciële katern, en daar kom ik te werken. Mijn ervaringen bij de bank komen zo nog van pas.”

Hoe betaal je dit? “Terwijl ik werkte, heb ik een jaartje bij mijn ouders gewoond, en goed kunnen sparen”

Daarna? “De eerste vijftien jaar in het bestaan van deze opleiding was het voltooien ervan al een garantie voor 
een vaste aanstelling. De laatste vijf jaar is dat langzaam omgeslagen en beginnen de meesten na afloop als 
freelancer. Maar ik ga uiteindelijk wel voor een vaste baan.”

Je kamer? “Die huur ik geheel gemeubileerd van een studente die voor vijf maanden op stage is in Canada; dat 
kwam perfect uit. Deze unit bestaat uit vier kamers met een eigen badkamer en een gemeenschappelijke keuken 
annex woonkamertje. Hiervoor woonde ik bij mijn ouders in Son en Breugel, en daarvoor vijf jaar in Utrecht. 
Ik heb ook een kleine vier jaar in Zwitserland en twee jaar op Curaçao gewoond, vanwege het werk van mijn 
vader die bankier was. Ik voel me overal snel thuis. Ook in Rotterdam.”  

Wouter Helders, Postdoctorale dagblad opleiding journalistiek
Leeftijd: 25 jaar
Geboorteplaats: Eindhoven
Woonplaats: Rotterdam       tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Werk en lol
Met de komst van het voorjaar is het een stuk 
warmer geworden en zijn we steeds meer 
buiten te vinden. Want, natuurlijk is het veel 
lekkerder om buiten op een terras een biertje te 
drinken, of om lekker door de stad te struinen 
in plaats van binnen te zitten. Heerlijk, en we 
hebben het ook verdiend na de lange periode 
van kou en korte dagen. Eindelijk kunnen we 
ook ’s avonds nog even lekker buiten relaxen. 
De weekenden in het voorjaar bieden ons ruim-
schoots de mogelijkheid om van de natuur te 
genieten. En of dat nou de polders rond de stad 
zijn, de Kralingse Plas, of een fietstochtje langs 
de Maas, dat maakt niet uit. Genieten van het 
nieuwe seizoen is gewoon nodig. Tegelijkertijd 
zijn we nog steeds studenten, en alle outdoor 
fun moet nog steeds afgewisseld worden met 
studeren. Natuurlijk is het moeilijker om te 
studeren als het buiten lekker weer is, maar dat 
mag geen excuus zijn om je tentamens niet 
te halen. Daarom studeren sommigen meer 
overdag, om zodoende de avonden en weeken-
den vrij te hebben. Anderen genieten juist van 
de warme middagen en hopen weer bij te raken 
met studeren in het weekend. En sommigen 
stellen gewoon alles uit tot er een moment 
komt waarop het regent, of gewoon tot de 
laatste week voor de tentamens. Prima, zo lang 
het maar werkt. We moeten echt wel lol kunnen 
hebben in het leven. We moeten onze tijd dus 
goed plannen, en een soort van balans zien 
te vinden. Alleen werken en studeren is niet 
gezond, dat hou je niet lang vol. Maar alleen 
maar feesten en lol hebben is ook weer niet 
goed, want dan wordt dat een soort routine. 
Hoe dan ook, je mag niet klagen dat je te weinig 
tijd hebt, want, stel dat jij iemand bent met een 
druk leven: je slaapt acht uur per dag, je bent 
zes uur kwijt aan je studie (inclusief koffiepau-
zes), je werkt vier uur, je bent een uur kwijt met 
reizen, twee uur aan eten en nog een uur met 
andere belangrijke zaken, zoals douchen, 
e-mailen, et cetera. Hoeveel tijd houd je dan 
over? Twee uur precies, voor lol! En waarschijn-
lijk ben je niet eens tien uur per dag kwijt aan 
studie en werken, dus houd je nog meer tijd 
over. Het enige wat rest is een beetje goede 
voorbereiding en planning want alleen op die 
manier weet je zeker dat er altijd genoeg tijd is 
voor een beetje lol. Als we dat willen natuurlijk…

  Vytautas Serys is economiestudent uit Litouwen

Vytautas




