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‘In geouwehoer kan 
je niet wonen’
Stevige woorden van de commissie-Ringeling aan het bestuur van deze 
universiteit. De huisvesting van buitenlandse studenten is jarenlang ver-
onachtzaamd en dat leidde tot een ‘echec’ afgelopen augustus: tiental-
len internationale studenten zonder kamer, waarvan een deel in cara-
vans moest bivakkeren de eerste periode van hun studiejaar. Welkom in 
Rotterdam.
Ringeling, emeritus hoogleraar die opdracht van het College van Bestuur 
kreeg om het echec te onderzoeken, rekent het het universitair bestuur 
zwaar aan dat ze hun zorgplicht richting de buitenlandse studenten 
hebben verzaakt. Ook al besteed je je huisvesting uit aan woningcorpo-
ratie Stadswonen, je blijft als gastheer verantwoordelijk voor je bezoek. 
Zeker nu de universiteit de lat wat betreft internationalisering (over en-
kele jaren moet een kwart van alle EUR-studenten uit het buitenland ko-
men) zo hoog heeft gelegd. 
Stevige woorden dus, maar ook weinig verrassend. Het debacle in au-
gustus met de dakloze studenten werd door medewerkers die het kon-
den weten op de werkvloer al gevreesd. Het uitbesteden van de huisves-
ting aan Stadswonen en de gebrekkige communicatie en overdracht van 
informatie was bij hen genoegzaam bekend.
Toch is het soms nodig om het zwart op wit te stellen. En hoeveel steken 
het universitair bestuur in deze ook heeft laten vallen, ze zijn wel met de 
billen bloot gegaan door Ringeling de zaak te laten uitzoeken en de re-
sultaten te openbaren.
Maar is dat genoeg?
Ringeling is terecht van mening dat de universiteit haar verantwoorde-
lijkheid moet nemen als het gaat om de organisatie van de huisvesting 
van buitenlandse studenten.
De reactie van bestuurslid Kees van Rooijen op het rapport van de com-
missie Ringeling geeft nog niet het idee dat we een rustige zomer tege-
moet gaan. Je kan de bestuurder prijzen om zijn deemoedigheid, maar 
veel daadkracht spreekt er nog niet uit. 
Hij zegt dat het de universiteit ‘menens is’ om de problemen op te los-
sen. Maar wat gaan al die buitenlandse studenten die nu hun koffer aan 
het pakken zijn voor een verblijf in Rotterdam, en al die faculteitsmede-
werkers – die wellicht met angst en beven de augustusmaand tege-
moetzien – hier van merken?
De samenwerking met Stadswonen wordt vooralsnog onveranderd 
voortgezet, ondanks de regen van klachten over de achterblijvende 
dienstverlening van de woningcorporatie. En er is ook nog steeds geen 
duidelijkheid over de eventuele bewoning van het F/G-gebouw op de 
campus, wat enig soelaas kan bieden.
Ringeling pleit voor een ‘centrale regisseur’ die deze zomer het huisves-
tingsbeleid binnen de universiteit aanpakt. Goed idee: op zijn Rotter-
dams noemen we dit een ‘huisvestingsmarinier’. Niet lullen maar poet-
sen. Want ‘in geouwehoer kan je niet wonen’.*

Wieneke Gunneweg
hoofdredacteur Erasmus Magazine en EM Online, gunneweg@em.eur.nl 

* Een buitengewoon Rotterdamse uitspraak van Amsterdammer Jan Schaeffer, 
wethouder Woningzaken en stadsvernieuwing in Amsterdam in de jaren ’70.
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Openlucht- 
bioscoop: 
chillen en 
rillen 
Zo’n 450 man, merendeels 
studenten, kwamen dins-
dag 21 april op de EUR 
Open Air Cinema af. Ge-
zeten op klapstoeltjes, uit-
gedeelde vuilniszakken of 
zelf meegebrachte kleedjes 
en dekentjes tegen de frisse 
aprilavond konden zij kij-
ken naar ‘Burn after Rea-
ding’ met onder anderen 
Brad Pitt, George Clooney, 
Frances McDormand en 
John Malkovich.
Even leek een technische 
stroring roet in het eten te 
gooien, toen rond het aan-
vangstijdstip van 9 uur 
plots het opblaasframe 
waarin het scherm was op-
gehangen ineenzakte. Ge-
lukkig bleek het euvel – 
een gesprongen stop – snel 
verholpen.
De catering – in handen 
van campuscafé ‘In de 
Smitse’ – had niet op zo-
veel publiek gerekend. Het 
bier was al enkele minuten 
na aanvang van de voor-
stelling op.
Voorafgaand aan de 
hoofdfilm werd een korte 
versie van de winnende 
film van de Rotterdam 
Studenten Film Festival 
Awards vertoond: ‘Zee der 
ogen’ van Stefan Rox. Hij 
won er, behalve eeuwige 
roem, honderd euro en een 
fles champagne mee. GE 
(foto: Ronald van den Heerik)



>> De kwestie

Hoe zijn sociale netwerken in de loop der tijd veran-
derd? “Kleine, hechte, hiërarchisch gestructureerde 
gemeenschappen waren hier in het Westen lange 
tijd de sociale vorm. In Nederland had je de klassie-
ke zuilen. In die traditionele sociale gemeenschap-
pen zijn alle punten gelijk verspreid rond het cen-
trum. Midden in een dorp staan de mensen die de 
macht in handen hebben en daar omheen staan de 
burgers. Maar traditie bindt mensen niet langer. 
Sociale verbanden worden netwerken waarin ieder-
een terecht kan komen en waarbij er geen hiërarchie 
meer speelt.”

Waaraan zijn die veranderingen toe te schrijven? 
“De komst van nieuwe media en digitale technolo-
gieën is een belangrijke reden voor deze erosie van 
traditie en gemeenschap. Denk aan sociale netwerk-
sites op het internet, zoals Hyve  en LinkedIn. Die 
geven heel goed weer hoe die nieuwe sociale vorm 
in elkaar steekt. Mensen kunnen op grote afstand 
van elkaar contacten onderhouden. Een individu is 
het knooppunt geworden in verschillende netwer-
ken die niet langer zijn gebonden aan een specifieke 
tijd of plaats. Deze netwerken staan los van locatie 
en ideologie en zijn gecentreerd rond bepaalde the-

ma’s of hobby’s. Ze zijn vrijwillig en vrijblijvend en 
er ligt minder sociale druk op.” 

Gaan de netwerken van instituten, zoals het ko-
ningshuis, ook met de tijd mee? “De elite, waar ko-
ningin Beatrix natuurlijk ook onderdeel van is, 
maakt al veel langer deel uit van een sociaal ver-
band met een mondiaal, netwerkachtig karakter. 
Dat internationale, politieke netwerk vind je bij het 
koningshuis dus al veel langer. Aan de andere kant 
maakt Beatrix deel uit van een traditie, want wat is 
er traditioneler dan de monarchie, waarbij de macht 
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TradiTie werpt muren op
Hoewel sociale netwerken steeds opener en transparanter worden, blijft het koningshuis 
een gesloten bastion. Dat is natuurlijk voer voor complottheoretici. Waarom wordt het 
koningshuis niet transparanter? En waarom willen wij dat eigenlijk zo graag? Mensen 
eisen dat machthebbers hun motieven volledig blootleggen, zegt cultuursocioloog Stef 
Aupers. ‘Maar traditie werpt muren op.’ tekst Caroline van der Schaaf  foto RVD

De koninklijke familie in 2005. 



van generatie op generatie wordt overgedragen? En 
tradities veranderen niet snel.”

Het netwerk van de koningin blijft dus gesloten? 
“Bij de koningin zijn de grenzen van haar netwerk 
natuurlijk veel strikter bepaald dan bij de gemid-
delde burger. Doordat er zo weinig openbaarheid is, 
ontstaat er een bepaalde spanning. Want gemeen-

schappen en sociale netwerken worden juist steeds 
opener. Ook politici zitten tegenwoordig op Hyves. 
De overheid was vroeger een terrein dat veel meer 
verborgen was voor normale burgers. De laatste ja-
ren laten politici zien wat ze doen en worden daar-
mee transparanter. Dat is in elk geval de boodschap 
die zij communiceren naar het morrende volk. De 
eis om geen gesloten gemeenschap meer te zijn, 
maar een open netwerk, wordt aan steeds meer in-
stituties opgelegd. Maar bij het Koningshuis stopt 
‘ie. Je ziet daar de klassieke stiff upper lip, een muur 
wordt opgetrokken om die bolwerken van traditie 
niet open te stellen.” 

Is die terughoudendheid in deze tijd nog wel vol te 
houden? “Je ziet in ieder geval dat er een soort mys-
tificatie ontstaat. Er komt een machine van roddel 
en complottheorieën op gang, juist omdat het socia-
le verband niet transparant is en die transparantie 
wel gewenst is. Machtige mensen achter de maat-
schappelijke coulissen hebben de touwtjes in han-
den, iets wat de burger niet kan zien en niet kan 
meemaken maar waar de complottheoreticus wel 
weet van meent te hebben. Over de overheid, over 
wat ze uitvreet, en wat ze onder de pet houdt – en 
ook over het koningshuis – ontstaan steeds meer 
complottheorieën. Het is een donkere plek in het sy-
steem. Dat leidt tot allerlei fantasieën die wel of niet 
waar kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan theorieën 
rond de dood van Diana. Er doen geruchten de ron-
de dat het Britse koningshuis daarachter zit.”

Welke complottheorieën bestaan er over het Neder-
landse koningshuis? “Ook hier wordt er over van al-
les gespeculeerd. De meest hardnekkige roddel of 
complottheorie gaat over de Bilderberg-conferen-
ties. Die netwerken van allerlei invloedrijke figuren 
in binnen- en buitenland bestaan sinds halverwege 
de jaren vijftig en werden geïnitieerd door Prins 
Bernhard. Balkenende en Beatrix schijnen er altijd 
aanwezig te zijn. Maar wat daar precies gebeurt, is 

onduidelijk. Het is een evenement dat volledig 
wordt afgeschermd van de burger en de media. Het 
kan niet transparant worden gemaakt. Het gevolg 
daarvan is dat er allerlei wilde theorieën worden 
ontwikkeld over wat daar wordt bekokstoofd. Er 
zouden allerlei dingen worden besloten die niet de-
mocratisch zijn en die niet door de beugel kunnen. 
Bijvoorbeeld dat Beatrix rond 2001 een verbondje 

heeft gesloten met Pim Fortuyn, waarbij Fortuyn 
als joker werd ingezet om de burger te laten zien dat 
de politiek niet functioneerde. Op die manier kon 
Beatrix weer instappen en kon de monarchie de 
macht overnemen. Dit soort theorieën kun je niet 
verifiëren en ook niet falsificeren, dat is het kenmerk 
van een complottheorie.”

Waarom wordt het koningshuis niet wat transpa-
ranter? “Dat komt door de traditie die in stand 
wordt gehouden. Dat is inherent aan traditie: het is 
altijd zo geweest dus dat moet zo blijven. Het ko-
ningshuis zal zich daarom in alle opzichten verzet-
ten tegen het idee dat het allemaal anders moet en 
dat de sociale structuur moet veranderen. Daar zit 
heel veel weerstand. Maar de komende generaties 
zullen daar heus wel wat verandering in brengen. 
Willem-Alexander zal zonder meer transparanter 
zijn dan zijn moeder, maar het is wel logisch dat bij-
voorbeeld politici daar opener voor staan dan de ko-
ningin. Het koningshuis is het laatste bolwerk van 
traditie. En traditie werpt muren op.”

Waarom vinden mensen het eigenlijk zo’n probleem 
dat het koningshuis niet open is? “Omdat we indivi-
dualistischer en mondiger zijn geworden. Mensen 
trekken het niet meer dat ze niet alles kunnen we-
ten. Er bestaat veel wantrouwen ten opzichte van 
gesloten sociale systemen. Er zijn grote machten en 
krachten die invloed hebben op jouw leven en die 
verborgen blijven. Mensen eisen dat de machtheb-
bers hun motieven volledig blootleggen. Zo kun je 
de fascinatie voor complottheorieën en allerlei reali-
ty shows verklaren. We willen niet dat dingen ge-
heim zijn. Het onderscheid tussen publiek en pri-
vaat moet sneuvelen en het onderscheid tussen in-
stituties en de burger ook. Dat zijn de muren waar-
aan we aan het morrelen zijn.”

Misschien wil prinses Amalia straks ook wel op Hy-
ves. Ziet u dat voor u? “Nee. De hele traditie van 

het koningshuis schrijft voor dat bepaalde informa-
tie geheim moet blijven. Dat zit in dat instituut in-
gebakken. Volledige transparantie kan er niet zijn. 
Met de tijd zal de eis om meer transparantie echter 
toenemen. Ook het koningshuis zal er op een be-
paalde manier aan moeten toegeven. Maar alle in-
formatie die naar buiten komt, zal worden gefilterd, 
dat kan niet anders.”   
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TradiTie werpt muren op

 ‘Over de overheid, over wat ze uitvreet, en wat ze onder de 
pet houdt – en ook over het koningshuis – ontstaan steeds 
meer complottheorieën’

Dr. Stef Aupers (Amstelveen, 1969) studeerde 
sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hij promoveerde in 2003 op een proefschrift 
over ‘betovering’ en spiritualiteit in de moderne 
samenleving aan de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Vervolgens voltooide hij een post-
doctraject gefinancierd door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) over de relatie tussen religie en com-
putertechnologie. Vanaf december 2006 is hij 
werkzaam bij de EUR als universitair docent 
sociologie en sinds november vorig jaar als 
universitair hoofddocent.
Aupers is lid van de Amsterdam School for 
Social Science Research (ASSR) en redacteur 
van het tijdschrift Sociologie. Daarnaast is hij 
bezig met onderzoek naar online gaming dat 
op termijn zal verschijnen in boekvorm. (foto: 
Ronald van den Heerik)
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Brainstorm over 
studentenvoorzien-
ingen 
Het Onderwijs-, Onderzoek- en 
Studentenzaken (SSC OO&S) 
roept de hulp in van vijftien 
studenten om mee te denken 
over hun diensten en pro-
ducten. Het studentenpanel 
draagt ook zelf knelpunten 
of problemen aan om over te 
brainstormen.

De eerste bijeenkomst van het pa-
nel was op 14 april. Lillian Jillissen, 
directeur van SSC OO&S, is voor-
zitter van het panel. Na een uitleg 
over hoe haar afdeling in elkaar zit, 
kwamen de studenten meteen met 
een aantal opmerkingen en verbe-
terpunten. Die gingen over het lan-
delijke inschrijfsysteem Studie-
linkc, over digitale machtiging en 
over inschrijven voor meerdere stu-
dies bij verschillende universiteiten. 
Ook was onduidelijk of een student 
wel of niet een tentamen mag ma-
ken als die zich daarvoor te laat 
heeft ingeschreven. Het panel zou 
het bovendien op prijs stellen als 
tijdens een tentamen niemand in 
het laatste kwartier de zaal mag 
verlaten. Kortom, het panel denkt 
mee over allerlei praktische proble-
men. Sommige onderwerpen moe-
ten echter met de betreffende facul-
teit worden besproken. 
Zes keer per jaar zal het panel bij 
elkaar komen. Ook wordt er een be-
sloten forum op SIN-Online of 
Blackboard gestart waar panelle-
den tussentijds kunnen overleggen. 
Hierdoor kunnen dringende proble-
men meteen worden doorgespeeld 
naar OO&S dat  zo snel mogelijk 
aan de slag gaat met de verbeter-
punten en deze terugkoppelt naar 
het panel. Het panel is in eerste in-
stantie voor een jaar aangesteld. 
Daara wordt geëvalueerd of het een 
toegevoegde waarde heeft. Zo ja, 
dan gaat OO&S waarschijnlijk 
door met dit initiatief en mogen zit-
tende studenten nog een jaar aan-
blijven. LS 
Vragen en opmerkingen kun je 
sturen naar panelsecretaris Fleur 
Duijndam (duijndam@oos.eur.nl). 

Van 1976 tot 2004 was 
Ton Molendijk lid van het 
Dordts centraal Comité 
Oranjedag voor de viering 
van Koninginnedag. In 
de aanloop van 30 april 
stelde de pedel van de EUR 
een boekwerkje samen, 
getiteld ‘Dordrecht en het 
huis van Oranje-Nassau’.

Bent u zo’n Oranjefan? 
“Nou, fan. Ik heb wel van huis een soort liefde voor het 
Oranjehuis meegekregen; dat is één. Daarnaast werkte 
ik ooit bij de Gemeente Dordrecht als schrijver van ad-
viesnota’s voor raadscommissies. Omdat ik organiseren 
leuker vond dan stukken schrijven, werd ik door een col-
lega benaderd voor het Oranjecomité – ik was al voor-
zitter van de personeelsvereniging. Dat was in 1976. 
Sindsdien zijn er niet alleen in de binnenstad festivitei-
ten op Koninginnedag, maar ook in de wijken, al is dat 
zeker niet alleen mijn verdienste.”
 
U bent pedel. Spreken de tradities van het koningshuis 
u daarom aan? “Als ze passen in deze tijd wel, ja. Ik 
vind het mooi om tradities te handhaven, maar je moet 
dan wel tegelijkertijd denken waar je mee bezig bent. In 
die zin is Koninginnedag een beetje als de Opening van 
het Academisch Jaar: een traditie, maar wel gevierd op 

een manier die past in de huidige tijd. De Oranjes pas-
sen in de Nederlandse samenleving, ook vanwege de 
wijze waarop ze hun functie vervullen.”

Hebben de Oranjes en Dordrecht een speciale band? 
“Tegenwoordig niet echt meer, al is dat in bepaalde peri-
oden wel anders geweest. Zo was ten tijde van Willem 
van Oranje Dordrecht de belangrijkste stad van Hol-
land. Daar werd ook het voortouw genomen om in ver-
zet te komen tegen de Spaanse overheersing. Maar met 
de afname van belangrijkheid van Dordrecht is ook de 
band met de Oranjes minder geworden. Steden als Am-
sterdam en Delft zijn in die zin veel belangrijker. Boven-
dien waren de bestuurders van Dordrecht van een ande-
re signatuur – geen echte royalisten. Niet voor niets 
kwamen de gebroeders De Witt er vandaan.”

Heeft u eigenlijk een favoriete Oranje? “Nee, dat kan ik 
niet zeggen. Ik heb er veel mogen ontmoeten in levende 
lijve: Juliana, Bernhard, Claus, Beatrix, Margriet, Wil-
lem-Alexander, Máxima. Het sterke van de Oranjes is, 
dat ze voldoen aan wat er onder bevolking leeft. Juliana 
was een goede koningin voor die tijd, zoals Beatrix dat 
nu is. En ik heb geen reden eraan te twijfelen dat Wil-
lem-Alexander en Máxima dat straks niet zullen zijn.” 
GE

‘Dordrecht en het huis van Oranje-Nassau’ is verkrijgbaar 
in de boekhandel. ISBN: 978-90-76496-38-2. Prijs € 3,95.

>> Vier vragen aan…

Ton Molendijk, pedel 

Eerder stemde de U-raad nog tegen het voornemen tot op-
heffing. De toezegging van het College van Bestuur om 
het besluitvormingsproces rond het opheffen van opleidin-
gen te herzien, maakte dat de U-raad toch instemde. Bo-
vendien keek de raad naar het belang van de nieuwe stu-
diekiezers die weinig meer te zoeken hebben op een oplei-
ding die zich niet meer gedragen weet door de faculteit.
Het formeel opheffen van de bachelor Economie & Infor-
matica (E&I) gebeurt pas in het collegejaar 2010-2011. De 
vertraging in de besluitvorming heeft ervoor gezorgd dat 
formeel opheffen niet meer mogelijk was voor komend col-
legejaar. De U-raad wil bij voornemens tot het opheffen 
van opleidingen voortaan eerder betrokken worden. Bij de 
besluitvorming rond E&I voelden raadsleden zich voor een 
‘fait accompli’ gesteld door het bestuur van de Erasmus 
School of Economics (ESE). De ESE was al gestopt met de 
werving van scholieren voor E&I voordat formeel tot op-
heffing was besloten. Rector Steven Lamberts zei tijdens 
de raadsvergadering dat de besluitvorming rond de ophef-
fing van de opleiding ‘geen schoonheidsprijs verdiende’.
Decaan van ESE, Philip Hans Franses, zegt in reactie hier-
op: “Met de informatie die wij hebben afgeleverd aan het 
College van Bestuur en de U-raad was niks mis. Die infor-
matie verdiende keurig de schoonheidsprijs. Wij hebben 

alle stappen nog eens uitvoerig toegelicht aan de Universi-
teitsraad in een recent gesprek.”
Over de motivatie voor het faculteitsbestuur om de oplei-
ding op te heffen zegt Franses: “Ik wil economen opleiden. 
Ik geloof in een monodisciplinaire opleiding waar we met 
een economische blik naar vele onderwerpen kijken. Eén 
vak goed leren, dat doen we hier al sinds 1913 en dat moet 
zo blijven. Overigens hebben we geen enkele reden om me-
dezeggenschap uit de weg te gaan of te negeren. Maar het 
kan ook niet zo zijn dat een Universiteitsraad beslist dat 
wij een opleiding moeten voortzetten, die de ESE uiteinde-
lijk moet betalen”, aldus Franses. DR/WG

E&I wordt I&E?
Scholieren kunnen zich niet meer inschrijven voor de op-
leiding Economie & Informatica aan de EUR. Scholieren 
wordt op de website van Economie verzocht zich in te 
schrijven als student aan de Universiteit Leiden. 
Informatica & Economie wordt daar een variant binnen 
de bachelor Informatica van de Faculteit Wis- en 
Natuurkunde. I&E-studenten gaan drie dagen per week 
in Leiden informaticavakken volgen en krijgen twee da-
gen in Rotterdam college in de economische vakken. De 
huidige studenten E&I kunnen hun opleiding afmaken. 

>> Onderwijs

E&I vindt wederopstanding als I&E in Leiden
De Universiteitsraad heeft alsnog ingestemd met het voornemen om de bacheloropleiding Economie & Infor-
matica aan de Erasmus School of Economics op te heffen. De opleiding wordt onder de naam Informatica & 
Economie (I&E) voortgezet aan de Universiteit Leiden.
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Kort 
nieuws 
Erasmus Magazine wint 
1e prijs
Erasmus Magazine heeft uit han-
den van een professionele jury de 
1e prijs ontvangen voor de Beste 
Rubriek 2009. De rubriek ‘Uitver-
groot’ – de grote nieuwsfoto op de 
eerste pagina’s van elk magazine 
– werd door de jury onder leiding 
van NRC-journaliste Patricia 
Veldhuis geroemd vanwege het lef 
en de kwaliteit van het beeldge-
bruik. De prijs werd uitgeloofd 
door de Kring van Hoofdredacteu-
ren van Hoger Onderwijsbladen, 
waarbij ook EM is aangesloten.  
WG 

Student moet lenen voor 
belasting
Kunnen studenten de gemeen-
telijke belastingen niet betalen? 
Dan moeten ze gewoon een 
maximale studielening afsluiten 
bij de IB-groep. Pas als het dan 
nog niet lukt, krijgen ze hun 
belastingaanslag kwijtgescholden. 
Dat antwoordt minister Plasterk 
van OCW op Kamervragen van 
de Socialistische Partij. Hij is niet 
van plan om de regels te veran-
deren. In een studentenhuis gaat 
de aanslag naar degene die er het 
langst woont. Als die boven de 
norm (inkomen van maximaal 
898,70 euro) uitkomt, heeft de rest 
pech en moet meebetalen. HOP

Guy Verhofstadt houdt 
Mandevillelezing
Oud-premier van België Guy 
Verhofstadt houdt op 3 juni de 
jaarlijkse Mandevillelezing aan 
de Erasmus Universiteit. In zijn 
rede zal Verhofstadt ingaan op de 
schuivende machtsverhoudingen 
in de wereld. “Nieuwe imperia 
zullen zich profileren op het 
gebied van natieoverschrijdende 
vraagstukken zoals recessie, 
klimaatverandering, terrorisme en 
de kloof tussen arm en rijk. Alleen 
een verenigd Europa kan zo’n 
imperium zijn”, aldus de vooraan-
kondiging. WG

Aanmelden via: www.mandevil-
lelezing.nl

>> Studenten

Erasmus MC-studenten pleiten voor restecp
Erasmus MC-studenten Marieke Koet en Leonora de Boo zijn het rumoer en de rotzooi in de collegezalen 
zat. De week van 11 mei voeren ze hun campagne Restecp met posters en berichten in het faculteitsblad van 
Erasmus Medisch Centrum.

Het probleem van de hufterigheid in de collegezalen staat 
niet op zich en het Erasmus MC is hierop geen uitzonde-
ring, zegt De Boo: “Zelfs bij patiëntendemonstraties, 
waarbij een patiënt over zijn ziekte komt praten, zitten er 
studenten bij die eten. Dat mag echt niet volgens de 
Erasmuscode. Ook is er veel rumoerigheid in de collegeza-
len. Docenten zijn soms nauwelijks nog te verstaan. 
Mensen die te laat zijn, komen nog met koffie langslopen. 
Studenten laten rommel achter…”
Niet bang om voor moraalridder uitgemaakt te worden, 
besloten Koet en De Boo actie te ondernemen in de week 
van 11 mei. “Misschien zullen sommige studenten onder-
ling zeggen dat ze het belerend vinden”, zegt de Boo, 
“maar ondertussen weet iedereen hoe het zit. Het is ook 
verrassend hoeveel steun ik krijg van andere studenten, 
van het bestuur en van de docenten. Docenten willen na-
melijk niet graag de politieagent uithangen.”
Niettemin was het woord respect volgens Koet en De Boo 
ook een wat uitgehold begrip en daarom werd de campag-
neterm restecp. De Boo: “Zo hopen we dat het blijft han-
gen. Het is naar een scène met Ali G., waarin hij respect op 
deze manier spelt. Wij voegen er onze leus aan toe: Keep it 
quiet, keep it clean.”

Er komen posters in de faculteit te hangen en Marieke Koet 
liet zich interviewen door Scanner, het blad van het 
Erasmus MC. Ook proberen ze hun poster die week als 
desktop-achtergrond in te stellen op de computers in het 
faculteitsgebouw. Koet en De Boo hopen dat het werkt, 
want zij zien liever niet dat er een extra toezichthouder 
mort komen op een academische instelling. DR

Uitslag poll
Amerikaanse studenten die regelmatig Facebook 
bezoeken presteren slechter. Hebben sites als Fa-
cebook en Hyves ook impact op jouw prestaties? 

Ja, ik dwaal uren rond op Facebook  15,4%
Nee, ik concentreer me liever op mijn studie  19,2%
Nee, ik laat mij afleiden door andere zaken  65,4%

Totaal aantal stemmen: 26 

Zoals je ziet hebben we meer stemmers nodig! Kijk daar-
om voor de nieuwe poll op www.erasmusmagazine.nl

Potter van Loon blikt terug op de succesvolle dag. Zoals de 
traditie wil sprongen na de overwinning de Skadianen ach-
ter hun president het water in van het Amsterdam-Rijnka-
naal. “Vorig jaar was het erg koud en ik was bang het niet 
te redden tot de boot, maar ik was zo blij met de overwin-
ning dat ik dit keer helemaal niets gemerkt heb. Het weer 
was ook prachtig! Het feest ’s avonds bij het RSC was een 
groot succes. Burgemeester Aboutaleb vereerde ons met een 
bezoek en trakteerde op twee fusten bier. Zijn komst was 
een leuke verrassing; het zag er niet naar uit dat hij zou ko-
men. We hadden hem al een paar keer gevraagd, maar hij 
zei steeds geen tijd te hebben. ‘Een mooi deel van mijn in-
burgeringscursus’, grapte hij tijdens zijn speech. Ook rector 

magnificus Lamberts, kwam langs en gaf vier fusten.”
De vierde overwinning is nog maar nauwelijks binnen of de 
Skadi-voorman blikt al vooruit op de wedstrijd van volgend 
jaar. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we volgend jaar de 
vijfde overwinning gaan boeken.” Oude-Vierroeier Mitchel 
Steenman ziet het allemaal wat genuanceerder: “Ik moet 
nog kijken of ik volgend jaar weer meedoe. In Engeland zijn 
prestigieuze wedstrijden te roeien die niet te combineren 
zijn met de Varsity.” 
“Eigen vereniging eerst natuurlijk!”, reageert Potter van 
Loon. Hij kijkt zelfs nòg een jaar verder: “Er staat nog een 
record van zes opeenvolgende overwinningen in de boeken; 
dat record moeten we ook naar Rotterdam halen.”JR

>> Sport

Op naar de 5e Varsity-titel
Skadipresident Rogier Potter van Loon is trots op zijn vereniging. ‘Zijn’ oude vier heeft zondag 12 april voor 
de vierde keer op rij het koningsnummer van de 126ste Varsity gewonnen. Daarmee werd het 111 jaar oude 
record van de Utrechtse vereniging Triton geëvenaard.

Volgens de traditie zwemmen studenten naar hun Oude vier.
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>> Doe mee en win!         
Filmwedstrijd: hoe 
gekleurd zijn media?
Op 2 juni is de jaarlijkse Rotterdam Lezing. 
Dit jaar gaat het over media in een multi-
culturele stad. Aan de lezing is een film-
wedstrijd gekoppeld.

Houden traditionele media voldoende rekening 
met jongeren, allochtonen en andersdenkenden? 
Hoe blijf jij op de hoogte van de gebeurtenissen 
om je heen? En herken jij je in de beelden die radio, 
tv, tijdschriften, kranten en internet laten zien? 
Kortom: hoe gekleurd of kleurrijk zijn de media in 
Rotterdam? 
Iedereen kan meedoen aan een filmwedstrijd. Ver-
tel in maximaal 100 seconden jouw verhaal en win 
maximaal 100 euro! Op dezelfde avond als de le-
zing worden drie prijzen uitgereikt aan de beste, 
tofste en spannendste filmpjes die over het thema: 
hoe gekleurd of kleurrijk zijn de media in Rotter-
dam! Ga dus naar www.erasmusmagazine.nl/
wedstrijd voor informatie over deelname. Inzen-
den kan tot en met 11 mei 2009. De winnende 
filmpjes worden geplaatst op EM.Online.

De Rotterdam Lezing is een samenwerkingsverband 
tussen het Studentenpastoraat, Art. 1, Erasmus 
Podium en Erasmus Magazine. 

EUR-team wint 
Imagine Cup
‘Freshgen wordt de next gen’, voorspelt 
Maarten-Jan Vermeulen van Microsoft Ne-
derland voorafgaand aan de Nederlandse 
finale van de softwarecompetitie ‘Imagine 
Cup’. En hij krijgt gelijk. 

Freshgen, een studententeam van de Erasmus 
Universiteit, behaalde maandag 20 april de over-
winning in Amsterdam en mag Nederland verte-
genwoordigen in Caïro, tijdens de internationale 
finale. 
Gedurende de programmeerwedstrijd krijgen stu-
denten de kans om hun ambitie te steken in de 
millenniumdoelen. Technologie helpt immers om 
je talenten te ontwikkelen, aldus de visie van Mi-
crosoft. Met die gedachte in hun achterhoofd de-
monstreerden de zes teams hun softwareapplica-
ties aan de jury. De EUR wordt goed vertegen-
woordigd door drie teams van Economie en Infor-
matica. Alleen de drie beste ideeën winnen een 
geldprijs en krijgen professionele hulp om hun 
product te realiseren. 
Freshgen wint de competitie met hun idee om me-
dicijndonatie gemakkelijker te maken. Masi Da-
woud van Freshgen: “Wij hebben een systeem be-
dacht waarbij medicijnen kunnen worden geïden-
tificeerd. Alle kennis en informatie wordt opgesla-
gen in een RFID-chip, die zich bevindt in het me-
dicijndoosje. Wij hopen zo de kloof tussen de wes-
terse wereld en de rampgebieden in de derde we-
reld te verkleinen. PJ

Promovendi besteden meer tijd aan de cover van hun dissertatie dan vroeger. Bedrijfs-
kundige Everard van Kemenade koos voor een Vietnamees kiekje met een verhaal. 

“De mensen die mijn kaft associëren met een grafsteen, 
en vervolgens denken dat ik de certificering ten grave 
draag, hebben het mis. In mijn proefschrift weid ik uit 
over de mate waarin professionals mee willen werken aan 
de certificering van hun organisatie. Wanneer het ver-
plicht wordt, is deze bereidheid niet zo groot. 
De grafsteen is in werkelijkheid een stèle op de rug van 
een schildpad. Deze, en nog 82 andere, staan in de tuin 
van de ‘Temple of Literature’ in Hanoi. In de 11e eeuw is 
daar de eerste Vietnamese universiteit gebouwd. De na-
men van de ‘crème de la crème’ van de promovendi van 
deze universiteit staan gegraveerd in de stenen tabletten. 
Het mooie is ook, dat de schildpad in Vietnam staat voor 
kracht, onsterfelijkheid en de eeuwige roem. Dat maakt 
mijn cover nog interessanter, omdat uit mijn proefschrift 
naar voren komt dat certificering moet blijven bestaan. 
Deze foto siert mijn kaft ook, omdat steles persoonlijke 
certificaten zijn op steen, in plaats van op papier. 
Ik bezocht voor mijn werk, als seniorconsultant kwaliteitsmanagement, twee keer per jaar Vietnam. 
Als ik in Hanoi was, wist ik niet hoe snel ik de tempel moest bezoeken. Ik heb mooie herinneringen 
aan die plek.” PJ 

>> Kaftwerk

Onsterfelijkheid en eeuwige roem

CertifiCering, aCCreditatie 
en de professional
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Everard van Kemenade (1953) is werkzaam als senior-consultant op het terrein van 
kwaliteitsmanagement bij Fontys International Projects. vanuit die functie heeft hij 
onder andere een bijdrage geleverd aan de opbouw van het interne kwaliteits-
systeem op vietnamese universiteiten en aan de implementatie van een landelijk 
accreditatiesysteem voor het ministerie van Onderwijs in Syrië.
Hij heeft diverse publicaties over onderwijs en kwaliteit geschreven. Everard is eind-
redacteur van de “methode voor kwaliteitsverbetering voor het Hoger Onderwijs 
naar het EFQm-model”, die vertaald is in het Engels, Spaans, duits, Frans, vlaams, 
Tsjechisch, Lets en vietnamees. daarnaast is hij voorzitter van de Education Training 
and activities Group, de onderwijswerkgroep van de European Organisation for 
Quality.

Everard studeerde na het Gymnasium nederlandse Taal- en Letterkunde aan de 
Katholieke Universiteit nijmegen, waar hij afstudeerde op een literatuursociologisch 
onderzoek naar politiek toneel. Hij is jarenlang docent geweest in het hoger 
beroepsonderwijs (taalkunde, studievaardigheden, projectmatig werken, creatief 
schrijven en studiebegeleiding). vanuit leiding geven aan onderwijsontwikkeling 
kwam hij in de kwaliteitszorg van het onderwijs terecht. Eerst als kwaliteitszorg-
medewerker, later als kwaliteitsmanager van een faculteit. naast zijn werk bij 
Fontys Hogescholen heeft Everard een eigen consultancy bureau audit, Consultancy 
en Training, waarin hij onder meer audits uitvoert voor de Stichting duurzaam Hoger 
Onderwijs.
Everard zijn motto is: Because excellence is a personal journey. 
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>> Universiteit en stad

De balancing act rond Ramadan
De Erasmus Universiteit heeft het gasthoogleraarschap van Tariq Ramadan verlengd tot 
februari 2011. Een dag eerder sprak het College van Burgemeester & Wethouders al zijn 
vertrouwen uit in Ramadan, die ook als raadgever in dienst is van de gemeente. Weer een dag 
later ging een meerderheid van de gemeenteraad ook overstag; de Zwitserse filosoof mag 
blijven. 

“Tariq Ramadan heeft gedurende de afgelopen twee 
jaar op een goede manier invulling gegeven aan het 
gasthoogleraarschap”, aldus de universiteit in een 
missive aan de pers kort voordat de Rotterdamse ge-
meenteraad urenlang zou debatteren over de juistheid 
van zijn aanstelling als ‘bruggenbouwer’ in het inte-
gratieproces in de stad. Het toeval wilde namelijk dat 
de verlenging van de uitnodiging voor Ramadans 
gasthoogleraarschap samenviel met de commotie in 
de Rotterdamse politiek over zijn vermeend negatieve 
uitspraken over homoseksuelen en de positie van 
vrouwen in de islam.
“Wij hebben dit bericht met opzet vóór het raadsde-
bat naar buiten gebracht, om te laten zien dat de uni-
versiteit onafhankelijk van de gemeenteraad haar 

keuzes maakt in de benoemingen van hoogleraren. 
De universiteit is een academische vrijplaats waar 
los van hot items in de politiek wordt bepaald of een 
aanstelling verlenging verdient”, aldus rector magni-
ficus Steven Lamberts.
Lamberts heeft de commotie, waarbij steeds ook de 
naam van de universiteit werd genoemd, niet als ne-
gatief voor de universiteit beschouwd. “Er is niets 
nieuws gezegd. Wij kenden de kritiekpunten op Tariq 
Ramadan twee jaar geleden al. Het onderzoek dat de 
gemeente nu heeft verricht, heeft voor ons geen nieu-
we gezichtspunten opgeleverd. Het heeft al helemaal 
niets veranderd aan onze opvattingen over zijn pres-
taties alhier. Sterker: hij heeft het heel goed gedaan in 
het onderwijs en heeft succesvol gepubliceerd. Op 
basis daarvan heeft het college van decanen zijn aan-
stelling verlengd. Hij deed zijn uitspraken ook als 
persoon en niet als professor”, aldus Lamberts. 
“Hoewel je natuurlijk wel moet oppassen als per-
soonlijke opvattingen zich in de buurt van je weten-
schapsgebied begeven.”
Volgens de rector is het inherent aan de keuze die de 
Erasmus Universiteit heeft gemaakt om samenwer-
king te zoeken met overheden en bedrijven. Dat kan 
je kwetsbaar maken voor negatieve publiciteit over 
zo’n organisatie. “Samenwerking hoort positief te 
werken, pas als de nadelen groter zijn dan de voorde-
len moet je je bezinnen. Het is een balancing act 
maar daar hebben we voor gekozen.” WG

Tariq Ramadan
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>> Onderwijs

Rechten neemt eigen studenten onder de loep
Wie zijn de rechtenstudenten? Welke studenten lopen vertraging op of vallen uit? Welke 
beleidsmaatregelen werken positief op de studievoortgang? Deze vragen hoopt de rechten-
faculteit te beantwoorden met een langlopend onderzoek naar het profiel van de rechten-
student. De eerste resultaten staan vermeld in het recent verschenen rapport Uitval, 
vertraging en succes. 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FRG), begon 
het onderzoek in 2007 samen met het onderzoeks-
instituut Risbo en het loopt tot 2014. De faculteit 
wil de kwaliteit en het rendement van de bachelor-
opleidingen verhogen. Dit laatste is een probleem; 
relatief veel rechtenstudenten lopen studievertra-
ging op of vallen uit. 
Onderwijsdecaan Dick Mentink noemt het onder-
zoek ‘uniek’, omdat studenten op vier momenten 
in hun studie worden ondervraagd: voor aanvang 
van de bachelorstudie, twee maal tijdens hun stu-
die en bij de afronding ervan. Deze gegevens wor-
den vergeleken met de studieresultaten en hierdoor 
krijgt de faculteit een helder beeld hoe de student 
zich heeft ontwikkeld. Hierop kan nieuw beleid 
worden gebaseerd.
Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat 
het gemiddelde vwo-cijfer, het moment van studie-
keuze en de verwachting van de student de belang-
rijkste voorspellers van de studievoortgang in het 
eerste jaar zijn. Een lage verwachting levert vaak 
studievertraging op. Verder blijkt dat een snelle in-
tegratie op de campus een positieve invloed heeft 
op de studievoortgang. Denk daarbij aan sporten 
op de campus, met medestudenten werken aan op-

drachten en actief worden in het verenigingsleven. 
Mentink is tevreden met de uitkomsten. Het blijkt 
dat de uitvallers, vertraagde studenten, nominale 
studenten en ‘februaristakers’ een eigen profiel 
hebben. Dit biedt volgens de onderwijsdecaan 
goede aanknopingspunten voor beleid in de fase 
‘voor de poort’, dus voordat een student de studie 
begint. “We moeten potentiële rechtenstudenten 
duidelijk maken hoe belangrijk motivatie en inzet 
zijn. Dat kan in kennismakingsgesprekken en we 
zullen actief moeten optreden naar de schooldeca-
nen van de aanleverende onderwijsinstellingen. 
Dat is nieuw voor ons, maar blijkt wel noodzake-
lijk te zijn.”
Of de ingrijpende curriculumherziening, die dit 
collegejaar is doorgevoerd, zorgt voor een hoger 
rendement zal ook uit het langlopende onderzoek 
blijken. In het nieuwe curriculum zitten studenten 
in vaste studiegroepen en ze krijgen verplicht vaar-
dighedenonderwijs. Mentink kan al zeggen dat 
minder massaliteit, minder vrijblijvendheid en re-
gelmatig studeren positief uitpakken voor de stu-
dievoortgang.
De Erasmus School of Economics doet met ingang 
van dit collegejaar ook mee met het onderzoek. LS

King Kong
Waar: woensdag 22 april 14.00 – 16.45 uur
Wanneer: senaatszaal, Woudestein

Proloog: Eerstejaars rechtenstudent Elfahmi El 
Bouazati nam het initiatief om een debat te orga-
niseren over de zittende advocaat Enait. Een stel 
prachtige sprekers werden door hem opgetrom-
meld om de cultuur in de juridische beroepspraktijk 
eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
De cast: Mohammed Faizal Enait, EUR-alumnus en 
de advocaat die niet wilde opstaan voor de rechter; 
tevens producent van de niet misselijke afstudeer-
scriptie Terrornoia. Willem ‘Sociale hypochondrie’ 
Schinkel, socioloog aan de Erasmus Universiteit. 
Ties Prakken, hoogleraar in Maastricht en ‘acti-
visten’-advocate. Henk Oosterling, filosoof uit 
Rotterdam-Zuid en Japans zwaardvechter. Peter 
Ingelse, blanke mannelijke vice-president van het 
gerechtshof Amsterdam. 
Eerste helft: Ze mogen allen hun visie uit de doeken 
doen over het niet opstaan van Enait. Ingelse ligt 
er niet wakker van. Een advocaat die wel opstaat, 
maar slecht werk aflevert, dat is pas een gebrek 
aan respect. Prakken betreurt het door politici aan-
gezwengelde gezeur over al dan niet opstaan en 
hoofddoekjes. Kunnen we het alstublieft over be-
langrijke zaken hebben, zoals racisme en de positie 
van vrouwen en homo’s? Schinkel werpt Enait aller-
eerst pathos, gebrek aan humor en bescheidenheid 
voor de voeten, maar vindt absoluut dat hij serieus 
moet worden genomen. Want de andere kant van 
het verhaal is dat je wel ‘een sociaal hypochonder 
moet zijn om onzeker te worden over jezelf, je iden-
titeit en je integriteit als een ander persoon niet 
opstaat.’ Oosterling wil weten wat Enait’s motieven 
zijn: is het een religieuze belijdenis, een politiek 
statement of een life style selling point? Tenslotte 
mag de beklaagde zelf zijn betoog voeren; dat doet 
hij met eloquente, erudiete verve, aan de hand van 
het verhaal van King Kong, waarbij ‘megaprimatus 
Kong’ de metafoor is voor kolonialisme en racisme, 
en Ann Vrouwe Justitia die zich prostitueert, maar 
dan wel louter voor de witte man. 
Tweede helft: Het debat is met geen pen te 
beschrijven, althans niet in een paar honderd 
woorden. Gelukkig komt er binnenkort een boekje 
uit met de tekst. (Schaf het aan!) Mooi is ook de 
verlenging: zowel rechter, als filosoof, als socioloog 
als collega-advocaat hebben goede raad voor Enait: 
beperk je niet tot louter leuke middelen om het es-
tablishment op stang te jagen, het gaat toch vooral 
om de inhoud. 
Epiloog: Een sociologiestudent is helemaal in ho-
gere sferen. ‘Dit is waar een universiteit voor is be-
doeld’, jubelt hij. ‘Het zou altijd zo moeten zijn.’ Hij 
heeft gelijk. Weg met die wilderiaanse lompheid en 
boze, door angst gevoede kort-door-de-bochtheid. 
Vanaf nu alleen nog debatten – liefst niet alleen 
op de campus – van superieure kwaliteit, verbaal 
hoogstaand, niet op de man gespeeld, en louter om 
de inhoud gaand; met respect voor elkaar. Hulde 
aan Elfahmi El Bouazati!                   
        Gert van der Ende

Achteraf

>> Onderwijs

Minorenmarkt goed bezocht
De minorenmarkt voor tweedejaars studenten op 20 april trok meer bezoekers dan vorig jaar, schat or-
ganisator Wouter Kleijheeg van het SSC Marketing & Communicatie. Vooral de presentaties van de ver-
schillende minoren waren in trek. Bij de stands op de markt konden geïnteresseerde studenten terecht 
voor extra informatie. Aanmelden voor een minor kan tot 1 juni. LS  (foto Ronald van der Heerik)
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>> EM Panel

Arie Verheij
medewerker FHKW en student 
maatschappijgeschiedenis

René Verwijmeren
hoofd ICT Universiteitsbibliotheek

“Naast de vele emailtjes die ik bin-
nenkrijg over wie er jarig zijn, wie er 
gekrabbeld hebben en nieuwe moge-
lijkheden van Hyves, heeft Hyves me 
niet veel opgeleverd. In mijn eerste jaar 
heb ik een site aangemaakt, omdat 
dit ‘handig’ zou zijn om elkaar binnen 
de jaarclub op de hoogte te houden. 
Uiteindelijk bleek dat mailen en bel-
len toch effectiever is. Hyves bekijk ik 
nu bijna nooit meer, tenzij een wél-
actieveling wat achtergelaten heeft, of 
om een gezicht bij de roddels te zoeken. 
Vroeger was ik een actieve MSN’er, 
maar toen ik merkte dat gesprekken die 
daar gevoerd werden bijna geen inhoud 
hadden en het veel leuker is om face-
to-face te kletsen, ben ik daar ook mee 
opgehouden. Als je om je heen vraagt, 
heeft bijna iedereen wel Hyves of Face-
book, maar blijkt niemand er echt wat 
aan te hebben. De mensen die er wel 
actief gebruik van maken, willen vooral 
laten zien wat voor interessants ze doen 
en hoeveel mensen ze wel niet kennen. 
Voor mij kost het bijhouden van de sites 
vooral te veel tijd, zeker voor wat het 
oplevert. Als je echt geïnteresseerd bent 
in elkaar, voldoen een paar berichten 
op een openbare site niet, maar bel je 
elkaar op of spreek je af.”

“Sociale netwerksites zijn er voor allerlei 
doelgroepen en doeleinden. Ik gebruik 
Hyves (sinds 2005) en LinkedIn (vanaf 
begin 2009). De eerstgenoemde voor 
persoonlijke contacten, de tweede is voor 
zakelijk gebruik. Deze sites zijn beide 
handig voor de vele samenwerkingsver-
banden waar ik deel van uit maak. Op het 
moment van schrijven heb ik 566 con-
tacten op mijn Hyves-pagina en 169 via 
LinkedIn. Deze personen ken ik ook daad-
werkelijk: de ene weliswaar beter dan 
de andere, maar ik laat vreemden niet 
zomaar toe in mijn digitaal netwerk. Ik 
gebruik Hyves en LinkedIn meer om mijn 
netwerk te onderhouden, dan het langs 
die weg uit te breiden. De content schept 
een beeld van jezelf aan je huidige én 
toekomstige netwerk. Sommigen houden 
er narcistische trekjes op na, anderen pre-
senteren zich met lichte tegenzin via hun 
spaarzame profiel. Netwerksites brengen 
wel een zeker risico met zich mee: zij 
zijn zelden ‘hufterproof’. Hierbij wil ik 
opmerken, dat trouwe EM-lezers geacht 
worden ons – als vaste panelleden – niet 
zonder meer tot hun vriendenkring te 
rekenen en ons bij genoemde sites toe te 
voegen; hoezeer zij ook aan ons gehecht 
geraakt zijn. In vriendschappelijk, danwel 
zakelijk contact moet steeds wederzijds 
ingestemd worden. Welke waarde heeft 
het immers, om contacten via de virtuele 
weg te hebben met mensen, die je in real 
life voorbij zou lopen?”

“Door deze sociale netwerken ontstaat 
een andere manier van communiceren: 
sneller, directer, meer open. De ‘echte’ 
toegevoegde waarde heb ik nog niet 
kunnen ontdekken. Natuurlijk is het 
handig om een netwerk op te bouwen, 
maar het gaat vaak om dezelfde 
collega’s als waarmee je ook op andere 
vlakken contact hebt. Die kun je dus 
ook gewoon bellen of mailen indien 
nodig. Het heeft pas toegevoegde 
waarde als je bezig bent met een 
specifiek onderwerp en je in contact 
komt met andere deskundigen op dit 
gebied. Je werk dan virtueel samen 
aan bijvoorbeeld een onderzoek in 
een collaboratory. Bovendien kost het 
bijhouden van deze virtuele netwerken 
veel tijd, dit is trouwens niet anders dan 
bij je ‘gewone’ sociale contacten. In het 
begin wil je die tijd er nog wel insteken, 
echter ook dit wordt al snel minder.
Nee, volgens mij kun je je sociale 
netwerk het beste uitbreiden in de 
kroeg met een pint of borrel, maar het 
kan zijn dat mijn Brabantse opvoeding 
hiervan de oorzaak is.”

Amerikaanse studenten die regelmatig Facebook bezoeken halen gemiddeld lagere cijfers dan hun offline-studiege-
noten. Nu is er veel geschreven over de zin en onzin van sociale netwerken als Facebook, Hyves, LinkedIn, Twitter en-
zovoort. Maar wat denken onze panelleden van de stelling:

Facebook en Hyves hebben mij al veel 
opgeleverd

Leonora de Boo
student geneeskunde

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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Korter zwaar
Laatst kwam een Surinaamse vrouw op het spreekuur. Zo-
als altijd mat ik lengte en gewicht. Ik mompelde beide ge-
tallen: 160 centimeter, 170 kilo. Zij, schaterlachend: “Ik ben 
zwaarder dan ik lang ben!” Soms overweeg ik een praktijk 
in Paramaribo. Want: hoe groot de ellende ook, de Surina-
mer lacht vaak en zeurt nooit. Toch is deze mevrouw niet 
alleen zwaarder dan lang, maar helaas ook korter zwaar. Ik 
bedoel: recent is onomstotelijk de relatie tussen vetzucht 
en een kortere levensverwachting bewezen in een stu-
die met bijna een miljoen deelnemers (Lancet, 28 maart 
2009). In 1997 werd deze relatie door wetenschappers nog 
hevig betwist. Maar ook in dit geval bleek de aarde rond. 
Kogelrond. Of deze column een happy end voor u heeft, 
hangt af van uw zogenaamde body mass index (BMI). Een 
synoniem van de BMI is de Quetelet-index, die ik altijd 
verbaster tot Kotelet index (u hoeft dat niet grappig te 
vinden). De formule: uw gewicht in kilo’s gedeeld door het 
kwadraat van uw lengte in meters. Ik zal mijzelf blootge-
ven: 77 / (1.82 * 1.82) = 23.2. Nu u! Het vonnis: tussen 22.5 en 
25 betekent happy end. Zit u hoger of lager dan dit Sonja-
Bakker-interval, dan kunt u nog steeds wel een happy end 
hebben, maar het is wel een wat eerder end. Met een BMI 
tussen 30 en 35 leef je 2 tot 4 jaar korter en met een BMI 
tussen 40 en 45 zelfs 8 tot 10 jaar. De paradox: dit komt 
omdat ik bruiner ben dan mijn Surinaamse vriendin. Van 
binnen dan. Slankere mensen hebben namelijk meer bruin 
vet, terwijl dikkere mensen meer wit vet hebben. Bruin vet 
is goed vet, maar ik zou het eerder ‘vet lauw’ dan ‘vet cool’ 
willen noemen. Namelijk: bruin vet is letterlijk babyvet, 
omdat dit het vet is waarmee baby’s zich warm houden. 
Bruin vet is voor vetverbranding, wit vet voor vetopslag. 
Dat bruin vet ook een rol speelt op volwassen leeftijd be-
gint nu pas duidelijk te worden, en het New England Jour-
nal of Medicine plaatste er maar liefst drie studies over (9 
April 2009). Voor alle lezers die inmiddels chagrijnig zijn 
omdat hun Kotelet te hoog was: er is hoop. Er bestaan 
namelijk eiwitten die van wit vet bruin vet kunnen ma-
ken (Nature, 21 augustus 2008). Onderzoekers zien deze 
schakeleiwitten als het nieuwste doel in de strijd tegen 
overgewicht. 
Terwijl de Surinaamse buik zich als een universum op zich 
aan mij openbaarde, vroeg ik me af of deze mevrouw nog 
te schakelen zou zijn. Ze lachte er niet minder om. 

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het Erasmus MC

Ewout Hoorn

>> Van der Schot

>> Open brief Jan Willem Oosterwijk

Beste collega’s en studenten van de Erasmus Universiteit,

Na vele gezonde jaren, heb ik geheel onverwacht mijn dagelijkse werkzaamheden als 
voorzitter van deze universiteit moeten onderbreken.In korte tijd ben ik met ernstige 
gezondheidsproblemen geconfronteerd. Het medisch advies is helder: je dient je functie 
als voorzitter van het College van Bestuur geheel te onderbreken en jezelf te richten op 
de medische behandeling. De komende maanden ben ik dus niet aanwezig op de univer-
siteit, omdat ik mij richt op mijn behandeltraject in Den Haag.

Mijn agenda op de korte termijn was overladen met activiteiten zowel binnen de univer-
siteit als daarbuiten. Het voelt onwerkelijk om dit zo plotseling, gedwongen door mijn 
gezondheid, over te moeten dragen, hoeveel vertrouwen ik ook heb in mijn collega’s. 
De komende maanden staat er veel op de agenda voor deze universiteit. Het vertrek van 
Steven Lamberts als rector en de overdracht van het rectoraat aan Henk Schmidt. Verder 
maakte ik me sterk voor de kwaliteit en betrokkenheid van de universiteit op vele vlak-
ken zoals genoemd in ons strategiedocument ‘Thuis in de Wereld 2013’. We hebben de 
afgelopen tijd hard gewerkt aan de kwaliteit van opleidingen en internationalisering, 
huisvesting van buitenlandse studenten, de relatie met de regio Rotterdam en de zuid-
flank van de Randstad, de renovatie van de campus Woudestein, de voorbereiding voor 
de fusie met het ISS en nog zoveel meer. 

Ik realiseer me dat er veel mooie uitdagingen liggen voor alle leden van de universitaire 
gemeenschap. Jullie moeten me daarbij missen en dat spijt me. Laat ik echter direct 
zeggen, dat ik er alle vertrouwen in heb, dat jullie met enthousiasme en betrokkenheid 
de vaart zullen vasthouden. Ondertussen werk ik aan mijn gezondheid in de hoop jullie 
weer terug te zien.

Dank in ieder geval voor de warme reacties die ik tot nu toe van jullie heb gekregen, dat 
heeft het vertrouwen dat ik al had in jullie betrokkenheid bij de universiteit nog meer 
gesterkt.

Jan Willem Oosterwijk, voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam



Charles Darwin

het ‘echec’ van de huisvesting
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onneklaar was het al dat internationale gas-
ten die aan de EUR komen studeren, lang 
niet altijd in een gespreid bedje terechtko-
men. Aan de start van dit collegejaar waren 

er studenten zonder kamer. Sommigen moesten 
zelfs worden ondergebracht in caravans. De inter-
national offices van de verschillende faculteiten 
meldden die maand dat ze overspoeld werden met 
hulpverzoeken om woonruimte. Terwijl die taak in 
principe ligt bij kamerverhuurder Stadswonen, 
waaraan de Erasmus Universiteit de internationale 
huisvesting heeft uitbesteed. Onduidelijk was voor 
de studenten waar ze verder konden aankloppen. 
Want bij woningcorporatie Stadswonen moest men 
nee verkopen, tenzij de gaststudenten bereid waren 
om kamers van 600 euro of meer te huren.
Huisvesting is misschien niet de kerntaak van de 
universiteit, kan je zeggen. Maar het College van 
Bestuur (CvB) moest zich wel achter de oren krab-
ben, ook gezien het verlangen om de komende jaren 
bijna exponentieel te groeien in de aantallen inter-
nationale studenten.
Het CvB stelde afgelopen december daarom zelf 
een onafhankelijke commissie in om de huisves-
tingsproblematiek te tackelen. Het werk van de 
commissie is nu voltooid onder leiding van emeritus 
hoogleraar bestuurskunde Arthur Ringeling. 

Maandag 20 april presenteerde de commissie het 
rapport met de niet mis te verstane conclusie: vooral 
het beleid van de universiteit heeft structureel ge-
faald. Ringeling becommentarieert: “Met een grote 
internationaliseringambitie moet je inzien dat je ook 
een zorgtaak hebt wat betreft de huisvesting. Er zijn 
internationale studenten die wel dertienduizend 
euro of meer betalen per jaar om hier onderwijs te 
genieten.”

Wurgcontract  Al sinds de jaren ’80 is de 
huisvesting een blinde vlek voor de Erasmus Uni-
versiteit, is Ringelings analyse, maar vooral vanaf 
de instelling van het bama-stelsel, waarbij makke-
lijker geswitcht kan worden van universiteit, werd 
dat pas echt goed zichtbaar. Exemplarisch was het 
beleidsadagium dat zich vooral als een vrijwaring-
clausule laat omschrijven: De universiteit kan as-
sisteren bij het zoeken naar woonruimte, maar 
woonruimte kan door de universiteit niet worden 
gegarandeerd. Het bestuur dacht vooral in termen 
van kosten, zoals risico op leegstand. Dat is op zich 
niet zo beklagenswaardig in de ogen van Ringeling, 
maar het is voor hem ook veelzeggend genoeg dat 
termen als ‘kosten en leegstand het discours over-
heersen’.
Vanuit die gedachte van kostenbesparing is de 

huisvesting uitbesteed aan verhuurder Stadswonen. 
De gevolgen hiervan zijn volgens de commissie niet 
goed overzien door het College van Bestuur. En er 
blijkt sprake van een ‘wurgcontract’ tussen Stads-
wonen en de universiteit, waardoor de faculteiten in 
principe niet zelf op zoek kunnen gaan naar woon-
ruimte. De commissie: “De facto is een monopolist 
gecreëerd met alle gevolgen van dien.” De service 
van Stadswonen is slecht en de kamers te duur.
Daarnaast is er nog een belangrijke bottleneck die 
uit het rapport naar voren komt: de communicatie 
verloopt ontzettend stroef. Studenten weten niet 
wat ze mogen verwachten. Medewerkers van de 
verschillende afdelingen (International Offices van 
de faculteiten, Erasmus Facilitair Bedrijf) evenmin. 
“Cijfers worden niet bijgehouden. Definities wor-
den niet consistent gehanteerd.”
De huidige werkwijze ‘kan de universiteit zich niet 
veroorloven’ volgens Ringeling. De internationale 
studentenbarometer laat al zien dat de studenten 
ontevreden zijn. Niet over het onderzoek, zeker niet 
over het onderwijs, maar over de huisvesting. En 
zoiets verspreidt zich als een lopend vuurtje.
De commissie Ringeling oordeelt dat huisvesting 
van nevenactiviteit moet verworden tot een kern-
taak van de universiteit, waarbij in plaats van koele 
kostenberekening het ‘faciliteren van de goede rand-
voorwaarden’ op de eerste plaats komt. 

Baksteen en beton  Concreet adviseert 
Ringeling de oprichting van een Erasmus Housing 
Centre, een Housing Desk en een Steering Group 
Housing, die op centraal niveau verantwoordelijk-
heid kunnen nemen en vraag en aanbod kunnen 
analyseren. Vertegenwoordigers van de verschillen-
de faculteiten kunnen zich hierbinnen aansluiten. 
Via deze centrale organen kan de communicatie ge-
stroomlijnd worden en de onderverhuur (kamers die 
Nederlandse studenten tijdelijk kunnen aanbieden) 
beter worden gecoördineerd.
Zo moet het ook mogelijk worden om met meer aan-
bieders te gaan werken, in plaats van louter met 
Stadswonen. Mogelijk kan er dan, in samenwer-
king met de faculteiten, een ‘eigen contingent wo-
ningen’ aangelegd worden. Van de zomer zou er een 
centrale ‘regisseur’ moeten zijn, die dan ook fysiek 
aanwezig is als aanspreekpunt voor studenten. Er 
moet een noodplan komen voor mogelijke situaties 
zoals afgelopen augustus. En misschien nog wel het 
allerbelangrijkst: afspraken op korte termijn met 
Stadswonen over de uitbreiding van het aanbod, 
“zodat in 2010 de eerste resultaten hiervan zijn te 
zien.” Ringeling: “Er moet ook geïnvesteerd in bak-
steen en beton.”
Kees van Rooijen ontving het rapport namens het 
College van Bestuur. Hij wil de aanbevelingen zo-
veel mogelijk ‘overnemen en implementeren’. Op de 
vraag of daar ook geld voor is: “Het is ons wel me-
nens. Er is budget voor belangrijke zaken.”  

Z

De internationale huisvesting is jarenlang veronachtzaamd 
door het bestuur van de universiteit, concludeert de com-
missie-Ringeling. Dat leidde tot een ‘echec’ afgelopen augus-
tus: tientallen internationale studenten zonder kamer en 
een regen van klachten. En kopzorgen voor de toekomst.
 tekst Daan Rutten en Jeroen Rosier fotografie Levien Willemse

Buitenlandse studenten werden aan het begin van 
dit collegejaar in caravans gehuisvest.
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Liever Leren dan presteren

an sporters tot managers, records, targets 
en ‘medewerkers van de maand’; de moder-
ne maatschappij is doordrenkt van het idee 
van prestatie. Alleen, wanneer teamleden 

verschillen in hun culturele achtergrond en etnici-
teit, iets wat tegenwoordig natuurlijk steeds vaker 
voorkomt, kan de nadruk op prestatie vanuit de 
werkgever, averechts werken. Dat blijkt uit het 
proefschrift van Anne Nederveen Pieterse (30). 
Maar om dat helemaal te begrijpen moeten we eerst 
eventjes naar eerdere literatuur. Er zijn bekende 
proeven gedaan bij twee groepen kinderen. De ene 
groep was gericht op prestatie, de ander op per-
soonlijke ontwikkeling. De promovenda: “Kinderen 
die van zichzelf het idee hadden dat ze niet konden 
rekenen en in de groep ‘prestatie’ zaten, gaan het re-
kenen dan niet eens meer proberen. Die gaan dan 
liever iets anders doen. Terwijl de kinderen uit de 
groep ‘persoonlijke ontwikkeling’ het minder erg 
vinden als ze iets nog niet kunnen. Ze zien het als 
een uitdaging, als iets waar ze persoonlijk beter in 
kunnen worden, ongeacht of anderen er nu beter of 
slechter in zijn. Die kinderen verbeteren zichzelf 
dan ook veel meer.”
Het werkt bij volwassenen net zo, zegt ze. “Wan-
neer je op prestatie gericht bent, word je zenuwach-
tig als je iets niet denkt te kunnen. Je bent banger 
voor gezichtsverlies. En dan zie je wel eens merk-
waardige psychologische mechanieken aan de 
gang. Bijvoorbeeld dat mensen minder presteren, 
omdat ze minder hard gaan werken. Iemand wil lie-
ver iets niet kunnen omdat hij er zijn best niet voor 
heeft gedaan. Want heb je er wel je best voor ge-
daan, en lukt het toch niet, dan ben je, denkt men al 

snel, in de ogen van de ander gewoon te stom.”
Het belangrijkste onderzoeksresultaat van Neder-
veen Pieterse is dat die individuele psychologie bij 
de prestatiedoelstelling, een negatieve doorwerking 
heeft op de prestatie van teams of werkgroepen, 
wanneer de personen binnen die werkgroepen erg 
van elkaar verschillen in hun etniciteit of culturele 
achtergrond. Vragenlijstonderzoek bij groepjes stu-
denten door Nederveen Pieterse, lieten dit zien.
De doelstelling om te presteren, zegt de promoven-
da, maakt competitief, argwanend, risicomijdend, 
minder geïnteresseerd in de ander en zorgt er vooral 
voor dat teamgenoten hun collega’s “meer stereoty-
peren en de informatie minder goed met elkaar com-
municeren, waardoor meer tijd nodig is om bijvoor-
beeld beslissingen te nemen.” Dat gaat ten koste 
van het resultaat. 

Leiderschap  Wat te doen? Nederveen 
Pieterse komt dan terug op de proeven met die 
kinderen. Liever leren dus, in plaats van presteren. 
“De leerdoelstelling kan ervoor zorgen dat diverse 
mensen meer naar elkaar toetrekken. Het kan een 
barrière weghalen. Ze willen dan samen ergens 
uitkomen in de toekomst. En is minder angst 
tegenover elkaar om te falen. Men is meer bereid 
tot communicatie, en verschillen in individuele 
doelstelling, etniciteit of culturele achtergrond doen 
er dan minder toe.”
Dat in de praktijk brengen is natuurlijk makkelijker 
gezegd dan gedaan. “Leiderschap in het team kan 
ervoor zorgen dat mensen, die allemaal van elkaar 
verschillen in hun doelstellingen, zoiets hebben 
van: we hoeven elkaar niet allemaal te begrijpen en 

op één lijn te zitten. Er is namelijk iemand die dat in 
de gaten houdt.”
Maar vooral zou de leerdoelstelling veel centraler 
kunnen staan in een werkverband dat erg divers is 
van samenstelling. “Prestatie betekent dat iemand 
iets kan of niet. Een fout betekent dan: iemand kan 
iets niet. Je kunt ervoor zorgen dat fouten niet ge-
koppeld worden aan iemands kunnen. Geen halls of 
shame, maar een leerdoelstelling die gericht is op 
ontwikkeling. Dat je bijvoorbeeld ‘medewerker van 
de maand’ wordt wanneer je iets gedaan hebt, wat 
je zelf niet voor mogelijk had gehouden.”  

V

De nadruk op presteren in 
teamverband – op het werk 
of binnen de studie – kan 
juist de prestaties ondermij-
nen, zeker in groepen die di-
vers van samenstelling zijn 
in culturele achtergrond. 
Je kan beter een gezamen-
lijk leerdoel opstellen, stelt 
Anne Nederveen Pieterse, die 
recent promoveerde aan de 
EUR.                            tekst Daan Rutten  
                                         illustratie Bas van der Schot

‘Het idee van 
prestatie zegt 
dat iemand iets 
kan of niet. Een 
fout betekent 
dan: iemand 
kan iets niet’
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Quick fix bestaat niet

illem Verbeke is hoogleraar Sales en Ac-
count Management bij de Erasmus 
School of Economics. Hij stelde: bij solli-
citaties in de nabije toekomst is het mo-

gelijk om hersenscans te gebruiken om de ge-
droomde kandidaat te vinden. 
Oei: de media vielen over hem heen.
Hij haalt zijn schouders erbij op. “Het gaat mij om 
de kennis. Wat kan de ene persoon wèl en de ander 
niet? Wat maakt iemand bijvoorbeeld een goede ver-
koper? Dat moet je durven te vinden, te onderzoe-
ken op basis van de kennis binnen de neuroweten-
schappen. En dat durven we.”
Remy Rikers is hoogleraar onderwijspsychologie bij 
de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Raakvlak 
met Verbeke: ook hij zoekt naar de factoren die ie-
mand succesvol maken, vooral op het gebied van 
de medische wetenschap: wat maakt een arts tot 
een expert op zijn gebied? Ogenschijnlijk verschil 
met Verbeke: “Het meten van talent en expertise is 
vaak problematisch.” Die stelling zette Rikers eer-
der uiteen in zijn oratie van 27 februari dit jaar, ge-
titeld: ‘Van dubbeltje tot kwartje’.

WV: Kijk, wat ik doe is heel simpel: ik kijk naar 
sales. Wat maakt iemand een goede verkoper? Dat 
moet je ook in de hersenen kunnen zien.
RR: Ongetwijfeld. Er moet verschil te vinden zijn 
tussen de hersenen van een student en die van een 
medisch expert. Expertise moet ook ergens zijn 
weerslag hebben op de fysiek.
WV: Wij besloten er met fMRI-scans naar te gaan 
kijken. Overigens gaan we nu nog verder. We kijken 
ook al naar speeksel, endocrinologie. Tot onze ont-
steltenis kregen we al zeer verrassende resultaten 
via de hersenscan. Goede verkopers zijn vaak soci-
aal intelligent. Toch heb je er bijvoorbeeld ook die 
erg rekenkundig denken, en vaker bezig zijn met 
technologie. Ze zijn misschien wat houterig en kij-
ken niet in de ogen van de ander. Een beetje zoals 
ikzelf. Ik ben er bijvoorbeeld niet goed in om op re-
cepties vijf gesprekken tegelijk te voeren. Kijk: 

sales is een snel vak. Je moet contacten leggen, be-
spreken en scoren. De centrale vraag is dan: waar-
om kan de een het wel en de ander niet? Je kunt dan, 
aan de hand van een scan, adviseren. Ik zeg tegen 
iedereen: ga niet proberen in een wereld te komen 
waar je nooit in past.
RR: Het kost ook vaak te veel geld en tijd om tekort-
komingen bij personen op te lossen. Maar ik heb 
toch kritiek bij uw verhaal: Zijn we wel in staat om 
in te schatten en te meten wat je moet hebben om er-
gens heel erg goed in te worden? Bij sport zijn de 
criteria nog enigszins duidelijk: je moet zo en zo 
snel zijn om kans te maken om als eerste de streep 
te passeren. Oordelen of iemand een medisch expert 
is, is alweer veel complexer.
WV: Pas op hè! Een talentvol coureur als Michael 

Schumacher moet niet alleen heel erg goed kunnen 
racen. Hij moet ook fit zijn. Een netwerk om zich 
heen verzamelen. Sponsoren zoeken en op technisch 
gebied bijblijven. Autoracer, medisch expert of 
hoogleraar, allemaal hetzelfde. Complex.
RR: Ik wilde dus ook zeggen: talent is een soort god-
delijk, vaag concept. Zelfs bij sport. Er is een be-
kend voorbeeld van de Zweedse hoogspringer Ste-
fan Holm. Hij meet 1 meter 81. Dat is voor een 
hoogspringer eigenlijk te klein. Een scan zou hem 
hebben afgeraden om door te gaan met hoogsprin-
gen op topniveau. Biomechanica kan al voorspellen 
dat langere mensen makkelijker over de lat kunnen 
springen. Gelukkig heeft Holm zich hier niet door 
laten afschrikken. Hij had doorzettingsvermogen. 
En werd uiteindelijk Olympisch Kampioen. Zolang 

W

Willem Verbeke meet je ca-
paciteiten via hersenscans. 
Remy Rikers vindt talent 
meten gevaarlijk. Zij gaan in 
debat: Hoe ver kun je gaan 
in de zoektocht naar excel-
lentie en succes? Rikers ver-
baasd na hun treffen: ‘We 
verschillen toch minder van 
standpunt dan ik verwacht-
te.’                                tekst Daan Rutten  

fotografie Ronald van den Heerik

Willem Verbeke (links) en Remy Rikers
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Quick fix bestaat niet

we niet goed in kaart kunnen brengen wat talent 
precies inhoudt, moeten we oppassen mensen als 
talentloos te zien. Je ontneemt mensen ten onrechte 
hun ambities. Als onderwijspsycholoog en onder-
zoeker naar het menselijke potentieel zeg ik niet 
graag: jij kunt dit niet.
WV: Exact, exact! Ik ben het daar ook helemaal mee 
eens! Mensen maken eigen keuzes en hebben ook 
levensdoelen. En dan wordt het interessant: waarom 
kan iemand in zijn carrière tot hoge prestaties ko-
men terwijl anderen hem dat in zijn jeugd niet toe-
schreven? Hoe kan je compenseren? Mensen hebben 
een enorm vermogen tot leren en zijn bereid om op-
offeringen te maken. Ik las dat Einstein niet de 
hoogste scores had op de middelbare school, mis-
schien omdat hij meer in de breedte keek. Een ex-

pert ziet dat er niet zoiets bestaat als een quick fix. 
Louter een hersenscan maken om uit te wijzen of ie-
mand expert kan worden, is alleen daarom al een 
tegenstrijdig idee. Experts denken genuanceerd en 
gedifferentieerd. Een enkelvoudige oplossing is 
meestal iets waar minder succesvolle mensen zich 
van bedienen, hè.

Directeuren in de gym 
RR: Het is ook een maatschappelijke paradox. Het 
denken in talent staat enorm centraal in onze maat-
schappij. U zegt dan: ik kan blootleggen waar dat 
deels in zit. Vervolgens staat iedereen op z’n achter-
ste poten. Aan de andere kant: wanneer iemand er-
gens heel erg goed in is en wij zeggen: je buurman 
had dat met genoeg toewijding ook gekund, dan 
vindt men dat ook vervelend om te horen. Onder-
tussen selecteren we al heel lang. Hoe oud zijn de 
intelligentietestjes al niet? Ik zie zelf ook niet in wat 
daar fundamenteel anders aan is dan hersenscans.
WV: Selecteren is mij ook een te groot woord, dat 
doen mensen binnen de ondernemingen zelf. Als 
wetenschapper kunnen we je capabilities aandui-
den, je talenten ontdekken, zonder te willen stereo-
typeren. Ik wil benadrukken: dat is niet een kunstje 
dat je recruiters en selecteurs kunt aanleren. Je moet 
altijd rekening houden met meerdere indicatoren. Is 
iemand wat introvert en nerdy, dan heeft hij of zij ei-
gen kwaliteiten. Kwaliteiten die we vaak juist heel 
hard nodig hebben in Nederland. We kunnen die 
mensen dan beter begeleiden. Deze mensen kunnen 
hun eigen netwerken vormen omdat ze met hun 
complementaire kennis kunnen zorgen voor oplos-
singen. Het idee is nog te zeer dat mensen vooral 
enorm sociaal moeten zijn. Maar we missen tien-
duizenden ingenieurs!
RR: Wanneer iemand last heeft van zijn rug, laat je 
hem ook geen stratenmaker worden. Maar dan heb 
je een helder criterium. In de andere gevallen moet 
je voorzichtig zijn met selecteren. We kunnen een 
afdruk maken van de hersenen van een expert en 
die vergelijken met een sollicitant of een ideale stu-
dent. Dat gaat voorbij aan wat we zien bij het voor-
beeld van de taxichauffeurs in Londen. Uit her-

senscans blijkt dat taxichauffeurs in Londen een 
grotere hippocampus hebben, die gerelateerd wordt 
aan het navigeren. Die hippocampus bleek zich 
gaandeweg in de baan als taxichauffeur te ontwik-
kelen. Ons brein kan veranderen omdat we experti-
se ontwikkelen.
WV: Menselijke keuzes bepalen ook hoe het brein 
eruit gaat zien en hoe een carrière eruit gaat zien. 
Een academicus studeert vijftien jaar en wil dan 
eindelijk een gezin stichten en een beetje ontspan-
nen, golfen. De tijd van bijscholen stopt. Ik kies er-
voor om elke vijf jaar een streep te trekken en ande-
re kennisgebieden aan te boren. Ik begon als wijs-
geer, psycholoog en kwam terecht bij een reclame-
bureau in New York. Nu verdiep ik me in de neuro-
wetenschappen. Als universiteit kunnen we het ons 
niet permitteren om wetenschappers te hebben die 
nog dertig jaar moeten werken en zich niet meer 
verder ontwikkelen. Ik kies iets anders. Ik ga niet 
naar de Rotary. Ik ga naar de sportschool. Want dat 
maakt energiek. En dan weer aan het werk. Altijd. 
Ik ben 55 en ik kan een kwartier lang 40 kilometer 
per uur fietsen…
RR: Dat is snel hoor.
WV: Het is volgens mij geen toeval dat veel direc-
teuren ook in de gym komen en soms ook zelf 
sportinstructeur zijn geweest. Ik ga mensen inder-
daad niet zeggen: u bent niet fit dus u kunt die 
baan niet doen. Maar ik kan wel adviseren: ga 
sporten want dat laat je toe meer kennis tot je te ne-
men. Je kunt sommige kwaliteiten net even accen-
tueren, wanneer je weet dat je ze hebt. Word groot 
in je krachten. Je zwakheden kun je compenseren in 
een team.
RR: Het is belangrijk dat je je beperkingen onder 
ogen durft te zien. Alleen dan kan je tot prestatie-
verbetering komen. Wanneer je blind bent voor je 
beperkingen, zul je ook niet nadenken over hoe be-
paalde problemen op een andere wijze kunnen wor-
den opgelost en zul je ook geen beroep doen op je 
teamleden. Maar de weg naar topprestaties begint 
dus niet alleen bij de dingen die je al goed kunt, 
maar vooral bij het onder ogen zien en het aanpak-
ken van die dingen die je nog niet beheerst. 

‘Het is belangrijk dat je je 
beperkingen onder ogen 
durft te zien. Alleen dàn kan 
je tot prestatieverbetering 
komen’
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en groepje studenten staat in een loods op 
het terrein van de Broekman Group uitkij-
kend over het water. De Maas is onrustig 
vandaag: een gure wind laat het grijze water 

tegen de kade beuken. De storm speelt met de oranje 
veiligheidjacks van de studenten. De studenten ko-
men zichtbaar uit een andere wereld: onder de oranje 
veiligheidshesjes zitten zwarte en grijze pakken. Kle-
dingstukken die je niet vaak op de kade aantreft.
Toch is het de bedoeling dat er meer academici in de 
Rotterdamse haven komen werken. De haven loopt 
achter op gebied van kennis; er is vers bloed nodig 
voor innovatie om de havenbedrijven draaiende te 
houden. Probleem is dat er maar weinig academici 
in de haven gaan werken. Ondanks de oproep van 
de Rotterdamse havenwethouder Mark Harbers 
aan studenten om een baan in de haven op zijn 
minst te overwegen.
De studenten op de kade zijn op bezoek vanwege de 
Harbour Day gehouden tijdens de Erasmus Re-
cruitment Days 2009. En zo gebeurt het vaker dat 
studenten een dagje de haven doen tijdens een week 
vol bedrijfsuitstapjes. De vraag is: levert het wat op?

Blinde vlek  Een viertal havenbedrijven, 
waaronder de Broekman Group, geeft deze Harbour 
Day  samen met Havenbedrijf Rotterdam een kijkje 
in hun activiteiten rond het Rotterdamse water. 
Want de haven is een blinde vlek voor de meeste 
van de zeventig studenten die zijn afgekomen op 
deze dag. De aanwezige EUR-lieden spreken vooraf 
van grote schepen, zware machines en mensen die 
containers ‘sjouwen’. Maar wat voor rol zij na hun 
afstuderen in deze wereld kunnen spelen, is voor de 
studenten vooraf niet duidelijk. Als ze de vacature-
sites voor havenpersoneel al hebben bezocht, dan 
vonden ze daar vooral vacatures voor pijpfitter, las-
ser of universitair opgeleide techneuten.
In zijn toespraak ter opening van de Harbour Day 
probeert Jaap Luikenaar de studenten gerust te stel-
len. Volgens de directeur van het Educatief Informa-
tie Centrum Mainport Rotterdam (EIC) is er ge-
noeg werk voor hen. “Eén op de vijf functies in de 

haven is weggelegd voor mensen uit het hoger on-
derwijs. Deze functies zijn niet alleen bedoeld voor 
bedrijfseconomen, ook artsen of juristen kunnen 
hun beroep in de haven uitoefenen”, vertelt Luike-
naar. Met een knipoog: “Twee crashende schepen 
leveren meestal een rechtszaak plus de nodige ge-
wonden op.”
Om de haven van dichtbij te beleven geven vier be-
drijven vandaag de studenten een rondleiding. Zo-
doende staat er op deze grijze dinsdagmiddag een 
groep van negen Erasmus-studenten op de carter-
minal van de Broekman Group. Op dit terrein naast 
de A15 in de buurt van Rozenburg staan een slordi-
ge 30.000 auto’s te wachten tot ze bij de dealers te-
rechtkomen. 
De studenten worden rondgeleid door Kevin Haan, 
opleidingscoördinator bij het bedrijf en coach van de 
jonge medewerkers in het management development 
program van Broekman. Hij legt uit hoe werknemers 
RFID-tags plaatsen op auto’s, waarmee achterhaald 
kan worden waar de auto’s staan op het terrein.
Gaan de universitaire starters in een baan bij 
Broekman ook auto’s taggen? Haan lacht: “Nee, 

deze studenten kunnen bij ons aan de slag op de 
managementafdeling. Hier vragen wij vooral be-
drijfskundestudenten voor”, zegt Haan die zelf al 
van jongsaf aan in de haven wilde werken. Hij be-
geleidt vanuit de personeelsafdeling de afgestudeer-
de hbo’ers en academici in het management deve-
lopment programma. Vier studenten, van wie twee 
van de Erasmus Universiteit, volgen momenteel dit 
programma dat nu drie jaar bestaat. Daarnaast 
krijgen studenten de kans om hun afstudeerop-
dracht bij het bedrijf te doen. 
Mathijs van der Zwaluw (24), afgestudeerd Supply 
chain management, deed zo’n project bij het bedrijf. 
Nu is hij werkzaam als productplanner bij de auto-
motive afdeling. Hier kijkt hij naar de capaciteit 
van de opslagplaats in verhouding tot de vraag 
naar auto’s. “Een doorsnee werkdag betekent veel 
vergaderen en contact hebben met de voormannen 
en plaatselijke chefs aan wal”, vertelt Van der Zwa-

luw. “Het werk is praktisch en gericht op de dage-
lijkse productie. Ik houd me weinig bezig met pro-
jecten op langere termijn, maar hoop daar in de toe-
komst wel aan toe te komen.”

Voelde me nutteloos  Je moet de in-
breng van academici bij het bedrijf Broekman 
Group niet overschatten, benadrukt Haan. Het ma-
nagement development programma met vier stu-
denten is bescheiden, als je bedenkt dat er alleen al 
op de Automotive afdeling van Broekman 300 men-
sen werken. Volgens de opleidingscoördinator in-
vesteerde het bedrijf de afgelopen jaren voorname-
lijk in de productieafdeling. De vraag naar auto’s 
nam flink toe, zodat het bedrijf meer mensen nodig 
had om de auto’s gereed te maken. 
Dit groeiproces zie je terug bij meer havenbedrij-
ven, zegt Cees Jan Asselbergs, directeur van Delta-
linqs, belangenbehartiger van 600 Rotterdamse ha-

E

Het Rotterdamse havenpersoneel is oud; vergrijzing heeft de 
sector in zijn greep. Om het tij te keren klinkt vanuit de ha-
venbedrijven de roep om jonge, hoger opgeleiden. Zij zouden 
vernieuwing in de bedrijven kunnen brengen. Maar hebben 
studenten van de Erasmus Universiteit wel wat te zoeken 
aan het Rotterdamse water? tekst Jeroen Lesuis  fotografie Ronald van den Heerik

‘Het aantrekken van nieuwe 
managers en hoger opgeleid 
personeel wordt vooruitgeschoven’
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venbedrijven. Volgens Asselbergs richten de bedrij-
ven rond het water zich vooral op productie. “Mo-
menteel zijn er zo’n 3000 vacatures in het havenge-
bied: 2500 voor mbo-studenten en 500 voor hbo-
studenten. Het aantrekken van nieuwe managers en 
hoger opgeleid personeel wordt vooruitgeschoven. 
De kennisomslag stelt men uit”, merkt Asselbergs.
Dat er soms weinig universitair personeel in de ha-
ven werkt, merkte ook Sanne de Jong (25). Momen-
teel werkt zij als planeconoom voor de gemeente 
Den Haag, maar ze begon haar loopbaan in de Rot-
terdamse haven als trainee bij de Broekman Group. 
Ze volgde aan de Erasmus Universiteit de master 
Urban, Port & Transport Economics en wilde graag 
aan de slag in de haven. 
Ze werkte op verschillende afdelingen en hoopte 
daarna door te stromen naar het management van 
het bedrijf. Tijdens haar traineeship had De Jong 
het gevoel dat de afdelingen niet altijd raad wisten 

met haar als doctorandus. “In plaats van een bege-
leidingsprogramma werden er taken voor mij ver-
zonnen in de trant van ‘oh, wil jij hier nog even plan 
bij maken of kun je dit even analyseren?’. Probleem 
is dat de rest van de afdeling niet door had waar ik 
mee bezig was. Bij hen leefde de gedachte ‘die zit 
weer de hele dag achter haar computer te googlen’.  
Dit beeld werd versterkt omdat ik dagenlang re-
search moest doen, terwijl zij praktischer werk had-
den. Ze konden na een dag werken zeggen: vandaag 
heb ik dat schip daarheen gestuurd of zoveel pro-
ducten verkocht. Ik voelde me een beetje nutteloos; 
er leek geen behoefte te zijn aan mijn wetenschap-
pelijke aanpak”, merkte De Jong.
Kevin Haan erkent dat Broekman bij de start van 
het trainee-programma ‘wat steken heeft laten val-
len’, maar benadrukt dat er, mede vanwege deze 
kritiek, de afgelopen tijd meer aandacht is gekomen 
voor begeleiding van de ‘MDP’ers’. “De opdrach-

ten zijn nog steeds ad hoc, maar van een hoger ni-
veau. Eén van onze trainees heeft bijvoorbeeld ge-
werkt aan de ISO-certificering van Broekman.” 
Verder wordt met de deelnemers een ontwikkeltra-
ject afgesproken en begeleidt en coacht Haan de 
trainees op vaste momenten. Ook binnen de organi-
satie is meer bekendheid gegeven aan het nut van 
het investeren in de managers van de toekomst. “Er 
is nu meer commitment vanuit de organisatie”, al-
dus Haan.

Inhaalslag nodig  Luikenaar van het 
EIC onderkent dat de scheve verhouding tussen 
academici en lager opgeleiden vooral bij kleine ha-
venbedrijven voor problemen zorgt. Volgens hem 
ligt de oorzaak van deze verstoorde balans in het 
verouderde personeelsbeleid binnen de haven. Alles 
werkt via een kortetermijnplanning die niet verder 
dan twee of drie jaar gaat. Nieuwe arbeiders zijn 
voor deze periode nodig, terwijl in de top dezelfde 
mensen blijven zitten. Maar met de toenemende 
vergrijzing in de haven kunnen bedrijven niet meer 
zonder hoger opgeleiden. In de top vallen nu ook 
functies weg die academici kunnen opvullen, meent 
Luikenaar.
Om deze inhaalslag te maken is er aantal plannen 
bedacht om studenten te lokken. Luikenaar: “De 
werkomstandigheden moeten aantrekkelijk worden 
voor starters. De 40-urige werkweek moet men te-
rugschroeven naar 32 uur en werknemers moeten de 
mogelijkheid krijgen om thuis te werken.”
Daarnaast is het volgens Luikenaar een idee om een 
pool te maken waarin werkzoekende academici zich 
kunnen verenigen. “Mocht een academicus binnen 
een bedrijf niet nodig zijn, dan kan hij zonder moei-
te switchen naar een bedrijf waar zijn diensten wel 
noodzakelijk zijn.”
Voor de studenten tijdens de Harbour Day lijkt 
deze keuze al vrij duidelijk. Aan de lachende gezich-
ten te zien bevalt de borrel in het warme gebouw 
van het Havenbedrijf beter dan de koude haven-
loods eerder deze dag. De haven is schitterend, het 
kolkende water machtig, maar dan vooral vanach-
ter het kantoorraam.  

Groot, groter grootst
De Rotterdamse haven is met een opper-
vlakte van 10.500 hectares de grootste ha-
ven van Europa. Wereldwijd zijn alleen de 
havens in Shanghai en Singapore groter. 
Jaarlijks komen er zo’n 35.000 schepen Rot-
terdam binnen. De Rotterdamse haven 
biedt direct werk aan zo’n 86.000 mensen. 
Indirect hebben nog zo’n 200.000 mensen 
werk dankzij de haven.

Kevin Haan (l) en Mathijs van der Zwaluw op het terrein 
van de  Car Terminal Broekman Group aan de Brittanië-
haven in Rozenburg.
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Charles Darwin

et interview vindt plaats in een Rotterdams 
café, het Westerpaviljoen. Niet geheel toe-
vallig, blijkt al snel. Want Wim de Jong (51) 
heeft vijf jaar lang amper de tijd gehad in de 

horeca te vertoeven. Als de kroegen na werktijd vol-
stroomden, zat De Jong namelijk thuis. Voor zijn 
breedbeeld-tv. Uit hoofde van zijn beroep. Tot een 
uur of half elf ’s avonds, om vervolgens zijn bevin-
dingen op te tikken en door te mailen naar zijn werk-
gever, de Volkskrant. Die ze een dag later in de vorm 
van een column op de achterpagina van het tweede 
katern publiceerde. Zes dagen per week, het hele jaar 
door; op vier weken vakantie in de zomer en één 

week rond Oud en Nieuw na dan. Afzien. Het laatste 
jaar van zijn lustrum als tv-recensent meer letterlijk 
dan figuurlijk.
“Ik had vroeger wel eens het idee dat ik tv-recensent 
wilde worden”, herinnert De Jong zich, nippend 
aan een glas rode wijn. “Lekker de hele dag thuis 
zijn, beetje schrijven, je mening geven. Het idee dat 
je met tv-kijken je brood kan verdienen. Kortom, een 
wens gevoed door het romantische aspect. Maar de 
werkelijkheid is anders. Ik heb vijf jaar privéleven 
gemist. Mijn sociale leven stelde niets meer voor. 
Mijn leven bestond dagelijks uit bijna alleen maar 
tv-kijken, toch minimaal met een schuin oog. 

De tv stond de hele dag stand-by, maar zo rond 
half zes ging-ie echt aan. Om half elf ’s avonds had 
ik dan een deadline. Overigens tamelijk frustre-
rend, omdat ik steevast de spraakmakende pro-
gramma’s, zoals Nova en Pauw en Witteman, mis-
te; dan moest ik namelijk mijn stukkie al naar de 
krant hebben gemaild. 
Bovendien heb ik een gezin met een klein kind. 
Voorlezen, pyjama aantrekken, het schoot er alle-
maal bij in. Ik had af en toe ruzies en misverstanden 
thuis, die bijna allemaal te maken hadden met het 
feit dat ik aan de tv verknoopt zat. Mijn vrouw heeft 
het altijd geaccepteerd, maar niet voor nog langer. 

H

’Ik kIjk nu geen tv meer. Ik kom weer onder de mensen’

Wie ooit wel eens tv-recensent wil worden, moet toch eerst eens met Wim de Jong praten. Vijf 
jaar lang oefende hij dit met romantiek omgeven beroep uit voor de Volkskrant. Tropenja-
ren waren het, waarin het sociale leven werd opgeofferd aan het becommentariëren van de 
vaderlandse ‘emo-tv’. Sinds begin dit jaar is De Jong weer een vrij mens en geeft hij onder an-
dere les aan studenten van de Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek aan de EUR
 tekst Gert van der Ende  fotografie Levien Willemse
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Vijf jaar is echt een record. Het laatste jaar liep ik 
dan ook op mijn tandvlees. Je komt gewoonweg 
nauwelijks meer buiten; je isoleert jezelf. Ik kijk in-
middels geen tv meer. Onze tv staat op zwart-witte 
sneeuw, ondanks het twee-en-halve meter brede 
scherm. De sfeer in huis is dan ook helemaal veran-
derd; de kinderen zingen weer ’s ochtends, het speel-
goed wordt gebruikt en mijn vrouw is blij.”

Dwingende monocultuur  Nu 
was het inhoudelijk meestal ook niet altijd even lol-
lig om met blocnote en pen dag-in-dag-uit voor de 
treurbuis te zitten. De Jong vindt de Nederlandse 
tv op dit moment namelijk nogal bedroevend. ‘Re-
tro-tv’, ‘emo-televisie’, met slappe feel good pro-
gramma’s en banaal amusement, zijn zo wat etiket-
ten die hij op hetgeen op de buis te zien valt, plakt. 
Natuurlijk waren er in zijn ogen hier en daar wel 

lichtpuntjes, hoogtepuntjes zelfs. Die kwamen dan 
veelal uit de VPRO-hoek; Van Dis, Tegenlicht, In 
Europa. “Kwaliteitsjournalistiek in een landschap 
dat steeds meer vermarkt is”, noemt hij ze. Maar 
de dieptepunten waren talloze malen groter in ge-
tal. 
Hoewel rustig en bedachtzaam, kan de monoloog 
die De Jong ontrolt gerust een tirade worden ge-
noemd. “Er heerst een bijna onmogelijke situatie 
voor jonge, eigenzinnige tv-makers om hun product 
van de grond te krijgen in Hilversum. De monocul-
tuur is dwingend en wordt door marketing ge-
stuurd. Nieuwe omroepen gaan dat heus niet ver-
helpen. Het enige wat er zal gebeuren, is dat er nog 
meer versnippering optreedt met al die omroepen 
die een marktaandeel moeten zien te halen. Dat 
wordt dus nog meer van hetzelfde. Het ‘Ik hou van 
Holland’- sentiment, want dat trekt één miljoen kij-
kers. 
“Kijk, het is niet erg om naar het volk te luisteren, 
maar er is een subtiel verschil tussen volk en mas-
sa. Hilversum laat zijn oren hangen naar de aller-
simpelste behoeften van de kijkende en consume-
rende Nederlander. We zouden toemoeten naar een 
publieke omroep die zich met de publieke taken 
gaat bezighouden en die kwaliteit garandeert. 
Maar dat is een moeizame discussie die al ‘eeuwen’ 
duurt, want de kans bestaat dat er dan niet meer 
wordt gekeken. 
“Er zou een gulden middenweg moeten zijn; en die 
is zeer wel denkbaar. In de landen om ons heen – 
België, Duitsland en Groot-Brittannië – heb je die 
sentimentele slachtoffer-tv veel minder. Daar be-
staan staatsomroepen die zorgen voor evenwicht, 
door te komen met journalistiek goed doortimmer-

de programma’s. Dat zijn niet zulke jankers, zoals 
in Nederland. Wij Nederlanders zijn waarschijnlijk 
dramatisch aangelegd. Daarom hebben wij ook 
van die hostessachtige presentatrices. De ‘O schat-
je, liefje, laat me je helpen’-types. 
“Terwijl het in België en Duitsland heel normaal is 
dat je om half negen ’s avonds een fantastische do-
cumentaire krijgt te zien, is dat bij ons ondenkbaar. 
Alles op tv is doordrenkt van een enorme vertrut-
ting. Ik had aanvankelijk nog hoop, dankzij presen-
tatoren als Jort Kelder, Beau van Erven Dorens en 
Jeroen Pauw; vrouwen tel ik al niet meer mee. 
Maar die hoop is ook vervlogen, al zou je ze met 
een beetje goede wil nog enigszins vrijgevochten 
kunnen noemen. Het BBC/VRT-model komt hier 
nooit van de grond, omdat de invloed van de zuilen 
te groot is. Hier heerst tevens een ‘BN-cultuur’. Het 
is één grote carrousel.” 

Fake  Hoe dat komt? De Jong weet het niet. Hij 
kan alleen maar hardop denken. “Heeft de marke-
ting hier harder toegeslagen? Het staat in ieder ge-
val buiten kijf dat er weinig eigenzinnigheid op de 
vaderlandse buis valt te bespeuren. Dat zie je aan 
de programmaformats. DWDD is het enige voor-
avondprogramma waar de dag op een enigszins elo-
quente manier aan de orde komt. Het is snel, amu-
sant, alleen het succes bijt zichzelf in de staart. Je 
ziet er elke keer weer dezelfde gasten. Ik weet ook 
wel waarom. Ik ben zelf wel eens gebeld om er te 
verschijnen. Maar ja, ik praat van ‘uh’ en ‘ah’, zoals 
95 procent van de Nederlanders. Wij kunnen dus 
niet in tien seconden iets goed formuleren, en dus 
zijn het altijd dezelfde paar procent, degenen die dat 
wel kunnen, op tv te zien. Zo ontstaat er een werke-
lijkheid op tv die niks meer met de echte realiteit te 
maken heeft. En als je dan toch ineens op een pro-
gramma stuit waarbij je denkt dat er gewone men-
sen in te zien zijn – een real life soap of iets als de 
X-factor –, dat is het nog steeds allemaal fake, in-
gestudeerd en doorgesproken. 
“Ik begon mijn column met een hoop venijn en vitri-
ool. Met getrokken pistolen trad ik de mediawereld 
binnen. Maar naarmate ik langer schreef, werd ik 
milder, matter en bezadigder. Ik heb inmiddels alles 
wel eens gezien; ik wind me niet meer zo op; noem 
het een beroepsafwijking.” 

Moestuin  Sinds januari 2009 lijkt De Jong 
echter weer volop in het leven te staan. In ieder ge-
val vijf maanden per jaar wanneer hij als docent op 
de campus van de Erasmus Universiteit te vinden 
is. “Een mooie sprong. Ik kom weer onder de men-
sen, en dat zijn nog jonge mensen ook.” 

De hoofddocent van de Postacademische Dagblad 
Opleiding Journalistiek (PDOJ), Hans Maas, ken-
de hem nog uit vroeger tijden, toen ze samen voor 
Het Vrije Volk werkten. Maas vroeg hem om Frank 
van Dijl – eveneens oud-journalist van bovenge-
noemd ter ziele gegaan dagblad – als theoriedocent 
op te volgen. 
Daar had De Jong wel oren naar, al was het volgens 
zijn zeggen wel even wennen. “Ineens moet ik drie- 
en-een-halve dag per week ergens verplicht aanwe-
zig zijn. In het begin had ik na een paar uur op de 
universiteit heel sterk het gevoel van ‘ik stap weer 
eens op’. Om vervolgens te bedenken dat ik geacht 
werd tot vijf uur te blijven zitten. Dat is, denk ik, de 
freelancer in me. Die onrust is nu wel verdwenen; 
dus de komende jaren zal ik dit wel blijven doen.”
Over zijn studenten zegt hij: “Ik ben bij de PDOJ 
verbaasd over de waanzinnige snelheid en intelli-
gentie waarmee de studenten begrijpen wat de be-
doeling is. Maar ik ben iets minder aangenaam ver-
rast dat de inbreng op cultuurgebied zich veelal be-
perkt tot shownieuws; het RTL Boulevard-achtige 
Metro-nieuws wordt door studenten gezien als een 
normaal aanbod.”
Aan het einde van het gesprek, als het echt de hoog-
ste tijd wordt dat hij zijn kind van de crèche haalt, 
steekt Wim de Jong de hand ook nog eventjes in ei-
gen boezem. “Ik schrijf zelf nu wekelijks voor het 
Volkskrant magazine en ik merk dat als mijn co-
lumns over seks gaan, ze uitermate goed worden 
gelezen. Dus schrijf ik daar geregeld over, ook al 
heb ik het liever over mijn moestuin. Ik doe dus het-
zelfde de als al die tv-makers. Ik ben lang niet zo ei-
genzinnig, origineel en briljant als ik zou willen 
zijn.”  

’Ik kIjk nu geen tv meer. Ik kom weer onder de mensen’

‘Nederland heeft alleen hostessachtige presentatrices. 
De ‘O schatje, liefje, laat me je helpen’-types’

Beste programma’s ’03-’08:
1. Het blijft toch familie, VPRO 
2. Café de Liefde, VPRO 
3. De Wereld Draait Door, VARA 
4. Sporen uit het Oosten, NCRV 
5. Tegenlicht, VPRO 

Ergste programma’s ’03-’08 
1. Mijn laatste woorden, EO 
2. Froukje zoekt een man, RTL 
3. De Gouden Kooi, Talpa/RTL 
4. Geloof, seks en wanhoop, IKON 
5. De 100: het Huwelijk, NCRV

(Volgens Wim de Jong)
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Op maandag 11 mei vindt voor de zevende keer het StudentenEenakter-
festival plaats in het Bibliotheektheater. Alle zeven Rotterdamse stu-
dentengezelligheidsverenigingen geven acte de présence.

Van oorsprong is een eenakter een zonder pauze opgevoerde opera of toneelstuk 
van ongeveer een uur, maar daar trekken de toneelclubs van de verschillende 
verenigingen zich op 11 mei weinig van aan. Het Rotterdamsch Studenten 
Corps en de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging voeren een frag-
ment op uit de klassieke musical The West Side Story, die ze in zijn geheel in-
studeerden ter ere van hun jubileum. Verder staan er cabaret, muziek en sket-
ches op het programma. Het komt er op neer dat je gewoon een kwartier op het 
podium staat en een kunstje doet. 
Het Eenakterfestival wordt georganiseerd door Erasmus Cultuur en de 
Rotterdamse Kamer van Verenigingen en is een van de weinige gelegenheden 
waarbij alle zeven studentenverenigingen bij elkaar komen. En dat is eigenlijk 
best leuk, zegt medeorganisator Janneke Loof. Volgens de derdejaars IBA-
studente is er op de avond weinig merkbaar van de anders zo felle competitie 
tussen de verenigingen. “Over het algemeen hangt er een hele relaxte sfeer.”
Studentikoos, maar dus ook leuk voor mensen die niet lid zijn van een van de 
clubs. De verschillende bijdragen worden beoordeeld door een jury onder lei-
ding van SKVR-docent Mirjam Veldhuizen van Zanten. De presentatie is in 
handen van twee oud-winnaars van het Intercorporaal Cabaretfestival en na-
tuurlijk is er een afterparty, in de sociëteit van het RSG. En, zo haast Janneke 
Loof zich te zeggen, dat is dus ook interessant voor mensen die niet lid zijn van 
één van de verenigingen.  GM

in&uit

Het StudentenEenakterfestival, op maandag 11 mei in het Bibliotheektheater, is 
gratis toegankelijk. Informatie over het bedrijf van Dirk-Jan Oudshoorn: www.moodscent.nl

>> Toneel

Studentikoze stukjes

>> Uitgaansgeuren

Feestneus onderzocht
Dirk-Jan Oudshoorn (25) studeerde aan de TU Delft af op geuren in de 
horeca. Wat blijkt: een zweem sinaasappel doet wonderen voor hu-
meur, dansactiviteit en omzet.

Van de geur van sinaasappel gaan discotheekbezoekers meer dansen en meer 
drinken. Pepermunt is goed voor de gemoedstoestand, maar niet voor de omzet. 
En van een zoute zeelucht gaan mensen wel meer bier drinken, maar worden ze 
niet vrolijker. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van industrieel ontwerper 
Dirk-Jan Oudshoorn. Hij experimenteerde met geurmachines in discotheken in 
Delft, Utrecht en Leiden. Hij vond significante invloeden bij alledrie de geuren, 
maar kroonde sinaasappel tot ‘overall winnaar’. Oudshoorn: “Het is een lekker 
geurtje, een stimulerend geurtje.” 
Sinds het rookverbod nemen klachten over stank in de horeca hand over hand 
toe. Grootste irritatie wekt de zweetlucht van anderen, op de voet gevolgd door 
de geur van verschraald bier. Bij tweederde van de 850 discotheekbezoekers die 
ondervraagd werden, zorgde het voor ergernis.
Met twee andere studenten richtte Oudshoorn het bedrijfje Moodscent op, dat 
gespecialiseerd is in geuroplossingen voor de horeca. “Voor elke horecagelegen-
heid kan een geur op maat worden gemaakt. Daarbij is de sfeer in een ruimte 
van groot belang. In een kroeg is sinaasappel minder geschikt; dat werkt beter in 
een ruimte waar gedanst wordt. Het moet bij elkaar passen. Als een tent heel 
veel kleur heeft, moet er ook een kleurige, fleurige geur in. In die zin is geur een 
soort behang.”
Het inzetten van geurmachines is niet nieuw. De Baya Beachclub maakt al ruim 
een jaar gebruik van een aantal huisgeuren, die de zonnige cocktailsfeer van de 
discotheek moeten versterken. Eerder deed Heineken beroep op aantrekkelijke 
najaarsgeuren om het herfstbier te verkopen en liet Coca Cola de geur van ge-
maaid gras verspreiden in de tijd dat het bedrijf het EK voetbal sponsorde.
Het kan ver gaan, erkent Oudshoorn. Zo verspreidt T-Mobile een aardbeiengeur 
in haar Duitse winkels. Door die lucht te claimen, hoopt het bedrijf associaties 
op te roepen zodra consumenten aardbeien ruiken. “Maar dat is echt geurmarke-
ting. Bij ons gaat het erom dat een ruimte leuker wordt.”  GM

Studenten van NSR, winnaars van het Eenakterfestival in 2006.



Het einde van de wereld
Hotel New York heeft één van de beste terrassen van Rotterdam. En de soms klun-
gelige trekjes van het personeel worden gecompenseerd door het prachtige uit-
zicht.

Het is zo’n dag waarop iedereen de deur lijkt te zijn uitgestapt met een te grote zonne-
bril en te weinig kleding. Op zoek naar zon en rosé of, in het geval van Hotel New York: 
witte wijn en oesters. Wazige wolken hangen als uiteengetrokken watten in de lucht. 
In het westen steken havenkranen en schoorstenen fel af tegen de horizon. Op het 
gras tussen de Maas en het terras van Hotel New York staan ligstoelen uitgestald en 
speelt de wind voorzichtig met het lentegroen van jonge boompjes. 
Hotel New York is het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn. Het 
Jugendstil-achtige gebouw op de Kop van Zuid doet dienst als grand café, restaurant, 
hotel, zalencentrum en heeft een enorm terras. Het is een zaak met allure, van het 
soort waar Rotterdam er maar een paar van heeft. Klassiek, grootstedelijk. Op het ter-
ras, dat half omgeven wordt door een wand van grote glasplaten, zwieren obers voor-
bij met grote schalen zeevruchten. Verlaten tafels lopen vol voordat ze leeggeruimd 
zijn, zo druk is het. Er klinkt geroezemoes, gerinkel van glazen en het geratel van kas-
saprinters. Met je ogen dicht, is het net of je in Parijs zit.
Die illusie houdt niet lang stand, want waar de Franse kelner doorgaans zijn vak ver-
staat, vormt de bediening van Hotel New York een wat onhandige club. Het personeel 
is soms misplaatst joviaal, dan weer arrogant en ongeïnteresseerd. Typisch Rotterdams, 
zeg maar. Ook het publiek zou leuker kunnen: yuppen, stelletjes met kinderen en toe-
risten. Mensen die wel wat te besteden hebben, of doen alsof. 
Neemt niet weg dat dit terras aan de Maasoever een van de mooiste plekken is waar je 
op een zonnige middag kunt zitten. Of het nou voor wijn en slakken is, of voor bier en 
bitterballen. Het voelt een beetje als het einde van de wereld. Watertaxi’s bonken voor-
bij op het glinsterende water en hier en daar klinkt een meeuw. Zowel het kakelende 
terras als de zich uitstrekkende Maas zijn goed voor een prachtig uitzicht. Terwijl de 
Zuidoosterwind de fietsers bijna van de Erasmusbrug afblaast, is het hier dankzij de 
beschutting luw en met een beetje schuiven houd je de hele dag de zon in het gezicht. 
Het is het waard om te blijven zitten tot hij ondergaat, naast de Euromast. 
Rotterdamser kan het niet. GM	
	 	 Hotel New York, Koninginnehoofd 1.
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Waar:	Hotel	New	York	
Bier:	€	2,10	(Heineken)	Sfeer:	8			Studentikoosheid:	7			Sjanskansen:	5UIT/GAAN

Ouderwetse rock-’n-roll? “Je hebt natuurlijk de 
rock-’n-roll van de jaren zestig, maar later, in de 
jaren tachtig kreeg je met de Stray Cats een hele 
revival. En daarna kwamen weer de psychobillies. 
Dat is de soort muziek waar ik van houd.”

Ook van het rockabillycultuurtje eromheen? “Ik heb 
wel een kuif, maar dat vind ik gewoon leuk. Ik ben 
er niet zo’n voorstander van om bij een clubje te 
horen. Ik ga ook naar ska, punkrock en reggae. Of 
naar de flamenco van Paco Peña. Ik houd gewoon 
erg van muziek. Bij voorkeur kleine dingen. Ik ben 
laatst ook naar Metallica geweest in Ahoy’, maar 
als ik kan kiezen, ga ik liever naar een intiemer, 
toegankelijker concert. Zonder security, zodat je bij 
wijze van spreken zo het podium op kunt stappen.”

Jammer dat Waterfront dicht is? “Heel erg 
jammer, dat was een geweldige zaal. Raar, 
want nog niet zo lang geleden was de boel 
gerenoveerd. Dit soort culturele dingen leunen 

natuurlijk voor een groot deel op subsidie, en 
daar lijkt in Rotterdam steeds minder ruimte 
voor te zijn. Het gaat alleen nog om veiligheid, 
veiligheid en nog eens veiligheid.”  GM

EM vraagt elk nummer een EUR-medewerker om een uitgaanstip. Gerben van Dijk is evenementenmanager bij cateraar Avenance en tipt ‘The 2009 
Rock-’n-roll Revue’ in WATT.

>>  Waarheen, waarom

‘Vooral kleine bandjes’
‘The 2009 Rock-’n-roll Revue’ (met onder andere 
The Spades en Fury 161), op 28 mei in WATT.

The Spades
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>> Feest
30 APRIL
Apollo Koninginnedag
Een hele dag door van alles te beleven op jouw favoriete plek in Rotterdam: homojon-
gerenvereniging Apollo. Locatie: COC Rotterdam, Schiedamsesingel 175. Tijd: 12.00 uur. 
Entree gratis

>> Dans
1 MEI
Bollywood Dance
Studentenvereniging Avicenna organiseert vier danslessen waar je de fijne kneepjes van de Indiase dansen 
kunt leren. De lessen vinden plaats op 1, 8, 15 en 22 mei. Inschrijven kan via info@avicenna.nl. Locatie: Sport-
centrum Woudestein Tijd: 17.30 uur. Lesgeld: € 15,- (leden), € 25,- (niet leden)

vooraf

>> Seminar
4 MEI
Neuroscience seminar
Department of Neuroscience organiseert het seminar: “In-
tracellular mechanisms of axonal growth and regenera-
tion” op maandag 4 mei. Locatie: Erasmus MC - faculteits-
gebouw, ruimte Ae 406. Tijd: 16.00 uur. Toegang gratis.

>> Festival
7 MEI
Rotterdam Student 
Jazz Festival
Deze avond zal al weer de tweede 
editie van het Rotterdam Student 
Jazz Festival plaatsvinden. Vorig jaar 
een groot succes. Dit festival heeft 
als doel om door middel van het pre-
senteren van verfrissende jazzacts in 
de club-scene tegen een scherpe 
prijs het jazz genre weer aantrekke-
lijk te maken voor studenten van 
deze tijd. Met onder anderen Hans 
Dulfer. Locatie: Watt, West- Kruiskade 
26 - 28. Tijd: 21.30 uur. Toegang € 15,- 
voorverkoop, € 17,50 aan de deur.

>> Festival
11 MEI
Eenakterfestival
Tijdens het Eenakterfestival voeren 
de Rotterdamse studentenverenigin-
gen elk een korte act op. Zo brengen 
het Rotterdamsch Studenten Corps 
en de Rotterdamsche Vrouwelijke 
Studenten Vereniging een fragment 
uit de klassieke musical The West 
Side Story ten tonele, die ze in zijn ge-
heel instudeerden ter ere van hun ju-
bileum. Verder staan er cabaret, mu-
ziek en sketches op het programma. 
Het komt erop neer dat je gewoon 
een kwartier op het podium staat en 
een kunstje doet.  Het Eenakterfesti-
val wordt georganiseerd door Eras-
mus Cultuur en de Rotterdamse Ka-
mer van Verenigingen en is een van 
de weinige gelegenheden waarbij 
alle zeven studentenverenigingen bij 
elkaar komen. Na het festival is er 
een afterparty bij studentengezellig-
heidsvereniging RSG.  Locatie: Biblio-
theektheater, Hoogstraat 110, Rotter-
dam. Tijd: 19.30 uur. Entree gratis.
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>> Film
11 MEI
Das Leben der Anderen
Een boeiende juridische film kijken, die vooraf 
wordt ingeleid door een kenner? Kom dan naar 
de Juridische filmavond, met na de film een ge-
zellig samenzijn in een kroeg. Das Leben der 
Anderen gaat over Gerd Wiesler, Stasi-agent in 
het Oost-Berlijn van 1984. Hij krijgt de opdracht 
om een echtpaar dat zich tegen het DDR-be-
wind verzet, nauwlettend in de gaten te hou-
den. Als het ijzeren gordijn dreigt te vallen, 
weet hij niet welke kant hij moet kiezen.  Loca-
tie: Cinerama, Westblaak 18, Rotterdam. Tijd: 
19.00 uur. Toegang: € 5,-.

>> Theater
11-15 MEI
Straat
theaterweek
Laat je verrassen door di-
verse optredens met 
straattheater van Het 
nieuwe Werk, de jongleer-
act van Una Mas, de strip-
pende eenwiel-fietsters, de 
straatshow van De Surfer 
Boy en de hilarische Table 
Top Show! Komt dat zien!  
Locatie: Woudestein, plein 
tussen T-gebouw en L-
gebouw Tijd: 12.30 uur. 
Entree gratis.

>> Feest
14 MEI
Open feest Gaudium
Het tweede open feest van SVR Gaudium dit jaar 
heeft als thema ‘Springbreak’. BaCo’s voor ‘n euro 
om alvast in de goede sferen te komen voor de 
zomer. Locatie: Gaudium, Hoornbrekerstraat 21, 
Rotterdam. Tijd: 21.00 uur.

>> Film
12 MEI
Old boy
Van Chan-wook Park (2003). Gebaseerd op de Ja-
panse Manga ‘Oldboy’ van Minegishi Nobuaki en 
Tsuchiya Garon. Winnaar van de ‘Grand Prix’ in 
Cannes 2004. Tijdens een scene in de sushi-bar 
werden er vier inktvissen levend opgegeten (iets 
wat in Korea heel normaal is, maar in de Westerse 
wereld tot veel afschuw leidde). De regisseur be-
dankte tijdens de prijsuitreiking daarom ook de 
inktvissen. Hoofdrolspeler Min-sik Choi trainde 
speciaal voor deze film zes weken lang, waarbij hij 
10 kilo afviel. Ook deed hij al z’n stunts zelf.  Loca-
tie: collegezaal B3. Tijd: 19.30 uur

>> Muziek
12 MEI
S.O.S. (Students On Stage) 
Dinsdag 12 mei is er een unplugged optreden van 
de band Burning Sensation. Locatie: Café In de 
Smitse, T-gebouw, Woudestein, EUR. Tijd: 17.00 uur. 
Toegang gratis.

>> Debat
13 MEI
Vrouwelijke genitale verminking   
Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) of meisjesbesnijdenis is 
een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen van meisjes 
en vrouwen. Het is helaas nog steeds actueel. De slachtoffers 
zijn voor hun leven verminkt en kampen met ernstige proble-
men op het gebied van gezondheid en welzijn. Wereldwijd gaat 
het om miljoenen slachtoffers per jaar en ook in Nederland 
woonachtige meisjes lopen risico. Vanaf 16.30 uur gaat dr. J. La-
ven dieper in op meisjesbesnijdenis in relatie tot gezondheid. 
Wat zijn de medische en de psychosociale gevolgen van VGV? 
Wat zijn de consequenties en zijn er hersteloperaties mogelijk? 
En is er wel psychosociale en medische zorg voor slachtoffers? 
De lezing vindt plaats i.h.k.v. de doorstartconferentie van het 
landelijk pilotproject aanpak meisjesbesnijdenis o.l.v. de GGD, 
met o.a. mw J. Kriens (Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en 
Maatschappelijke Opvang), dr. O. Hidir (Islamitische Universiteit 
Rotterdam), Jetty Mathurin (cabaretière), verschillende zelfor-
ganisaties en het Rotterdams Wijktheater. Deelname is koste-
loos voor alle geïnteresseerden. Reserveren via: stettere@ggd.
rotterdam.nl 
Organisatie Studium Generale i.s.m. GGD Rotterdam en Capita 
Selecta Erasmus MC. Locatie: 
Arminius, Museumpark 3. Tijd: 13.00 uur. Toegang gratis.
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ten hiervoor ongeveer 40 uur per jaar beschikbaar 
zijn. Daarnaast moet men rekenen op circa 1 uur per 
student (per jaar)  voor het BSA. Deadline voor in-
schrijving is 25 mei 2009. Toelating geschiedt door 
een 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. Heb je interesse? Kijk 
voor het inschrijfformulier op de ESE site: www.ESE.
eur.nl/studenten/bachelor onder het kopje ‘Nieuws’, 
of haal het inschrijfformulier af bij het Onderwijs 
Service Centrum in H6-02. Nadere info: 
vansonderen@ESE.eur.nl.

Sportcentrum Woudestein
010 – 408 18 76/5
sportraad@rssr.nl
www.erasmussport.nl

Lenteaanbieding
SWZG Lentesportkaart, Vijf maanden sporten voor 
maar € 40! Geldig t/m 31 augustus 2009

Erasmus Open tennistoernooi 2009
6 t/m 15 mei, voor alle niveaus! Deadline inschrij-
ving: zondag 3 mei. Kosten deelname € 5 incl. BBQ 
en borrel na afloop van de finale. Win leuke prijzen! 
Meer info en inschrijving: www.erasmussport.nl, 
erasmusopen@rssr.nl

Word Groot Nederlands Studenten Kampioen 
2009!
Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap 
(GNSK) is één van de grootste jaarlijkse studenten-
sportevenementen van Nederland! Het vindt plaats 
van 4 t/m 6 juni in Groningen. Vaste sporten zijn 
voetbal, volleybal, basketbal, schermen, badminton, 
tennis, handbal en squash. De keuzesporten zijn dit 
jaar: wielrennen, atletiek, judo, waterpolo en lacros-
se. Interesse? Stuur een mail naar activiteiten@rssr.
nl. Meer info: www.gnsk.nl.

Sluitingsdata
Donderdag 30 april (Koninginnedag)
Maandag 4 mei vanaf 16.00 uur (Dodenherdenking)
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
Zondag 31 mei en maandag 1 juni  (Pinksteren)

Sporterspanel
Wij komen graag in contact met studenten en me-
dewerkers die mee willen denken en praten over 
het sporten bij de Erasmus Universiteit. De accom-
modatie, het sportprogramma en de kwaliteit van 
de dienstverlening zijn onder meer onderwerpen 
die aan bod zullen komen. Vind je het leuk om deel 
te nemen aan het sporterspanel, stuur dan een e-
mail aan demaar@ssvr.nl.

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

SERVICE

Universiteit gesloten op 30 april en 5 mei
De Erasmus Universiteit is gesloten op Koninginne-
dag (donderdag 30 april) en op Bevrijdingsdag 
(dinsdag 5 mei).

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

Stripboek Erasmus in Europa
Het stripboek ‘Erasmus in Europa’ is vanaf heden per 
e-mail te bestellen bij het Alumni & Corporate Rela-
tions Office van de EUR. Kosten: € 3,95 exclusief ver-
zendkosten. De meeropbrengsten komen ten goed 
aan het Erasmus Scholarship Fund, ter ondersteu-
ning van studenten van buiten de Europese Unie die 
een studie aan de EUR gaan volgen. 
Mail naar: erasmus@smc.eur.nl

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

Restyling briefpapier
Het universitaire briefpapier en dito enveloppen zijn 
in een nieuw jasje gestoken. Te bestellen bij de digi-
tale Mostshop (www.vandermost.com). Het oude 
briefpapier mag nog tot september a.s. worden ge-
bruikt. Voor meer informatie en een briefstramien in 
Word kijkt u op de huisstijlsite van de EUR (www.eur.
nl/huisstijl).

Relatiegeschenken
Op zoek naar een relatiegeschenk van de Erasmus 
Universiteit? Bekijk ons assortiment op de website 
(www.eur.nl/faciliteiten/relatiegeschenken/) Info: 
secretariaat Stafafdeling Marketing & Communica-
tie, telefoon (010) 408 1777, e-mail: info@smc.eur.nl. 
Openingstijden secretariaat SMC, kamer AT-64: 
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.

Vertrouwenspersoon
Wordt u wel eens lastig gevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan contact op met de ver-
trouwenspersoon! Lucille Mac Nack, Bureau Univer-
siteitspsychologen, tel. (010) 408 1132, 
e-mail: macnack@oos.eur.nl

Koninginnedag & Bevrijdingsdag
Donderdag 30 april is de Universiteitsbibliotheek ge-
sloten vanwege Koninginnedag en dinsdag 5 mei 
vanwege Bevrijdingsdag. U kunt de dag na de slui-
ting vanaf 9.00 uur uw aangevraagde boeken afha-
len bij de uitleenbalie. De elektronische informatie-
voorziening is in principe ononderbroken beschik-
baar. Dit betreft zowel de toegang tot de databan-
ken als de mogelijkheid tot het aanvragen van boe-
ken.

Posthumus zaal tijdelijk gesloten
De Posthumus zaal is van maandag 27 april tot en 
met vrijdag 15 mei wegens renovatie gesloten.

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

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI is 
er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kunnen stu-
denten terecht voor informatie en advies over om-
gaan met RSI en het voorkomen ervan en worden de 
klachten geregistreerd. Meldpunt Studenten & RSI: 
Dhr. B. den Boogert, studentendecaan, G 3-08. 
(secretariaat). E-mail:  rsi-student@oos.eur.nl 

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

Vertrouwenspersonen voor studenten
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd?
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon! 
Dorie Geers, Bureau Studentendecanen, kamer G3-
10, tel. (010) 408 1139, e-mail: vertrouwenspersoon-
studenten@oos.eur.nl

Oproep studentassistenten Wiskunde
De vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschap-
pen van de RSM Erasmus University zoekt studentas-
sistenten voor het wiskundeonderwijs in het eerste 
jaar van de studie Bedrijfskunde. De werkzaamhe-
den bestaan uit het geven van responsiecolleges en 
het assisteren bij de correctie van tentamens. Perio-
de: 1 september-31 december 2009. 3 halve dagen 
per week. In aanmerking komen tweede- of hogere-
jaarsstudenten Bedrijfskunde, Economie of Econo-
metrie met goede cijfers voor de wiskundevakken. 
Reacties: voor 14 mei bij drs. C. Bukman, RSM Eras-
mus University, kamer T9-52, Burg. Oudlaan 50 / 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. tel:010-4081981. 
E-mail: cbukman@rsm.nl

Mentoren voor Econometrie gezocht!
Leerzaam + leuk!
Voor het komende collegejaar is de Erasmus School 
of Economics op zoek naar econometriestudenten 
die, als mentor, een groep van circa 15 eerstejaars 
studenten econometrie gaan begeleiden. Gedurende 
het hele collegejaar treedt de mentor op als aan-
spreekpunt voor studenten en helpt hen bij het aan-
leren van de noodzakelijke studievaardigheden. In 
verband met het bindend studie advies (BSA) houdt 
de mentor individuele gesprekken met de studenten 
uit zijn/haar mentorgroep. De mentor krijgt gerichte 
trainingen om de eerstejaarsstudenten zo goed mo-
gelijk te begeleiden. De mentoren krijgen voor hun 
werkzaamheden een vergoeding op uurbasis, de 
trainingsuren worden ook vergoed. Mentoren moe-

EUR-BERICHTEN

BIBLIOTHEEK

STUDENTENZAKEN

ASSISTENTEN EN MENTOREN

SPORT

STUDENTENPASTORAAT
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CIDI beloont beste masterscriptie over Israël
Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Isra-
el) organiseert een academische scriptiewedstrijd 
over Israël. Ben je tussen 1 september 2008 en 1 okto-
ber 2009 afgestudeerd met een scriptie over een aan 
Israël gerelateerd onderwerp, stuur dan je scriptie-
voorstel op naar het CIDI. Uit deze voorstellen wor-
den de besten genomineerd en deze definitieve 
scripties maken kans op een geldsom van € 2500,- . 
De master- of doctoraalscriptie mag een politicolo-
gisch, economisch, theologisch, (kunst)historisch, so-
ciologisch, juridisch, psychologisch, taalkundig, jour-
nalistiek of literair onderwerp hebben. Stuur je scrip-
tievoorstel in vóór 1 juli 2009 en stuur je master- of 
doctoraalscriptie op vóór 15 oktober 2009. 
De jury bestaat uit:
prof.dr.ir. Jan van Bemmel (oud-rector magnificus 
Erasmus Universiteit Rotterdam); Johan Boef ( jour-
nalist EénVandaag); dr. Bob van den Bos (oud-lid van 
Nederlands en Europees Parlement voor D’66); drs. 
Ariëlla Kornmehl (schrijfster); prof.dr. Reinier Munk 
(hoogleraar moderne joodse filosofie); drs. Ronny 
Naftaniel (directeur CIDI).

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

Weet jij waar het heen moet met Europa en durf jij 
de stem van jongeren te laten horen? Word dan Jon-
gerenvertegenwoordiger Europese Zaken. Geef je 
voor 8 mei op via www.jeugdraad.nl/eu

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

VRIJWILLIGERS

 SERVICE 
Deze rubriek staat open voor mededelingen van 
faculteiten, afdelingen, studentenverenigingen 
enz. van de Erasmus Universiteit Rotterdam: van 
faculteiten tot sportverenigingen; van studen-
tenpsychologen tot het campuscafé. Alle berich-
ten kunnen per e-mail gestuurd worden naar 
service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 16.00 u. 9 dagen voor 
verschijning.

  VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 14 mei. 
Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
woensdag 6 mei 12.00 u. De daaropvolgende 
nummers verschijnen op: 4 en 18 juni . Deadline 
telkens 9 dagen voor verschijning.

OVERIG
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Prof.dr. Reuven Agami is per 7 april 
2009 benoemd tot bijzonder hoogle-
raar MicroRNA en pathogenese in het 
Erasmus MC, vanwege de Stichting Het 
Nederlands Kanker Instituut.

Prof.dr. J.J. Bouma (1966)is per 1 april 
2009 benoemd tot bijzonder hoogle-
raar Economische waardering en ac-
counting voor duurzaam beheer van 
natuurlijke bronnen in de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, vanwege de 
Vereniging Trustfonds EUR.

Prof.dr. Hubert Ph. Endtz is per 19 
maart 2009 benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Tropische bacteriologie in 
het Erasmus MC, vanwege het Interna-
tional centre for diarrhoeal disease re-
search,

Dr. Martijn de Jong (1980) van de Rot-
terdam School of Management, Eras-
mus University krijgt op 4 juni de Cor-
nelis Ruigrok Prijs 2009 van de Konink-
lijke Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen uitgereikt, ter bekroning 
van zijn dissertatie ‘Respons Bias in In-

ternational Marketing Research’ en zijn verdere pu-
blicaties. Volgens de jury is het onderzoek van Mar-
tijn de Jong vernieuwend en van hoog technisch, 
empirisch niveau en tegelijk maatschappelijk rele-
vant.

Dr. Carlijn Kamphuis heeft de Volksge-
zondheidsprijs 2008 uitgereikt gekre-
gen. Kamphuis, verbonden aan de afde-
ling Maatschappelijke Gezondheids-
zorg van het Erasmus MC, kreeg de 
prijs voor haar proefschrift over de rol 
van omgevingsfactoren als verklaring 

van sociaal-economische gezondheidsverschillen. De 
prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 
1500, dat besteed kan worden aan een wetenschap-
pelijk symposium, cursus of werkbezoek. De prijs 
wordt uitgegeven door de Vereniging voor Volksge-
zondheid en Wetenschap.

Elke (Ingeborg) Müller heeft voor 
hoofdstuk acht (‘Modeziektes als cul-
tuurpathologische uitingen van tech-
nologische incorporatiemoeheid’) van 
haar proefschrift (Tijdreizen in de grot. 
Virtualiteit en lichamelijkheid van pa-
norama tot CAVE) de Dr.R.J. van Helsin-

gen-essaywedstrijd 2009 van de Stichting Psychia-
trie & Filosofie gewonnen. Elke Müller is op 16 april 
gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotter-
dam.

Prof.dr. R.J. Stolker is per 1 april 2009 benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Anesthesiologie, in het bijzon-
der onderwijs en opleiding, in het Erasmus MC, 
vanwege de Vereniging Trustfonds EUR.

MAANDAG 27 APRIL
12.00 uur, Erasmus School of Economics, 
Tinbergen Institute, room H17-01 (W)
Research on Monday
Spreker: Klaus Thustrup Kreiner 
(Copenhagen University)
Titel: ‘An Experimental Evaluation of Tax Evasion and 
Tax Enforcement in Denmark’

WOENSDAG 29 APRIL
13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Marijke Wasielewski
CHEK2 1100delC and polygenic susceptibility to 
breast cancer and colorectal cancer

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie I. Vogelaar
Effects of Colorectal Cancer Screening on Population 
Health

WOENSDAG 6 MEI
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Ingrid van Meurs
Intergenerational transmission of child problem be-
havior 

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie mw. M.W. Wessels
Genetics of Congenital Heart Malformations 

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie R.W.J. Leunissen
Growth Patterns and Adult Diseases

VRIJDAG 8 MEI
11.00 uur, Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Samantha Riedijk
Burdening Care - A study on informal caregivers of 
frontotemporal dementia patients

13.30 uur, Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Christine Verwoerd-Dikkeboom
Virtual Embryoscopy

16.00 uur, Aula, gebouw A (W)
Oratie prof.dr. J.L.C.M. van Saase, bijzonder hoogle-
raar Inwendige geneeskunde met aandachtsgebied 
competentiegericht opleiden van specialisten (Eras-
mus MC)
‘Anne wordt medisch specialist’

MAANDAG 11 MEI
12.00 uur, Erasmus School of Economics, 
Tinbergen Institute, room H17-01 (W)
Research on Monday
Spreker: Rick van der Ploeg (Oxford University)
Titel: ‘Managing Resource Revenues in Developing 
Economies’

DINSDAG 12 MEI
16.00 uur, Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie M.H. van der Gaast
Ovarian stimulation and the endometrium: 
new approaches and insights

WOENSDAG 13 MEI
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Ruchi Saxena
The Artisan Lens: Effects on Vision Quality, the 
Corneal Endothelium and Vision-Related Quality of 
Life

13.45 uur,
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie I. Jonkers
X Chromosome Inactivation: activation of silencing

16.00 uur, Senaatszaal, gebouw A (W)
Afscheidscollege P.J. de Feyter
Coronair Atherosclerose: “Hearts too Young to Die”.

DONDERDAG 14 MEI
11.00 uur, Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie Albert-Jan Roskam
Cross-national Comparisons of Socioeconomic 
Differences in Overweight and Obesity

16.00 uur, Senaatszaal, gebouw A (W)
Oratie Prof. A. Ogus
Politicians and the Paradoxes of Paternalism”

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

WETENSCHAPS AGENDAPERSONALIA
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RSM AND DELFT 
IN ONE COURSE
RSM’s IBA students have seen many changes 
this year. Many courses were replaced, or 
even taken away from the original curricu-
lum. A new course this year is Technology 
for Managers, in which RSM and Delft Uni-
versity of Technology work together.

This unique course focuses on the collaboration 
between business and engineering students. The 
students, 520 in all, must write a strategic plan 
for one of nine chosen companies in Nanotech-
nology. The course involves much planning and 
there are high expectations, according to the 
course coordinators Prof. dr. Jan. Dul and Dr. 
Erik van Raaij “It is indeed a new course in the 
RSM curriculum, and we are very excited to see 
the real outcomes of this project. It involves the 
learning of the students towards the challenge of 
finding common ground between the manage-
ment and technology “cultures”. Because many 
of today’s businesses are faced with one of the 
biggest managerial challenges: the so called 
‘management of diversity’”, the two professors 
explain. 
Yet- as with many other things in life- nothing 
is perfect. Students have already raised issues, 
such as the mandatory workshop sessions, and 
a certain lack of synchrony between schedules 
for Delft and RSM students. Arvind Dwarkas-
ing, one of the Delft cooperating students com-
mented: “There is room for improvement in the 
scheduling aspect of the course, but I must admit 
that it could have been much worse given the di-
mensions of the course”. IBA students found the 
mandatory sessions found the most challenging 
part, due to the busy period they are all experi-
encing. The coordinators of the course replied 
saying that everything in the course has been 
carefully planned, including staffing, schedules, 
the companies involved, the information that 
needed to be available, as well as training of each 
one of the tutors of this course. The only real re-
quirement were these few sessions which benefit 
the students themselves. “We understand that it 
can be challenging sometimes to be present in all 
the meetings”, the profs say. “But this was done 
in order to ensure that one of the most significant 
aspects of the course would not be lost: the shar-
ing of knowledge.”  
The students are facing a new challenge, as do 
the staff teaching and organizing the course. 
The newness of the program, the high expecta-
tions, and times of uncertainty contribute to 
the increase in the margin of error of this task. 
Nevertheless, it is a promising course which will 
help bridging the gap between management and 
technology. GS

STUDENTS ON FACEBOOK STUDY LESS
Not entirely surprisingly perhaps; students who spend more time on 
Facebook, spend less time on studying. Research in America shows 
that the study results of students with a Facebook account are on 
average half a point lower than those of other students. The Facebook 
students spend one to five hours per week on studying whereas the 
other group spends eleven to fifteen hours on studying. Still, the 148 
Facebook students who were questioned do not believe the virtual 
network has a negative effect on their results. The American researcher 
who investigated the matter could not actually prove that being on Fa-
cebook regularly leads to poorer study results. “Some students would 
just as easily find other excuses not to study and consequently receive 
lower grades anyway”, says researcher Aryn Karpinski. She does not 
have a Facebook account herself. “It would be too much of a distrac-
tion for me”, she says. HOP 

QUICK RESIDENCE PERMITS, NO CHECKS
It has become easier for international students to get a residence permit in the Netherlands for studying. 
However, once they are here, they are hardly ever checked upon, an evaluation shows. The time it takes 
for the application procedure to complete is now half of what it was three years ago because the immigra-
tion service relaxed its admission criteria. In return, universities promised to report to the immigration 
service their international drop outs, because some students use their studies in Holland as a means to 
enter the Western world. Yet only a third of the institutions reported their drop outs last year. Two hun-
dred students from eight universities have disappeared.  HOP

THE BALANCING ACT AROUND RAMADAN 
Erasmus University has extended Tariq Ramadan’s 
special chair until February 2011. A day earlier, 
Ramadan got a vote of confidence from Rotterdam’s 
local authority where he also acts as a consultant. 
In addition, the city council gave him their vote of 
confidence. The Swiss-born philosopher can stay. 
“During the past two years, Tariq Ramadan’s 
contribution as guest professor at the EUR has 
been good”, the university said in a statement to the 
press, shortly before the city council was to debate 
over the issue in a long session about his position as 
mediator in the integration process in Rotterdam. 
Coincidently, the extension of Ramadan’s invitation 
of being guest professor occurred when commotion 
in Rotterdam’s political scene erupted about his 
alleged negative comments on homosexuals and 
the position of women in Islam. “We came forward 
with this statement before the meeting of the city 
council, so as to demonstrate that the university 
makes her decisions on appointments of professors 
independently of the city council. The university is 
an academic refuge where away from hot items in 

politics it is determined whether someone deserves a 
position”, says Rector Steven Lamberts.    
The commotion, in which the university’s name was 
mentioned frequently, has not been experienced as 
damaging to the university. “There were no new 
facts. We knew the criticism on Ramadan two years 
ago. The city’s investigation has not brought to light 
new perspectives. It has not changed our judgment 
on Ramadan’s work here. In fact, he has done well 
in education and he has published successfully. On 
these grounds the university has decided to extend 
his appointment. His comments were made person-
ally and not in his role as professor”, Lamberts says. 
“Although one has to proceed with care of course, 
when those comments relate to your academic field 
of interest.”  According to the Rector, naturally the 
university makes itself vulnerable to criticism when 
it chooses to work together with governments and 
businesses. “Cooperation should work positively. 
Only when the disadvantages outweigh the advan-
tages, you should reconsider your decisions. It is a 
balancing act. But we chose for that.” WG 

Open letter
The Chairman of the Executive Board of the Erasmus University, Jan Willem Oosterwijk, temporarily had 
to withdraw from his position due to health problems. In an open letter to employees and students of the 
university he explains his situation. Go for the English edition to the International Pages of our website: 
www.erasmusmagazine.nl/em_international
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It was never a secret that the welcoming of inter-
national guests is often fraught with problems. 
At the start of this academic year, there were 
students who did not have accommodation. Some 
were even housed in caravans. The international 
offices of the different faculties reported they were 
inundated with requests for accommodation. But 
it is the Stadswonen housing corporation who is 
responsible for this task, as the entire housing is-
sue was contracted out to Stadswonen. Students 
did not know where else to go, unless they were 
willing to pay in excess of 600 euro for a room with 
Stadswonen.  
The housing question should not be the university’s 
main concern, one could argue. But the university’s 
Executive Board (EB) has now become worried, 
because of the university’s desire to grow exponen-
tially as far as numbers of international students 
are concerned. 
Therefore, the EB set up an independent commis-
sion last December to tackle the housing problems. 
The commission, chaired by professor emeritus Ar-
thur Ringeling, presented its very clear conclusion 
in its report on Monday 20 April: “The university’s 
policies have failed on a grand scale.” Ringeling 
adds: “With the university’s large internationalisa-
tion ambitions, one has to realise that the university 
has a responsibility towards the students’ housing 
needs. Some students pay 13,000 euro in tuition 
fees annually to study here.”  

Preferred Supplier  Since the 1980s 
the housing issue has been neglected by Erasmus 
University, according to Ringeling. But only when 
the Bachelor-Master system was introduced did 
this become apparent, because students have been 
able to switch universities more easily from then 
on. One policy in particular seems to have pro-
vided the university with the possibility to neglect 
its responsibilities: The university can assist in 
searching for accommodation, but accommodation 
cannot be guaranteed by the university. The EB 

was mainly concerned with the costs, like the risk 
of rooms remaining empty. This in itself is not too 
lamentable, Ringeling’s report shows. But to the 
commission it is telling that terms like ‘costs’ and 
‘remaining empty’ dominate the discourse.  
Cutting costs was the reason for the university to 
contract out the accommodation of international 
students to Stadswonen. The consequences of 
this move were underestimated by the university 
though. The faculties no longer arrange accommo-
dation, as Stadswonen became the ‘preferred sup-

plier’. The commission: “A monopolist was created, 
with all its – dire – consequences.” Stadswonen’s 
service is poor and the rooms are too expensive. 
In addition, the commission stumbled upon another 
problem: communication. Students do not know 
what they can expect, nor do the employees of the 
different international offices. “There are no records 
of numbers; definitions are explained differently.” 
The university ‘cannot afford’ the way it currently 
handles the housing issue, according to Ringeling. 
The International Student Barometer shows that 
students are already dissatisfied with certain 

things, not with their education but with their 
housing arrangements. And word spreads fast.  
The Ringeling commission concludes that the 
housing of international students must change 
from a sideline to one of the university’s main 
concerns, in which the facilitating of good precondi-
tions comes first, in stead of the purely business-
like calculation of costs. 

Bricks and Concrete  Very con-
cretely, Ringeling recommends the establishing of 

an Erasmus Housing Centre, a Housing Desk and 
a Steering Group Housing which can take responsi-
bility at a central level and which can analyse sup-
ply and demand. Representatives of the different 
faculties can join in. These bodies will then organ-
ise communication and also coordinate better the 
rooms that become available when Dutch students 
temporarily leave.  
As a result, it will be possible to have more suppli-
ers as opposed to Stadswonen only. Perhaps the 
university can create its own supply of student 
houses too. Furthermore, this summer there must 
be a central ‘director’ who must be physically 
present, whom students can turn to. Also, there 
must be a contingency plan in order to deal with 
another last-August scenario. But perhaps most 
importantly, new deals must be made with Stads-
wonen to increase the amount of available houses 
for international students, “with the first tangible 
results in 2010”. Ringeling: Investments in bricks 
and concrete must be made.” 
Kees van Rooijen accepted the report on behalf of 
the Executive Board. He wants to implement and 
take on the recommendations as much as possible. 
Whether there is money available for this: “We 
are dead-serious about this; there is a budget for 
important matters.”     

STUDENT HOUSING IS A FIASCO  
The housing of our international students has been neglected by the university, the ‘Ringeling commission’ concludes. This neglect led to last 
August’s fiasco when dozens of new international students had nowhere to live. There were numerous complaints and worries for the future. 
text Daan Rutten and Jeroen Rosier, photography Levien Willemse

‘The university’s policies have 
failed on a grand scale’

At the start of the season students were housed in caravans.
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Gail Whiteman

Earth Day
It is intimidating to share an elevator with a 1,5 metre-
wide white balloon filled with CO2.  You just never 
know if or when it will burst.  But that’s what I did on 
Earth Day.  
 22 April is Earth Day.  In the Netherlands, this is not 
yet commonly known.  But in 174 countries around 
the world, it is a day to celebrate the Earth’s natural 
environment.  It is a day that Obama, Gore, and lots of 
other big names make announcements and start new 
eco-petitions.
 What did we do at Erasmus University?  We blew 
up 101 white balloons with CO2, and gave the largest 
balloon to Mayor Aboutaleb on his first official visit to 
the Woudestein Campus.  The co2 extraction tool was 
designed by Patrick Kruithof and made from recycled 
material: an old windsurfing sail and a vacuum hose 
attached to a student’s Peugeot.  
 The event was organized by RSM Masters students 
to raise awareness that climate change is a top prior-
ity for business education.  Each balloon had a string 
attached with a small note containing a “green” fact.  
Students handed these out to people leaving the T-
building.  Each balloon held 4.63 g of CO2.  
 The Mayor, Rector Magnificus, RSM Dean and mem-
bers of the CvB and RSM Management Team joined 
our “grand finale” – where the Mayor helped to blow 
up the very big white balloon which held 555g of CO2.  
Students calculated that:

EUR’s annual emissions are equivalent to 
3,750,755,940 small balloons of CO2.

RSM’s = 876,673,866 balloons.

Rotterdam city’s = 6,479,481,641,468 balloons 

Shell = 160,475,161, 987,041 balloons!!!  
(I don’t even know how to count that high).  

Students followed the Mayor to his next appointment, 
up the escalator in the T-building carrying the big 
white balloon.  It stayed on the 3rd floor until end of 
day, and then we wondered, what now?  Should we 
leave it there alone, waiting to be burst?  
 No: that would send the wrong eco-signal.  I said, 
“Let’s take it to the 7th floor.  That’s a safe home ’til we 
figure out what to do with CO2.”  
 But the balloon was too big to fit through the 
elevator doors.  I entered first, and then my students 
had to push and push and push while I held open the 
elevator.  It occurred to me that if the balloon burst, I 
would be suffocated by CO2.  Maybe this really was a 
crazy teaching moment.  

Dr Gail Whiteman
Director Sustainability & Climate Research Centre
www.dagvandeaarde.nl

Call centers
Second-year IBA student Kevin 
Osuri and third-year IBA stu-
dent Vaibs K. give us their 
take on prejudices held 
against Indians. Kevin 
was born in Holland but 
his family is from Andhra 
Pradesh in South India. 
He travels to India once a 
year to visit his family. 
Vaibs was born in India. He 
has travelled abroad frequently 
and currently lives in the Neth-
erlands to finish his Bachelor at 
Erasmus University. What is typically 
said about the Indians? Vaibs: “Well, 
we supposedly all have this funny Indian 
accent, we work either in call centers or cus-
tomer support operations, we are all good at 
math, our parents determine which study we 
take on, and we are all very much dominated 
by the caste system”. 

Caste system
Vaibs: “One would expect strong Indian ac-
cents – in English – in India. Nevertheless, 
people who have lived outside of India for 
a while tend to have a mixed accent where 
you’ll find minor traces of the Indian accent.” 
But do they all work in call centers? Most 
Indians abroad are highly qualified and have 
prestigious jobs. “Some people would be 
surprised to find many Indians in the Boards 
of Directors of many Fortune 500 companies”, 
Vaibs says. About the Indian caste system 
the students have mixed responses. Kevin: 
“It depends on which region you look at and 
often, the caste system is less prevalent in re-
gions that are more exposed to globalization. 
However, it is a common practice in India that 
if somebody has reached the age for marriage, 
the family looks in its own network. Why? 
Because people in a similar caste have similar 
norms and values. Vaibs: “The caste system 
is disappearing to a large extent. I think that 
nowadays you will only find it in rural areas 
but it is also disappearing there. The general 
trend in India is to look at the Western world, 
and there are lots of Indians that are more 
than willing to give up their Indian identity 
and culture in order to adopt the Western 
culture.” 

Learning by heart
But despite the adoption of a Western 

lifestyle, many differences remain, for 
instance in how the educational 

systems com-
pare. Kevin 
and Vaibs 
both agree 

that in India 
the educational 

system focuses more 
on mathematics and science. 

Kevin: “In India, the workload 
is heavier and students practice a 

lot of mathematics. The advantage 
is that students are technically bet-

ter skilled compared to their Western 
counterparts”. But then why are there 

still relatively few breakthroughs from 
India, like for example Apple’s Ipod in the 

United States? Kevin: “The disadvantage of 
the Indian educational system is that the focus 
is on learning by heart and not on applying 
the theory. Also, there is not much room for 
innovative ideas. Indian companies merely 
focus on the developing of existing technolo-
gies and specialize in it. These companies 
did not invent call centers, but have become 
the best in the industry. They have taken the 
Western companies’ support activities and 
made it their core business. Vaibs: “While 
two education systems cannot be explicitly 
compared to determine which is better, there 
are aspects of the Dutch and European edu-
cation that must really be appreciated. The 
rich amount of European history and foreign 
language education one gets is really helpful 
in vocational development. Indian education 
is more focused on improving one’s analytical 
and cognitive ability.” 

Career path
Finally, is it really true that the parents of 
Indian children determine what their children 
will study? Kevin and Vaibs disagree once 
more. Kevin: “Well, Engineering, Medicine 
or Law are the courses valued most highly 
and there are parents who force their children 
to follow one of these educational paths. 
However, I must point out that there are also 
a lot of families, like mine, where this does not 
happen. Furthermore, even if children are not 
forced by their parents to take certain courses, 
there is often still the pressure to conform to 
societal trends.” Vaibs: “To be honest, of all 
my friends in India there is not a single one 
that has chosen a career-path because of  
his parents”. 

India
Being the second-largest populated and fastest developing country of the world, 
India is huge. Despite this, India is still relatively unknown to most Dutch people and 
some prejudices against India exist on the surface which might not hold true  
in reality.  text Jonathan Friedman

Pride&Prejudice
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How are some students doing it while others are 
just struggling to pass the exams? Are cum laude 
students big nerds or do they simply know how to 
study well? At RSM, competition is fiercest among 
the students in the international programmes. 
To receive the cum laude title, students need a 
rounded average above an 8.25. This means they 
consistently need to receive marks above 8.5 in 
their courses. The programmes at RSM – both 
bachelor and master – differ significantly in terms 
of the percentage of cum laude students.
Students with good university averages may have 
always had good marks. Marija Spokaite, a third-
year IBA student from Lithuania, boasts an accu-
mulated average north of an 8.5:  “I did have good 
grades in high school; actually I had an average of 
10 out of 10. When I got to university I was really 
motivated to study and learn, I had expectations 
of myself and didn’t want to let myself down. I was 
afraid I though, that it would be much harder to 
get good grades.” What is it that motivates you 
to study? Marija: “I am a bit of a perfectionist, 
and I feel that knowing more makes you a better 
person”. It is not about competition with others 
according to her, or pressure from home: “During 
my first year I didn’t know my standing in class, 
I looked only at how much effort I put in and how 
much I learned, not the reputation I would have. 
At the same time it is nice to have a reputation of 
being a good student. But it is more a bonus and 
not the real goal.” 
What are marks actually good for? “The mark is 
not important to me as such”, Marija says. “It 
is just an indicator of how much I got from the 
course. I do see my grades as something that will 
help me to get into a better school or a better job 
and this is important if I want to achieve some-
thing in life. They do not show anything about you 
but they are a small step for the future. Someday, 
I think, I will be able to turn the grades into some-
thing much bigger.” Marija also mentioned that 
the exchange spot in Wharton is one of the perks 
of good grades. But they don’t get you everything: 
“Grades will help you get the interview but not 
the job. They also give you confidence sometimes. 
They show you met your goals of learning some-
thing from the course, and you get the confidence 
that you can consistently achieve your goals.”
Are cum laude students big nerds that never leave 
their study lair? Not according to Marija. “It is 
not like I am missing something because of good 
grades. I like studying. I think I have become a lot 
more efficient in studying from my high school 
years. I can study only two hours and get a lot 
done whilst some people are less efficient and 
cannot get it done in a week. You don’t have to 
sacrifice anything for having to study. I don’t think 
I have ever done that.” 
Alessandro Albanese came to RSM from Bocconi, 
Italy, and recently graduated cum laude from the 
master programme Finance & Investments with 

an average of 9.0, in just nine months, in stead of 
the standard twelve months. He now works at the 
Investment Banking Division (IBD) at Morgan 
Stanley, a prestigious investment bank. Ales-
sandro had cum laude marks both in high school 
and at Bocconi. “It’s easy to get normal grades in 
Bocconi, very easy in my opinion. But if you want 
to get really good grades you need to study.” He 
got an offer from Morgan Stanley, a big thing, es-
pecially in IBD where the competition is fierce. An 
investment bank does look at grades: “They just 
use it to dilute the applicants. So for example with 
a 7 they will not even look at your CV but if you 
have an 8 and above, they start reading your CV. 
It’s just one of the first requirements.“
Graduating so fast with such an average, one may 
wonder whether Alessandro was locked in a study 
dungeon. “I think I always managed to have a 
lot of fun and to party. I think the main part for a 
student is to follow the lectures and do the assign-
ments and then you are very prepared. I loved my 
life as a student.” As for partying: “later in your 
studies you switch the CD in your head and you 
prefer going to see a movie instead of partying 
hard”. 
Do you think grades really give a good indica-
tion for success at work? “Definitely not.” – “The 
work environment is very different. Someone who 
doesn’t like to study put in minimum effort. But if 
they like to do their job they put 100%, they can 
be much better than people that studied all their 
life. People that got good grades might get frus-
trated because are not always prepared like you 
are for exams and you need to improvise often. 
Alessandro describes the work environment as 
very different from Academia and pursuing grades 
– “In Rotterdam you have a lot of theory – at work 
you don’t apply so much. From that point of view 
the work environment is very different. I saw a 
CV of someone who had worked five years still 
attaching his grades to his CV. There are people 
that hang on to that but in the work environment 
they don’t care. For example, if you need to sell 
something or pitch to a client, your interaction and 
other things are much more important and they 
look at that. You might use your old knowledge 
from university but it’s not the point.”  

Saskia Willig

Erasmus versus UTS 2
During my whole study period in the Neth-
erlands, I hurried to class. I didn’t want to 
be late. The lecturers hate it when you are 
late and sometimes they won’t let you in. I 
was very surprised to see here at UTS that 
students come and go whenever they want. 
Even if they are more than an hour late, they 
still have the nerve to walk in. The teacher 
does not seem to care. 
There is less distance between teachers 
and students. The teacher is there to help 
you. When you speak to him or her you just 
use their first name and they always reply 
to your emails within a day. A week ago I 
sent an email to my lecturer about an essay 
topic. She said my topic was a good one, and 
after that she gave me some tips and names 
of books where I could find some informa-
tion about my topic. I didn’t ask for that. 
Some classes take more than three hours 
in the schedule. In the beginning I was 
shocked about that. I thought that I would 
never survive three hours of listening to one 
subject. But it turned out that the teacher 
decides when there will be a break in be-
tween. Normally you have a break for at 
least half an hour. Most classes end earlier 
as well.
During class almost every student has a cell 
phone that rings at least two times. If that 
happens, you just walk away and answer it. 
The teacher is fine with that. 
If you didn’t catch enough sleep during the 
night you can just go to the library. There 
are tons of people sleeping there on the 
couches. If you are still tired after your nap 
in the library, just hope the lecturer will 
show a movie during the next class, that’s a 
perfect time for another powernap. 
Another strange thing about the library is 
that it isn’t a quiet place. It is more like a 
school canteen with computers and couch-
es. Everyone is chatting and cell phones are 
ringing constantly. At Erasmus University it 
needs to be quiet to study. 
Sometimes it is hard to study in another 
country. You need to get used to the dif-
ferent study habits, but after a nap on the 
comfortable couches in the library and with 
some help from the lecturers you’ll manage 
to adapt very quickly!

Saskia Willig is a law student, currently on 
excahnge in Sydney

CUM LAUDE
Latin for “with distinction”, “with honour” or “with praise”, some students have these two 
words written on their diplomas when they graduate. Who are receiving the marks that can 
justify this title? text Jonathan Friedman

Saskia Willig
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Beach season!
Everybody get your towels out: The beach season 
has started! All along the wonderful coast of the 
Netherlands, bars and restaurants invite you to 
come and enjoy an unforgettable spring day. If there 
is one reason why it is great to study in the Neth-
erlands, it has to be the nearby. Jump onto the first 
train to Hoek van Holland, or go to Den Haag and 
take the tram to Scheveningen. Whether you look to 
your left or to your right, this beach is endless. Best 
sand quality and beautiful beach bars guarantee an 
amazing experience. For the real freaks, there is the 
opportunity to do bungee jumping from the pier at 
Scheveningen, with your head nearly touching the 
water surface. Use the sunny days and go to the sea, 
it is something for everybody. 

Bevrijdingsfestival 2009
At the Willemsplein a special festival will take place 
on 4 and 5 May. On 5 May 1945, Holland was liber-
ated from the Nazis and WW II ended. Ever since, 
5 May has been Liberation Day, which nowadays 
is celebrated with a huge two-day festival in each 
province in the country. Here in Zuid-Holland, Rot-
terdam will be the place to be. With several stages 

and a great program the festival celebrates our 
freedom, something not to take for granted. So if you 
want to experience a great festival with an impor-
tant historical background, go and join the crowd 
at the Willemsplein right at the foot of the Erasmus 
bridge. The entry is free and everybody is invited to 
join the celebrations. You can find out more about 
the programme of bands and performances on the 
website. During the two days, war time witnesses 
and several celebrities will speak to the audience as 
well. 
www.bevrijdingsfestivalzh.nl

Lintjes
This exhibition is a specialty. Like in many coun-
tries, special people are honoured with medals of 
honour for their achievements. Holland is no excep-
tion with its so called ‘lintjes’. But many of us never 
hear about why people deserved their medals. To 
bring the people and their good deeds closer to the 
public, the Kunsthal hosts an interesting exhibition. 
Through pictures and illustrations, the medaled 
ones are shown and it is explained why and what 
for they received their lintje. The exhibition is not 
only interesting for Dutch students to fresh up their 

memories, but also for all international students, to 
learn more about this country. Find out what this 
culture honours, what acts count as brave and who 
deserve to be medaled Dutchmen.
www.kunsthal.nl

Flower f ields
If you don’t see your chance now, you will have to 
wait another year. While cycling you cannot have 
missed the yellow fields of daffodils on every single 
green spot throughout the city, and if you go to the 
Kralingse Plas, the gorgeousness of the many flower 
fields will strike you. After months of grey weather, 
rainy dark days and cold, this is the time the country 
brightens up with fantastic colours. One of the 
places where you should have been when having 
lived in Holland, is the Keukenhof. It is one huge 
flower park in the middle of the Netherlands. Like a 
zoo, but then for flowers, a great variety is offered to 
the visitor. Already on your way there, you will see 
the vast tulip fields. The tulip was once responsible 
for the Dutch becoming an economic world power. 
So don’t postpone this trip for too long, or you will 
stand in front of empty fields. Take some friends 
with you and make a trip to see the flower heart of 
Holland.
www.keukenhof.nl

ERASMUS UNIVERSITY

Closed
The Erasmus University is closed on 
the following days:
Thursday April 30 (Queensday) and 
Tuesday May 5 (Liberation Day).

Erasmus Student Service Centre:the 
central service point for 
students. See the website 
for an overview of the ser-
vices. 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

LIBRARY

Closed
The University Library will be closed 
for Queen’s Day on Thursday April 30, 
and on Liberation Day on Tuesday May 
5. for Liberation Day. Requested books 
can be collected on the day after 
closing day from 9.00 am at the cir-
culation desk. Our electronic services 
will remain available. This applies to 
remote database access and to the 
possibility to request books.

Posthumus room temporarily closed
The Posthumus room is closed until 
Friday, May 15th due to renovation.

SPORTS

Woudestein Sports Centre
010 – 408 1876/5
sportraad@rssr.nl
www.erasmussport.nl

Spring offer!
SWZG Spring Sports Card
5 months of sports for only € 40!
Valid through 31 August 2009

Erasmus Open tennis tournament 
2009
6 through 15 May, for all levels! Reg-
istration deadline Sunday 3 May. 
Participation fee € 5 incl. BBQ and 
drinks after the final matches. WIN 
cool prizes!! More info + registration: 
www.erasmussport.nl, erasmuso-
pen@rssr.nl

Become Great Dutch Student Champi-
onship 2009!
The Great Dutch Student Champion-
ship (GNSK) is one of the biggest 
student sport activities in Holland! It 
will take place from 4 through 6 june 
in the city of Groningen. The following 
sports are represented: soccer, volley-
ball, basketball, fencing, badminton, 
tennis, handball and squash. Addition-

al sports in 2009: cycling, athletics, 
judo, water polo and lacrosse. Inter-
ested? E-mail to activiteiten@rssr.nl. 
More info: www.gnsk.nl.

Closing days
Thursday 30 April (Queen’s Day)
Monday 4 May from 16.00 hours (War 
Memorial services)
Tuesday 5 May (Liberation Day)
Thursday 21 May (Ascension Day)
Sunday 31 May and Monday 1 June 
(Whitsun)

Sports panel
We would like to get in touch with 
(inter)national students who want to 
share their thoughts and ideas about 
the Erasmus Sports Center. The ac-
commodation, sports programme and 
quality of services are subjects open 
for discussion. If you would like to 
participate in the sports panel, please 
send an e-mail to demaar@ssvr.nl.

E S S C

SERVICE

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Christian Mathis



Hoe kom je aan deze kamer? “Via Stadswonen. Hiervoor huurde ik een kamer in Kralingen van de vader van 
een vriend. Hij deed het huis in de verkoop; ik heb me toen ingeschreven bij Stadswonen. De andere twee stu-
denten in deze unit kende ik al, en toevallig kon ik de derde kamer huren. De kamer is lekker ruim, maar de ge-
meenschappelijke keuken, annex woonkamer is wel krap. We zitten dus vaak bij iemand op de kamer. Ik betaal 
er 327 euro voor, en dat is all-in.”

Waarom een dubbelstudie? “Economie moest mijn hoofdstudie worden, rechten zou ik erbij doen. Gaandeweg 
begon ik rechten leuker te vinden en verloor ik mijn enthousiasme voor economie. Feitelijk ben ik geheel om-
geslagen. De scriptie waarmee ik economie af kan ronden maak ik nog wel, maar ik wil de advocatuur in. Kort 
gezegd werd economie me te abstract en werd rechten steeds concreter.”

Hoe bekostig je acht jaar studie? “Tot en met het zevende jaar heb ik geleend bij de IB-groep. Mijn ouders 
steunen me en ik werk acht uur per week als baliemedewerker in het L-gebouw.”

Wat doe je in die jaren? “Naast de gebruikelijke activiteiten in commissies van de EFR en de JFR heb ik nog 
een bestuursfunctie vervuld bij tennisvereniging Passing Shot. Nadat ik een half jaar in Sydney had gestu-
deerd, in een uitwisselingsprogramma, heb ik de smaak van studiereizen te pakken gekregen. Brazilië, Zuid-
Afrika, New York en Washington zijn een paar van de bestemmingen die ik heb aangedaan. Een goedkope 
en leerzame manier van reizen, die je in ook nog eens in contact brengt met andere studenten, en interessante 
bedrijven over de hele wereld.” 

Als je klaar bent.....? “Volgens mijn planning ben ik in januari van 2010 uitgestudeerd. De stage die ik bij een 
advocatenkantoor heb gedaan, is me goed bevallen, maar ik wil me toch nog wat breder oriënteren op de markt. 
De richting ondernemings- en arbeidsrecht die ik gedaan heb, betekent wel dat ik straks weinig zal kunnen 
pleiten. Ik heb namelijk een cursus pleiten gedaan en vond dat zo leuk dat ik nu meedoe aan pleitwedstrijden 
van universiteitsverenigingen onderling.”    

Dennis Jolly, achtstejaars economie en Nederlands recht
Leeftijd: 26 jaar
Geboorteplaats: Reeuwijk
Woonplaats: Rotterdam       tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Tijdsplanning
We kennen allemaal de agenda. Velen van ons 
gebruiken er een, maar er zijn ook studenten die 
hem niet gebruiken. Er is geen excuus om geen 
agenda te hebben. Ze zijn ruim voorhanden en 
makkelijk om aan te komen. Ik weet zeker dat je 
er op z’n minst één aangeboden hebt gekregen 
terwijl je over de campus liep in het begin van 
het academisch jaar. 
Het wordt wel ingewikkelder naarmate het 
jaar vordert, maar je kunt altijd de boekwinkel 
inlopen of een andere winkel. Die agenda’s zijn 
minder commercieel en persoonlijker vergele-
ken met de gratis agenda’s. Die uit de boek-
handel zien er totaal anders uit en hebben een 
heel andere stijl. En ja, het stijlaspect is ook niet 
onbelangrijk. Een kleurige agenda met bloemen 
op de kaft zegt meer over de eigenaar dan al-
leen dat hij of zij graag de tijd plant. 
De noodzaak en het gebruik van een agenda 
verschilt per persoon. Sommige studenten 
zetten er alleen de tijden van hun colleges in; 
anderen voegen daar hun overige activiteiten 
aan toe. Sommigen gebruiken er een om het ge-
mak, anderen voor hun imago. Is het werkelijk 
nodig om een agenda te hebben? Niet echt, 
maar het is wel handig. Een vriend van mij zei 
ooit: “Ik heb een agenda geprobeerd, maar het 
probleem was dat ik vergat de dingen er in te 
zetten, of ik vergat erin te kijken. Ik realiseerde 
me ik een agenda gewoon niet nodig heb.” 
Verschillende mensen, verschillende opvat-
tingen. Er zijn mensen die simpelweg alles 
onthouden, ongeacht hoe druk hun dag is. Zij 
overleven zonder de hulp van een duidelijk 
overzicht. Daarnaast zijn er mensen die de hulp 
inroepen van computersoftware zoals Outlook. 
Ze vinden dit een handige tool en eenvoudig in 
gebruik; zelfs als ze er slechts om de paar dagen 
naar kijken om een idee te krijgen van wat ze al-
lemaal moeten doen.  Er zijn er zelfs die Outlook 
synchroniseren met hun telefoon of Personal 
Digital Assistant, (PDA). Dit is wéér een andere 
manier van de dag plannen. Met een PDA zie je 
eruit als een belangrijk en druk bezet persoon, 
maar dat is een heel ander verhaal. 
Hoe dan ook, een agenda is een vreemd ding. 
Als je leeft zonder agenda zie je weinig proble-
men, en kun je makkelijk je leven leiden. Maar 
als je er wèl een hebt, kan je leven een stuk 
overzichtelijker worden. Of misschien ook weer 
niet…     
                     
Vytautas Serys uit Litouwen is economiestudent

Vytautas




