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Langzaam verliefd 
Het zijn zo van die kleine triomfjes waar je het als inwoner van 
Rotterdam mee moet doen: een Amsterdammer die tegen je zegt 
‘eigenlijk is Rotterdam de enige echte stád in Nederland’. Ik ben weer 
even helemaal verliefd op de stad. 
Maar het wordt je al snel zwaar te moede, als je de stromen studenten 
van en naar bus, tram, metro en trein ziet snellen op weg naar hotel 
Mama. De voorliefde van studenten voor stedentripjes ten spijt: in 
Rotterdam wonen, is er voor de helft niet bij.

De gemeente doet er veel aan om studenten te verleiden toch te ver-
huizen en ook na het afstuderen hier te laten blijven. Met acties als een 
goedkoop topappartement voor afgestudeerden, een maandje  voor een 
habbekrats in een gemeubileerde kamer wonen, gratis dit en gratis dat. 
En er moet nog meer gebeuren: de universiteit moet meer naar het cen-
trum trekken en er moet beter openbaar vervoer komen tussen campus 
en station; de afstand tussen stad en universiteit zou fysiek en mentaal 
te groot zijn, en daarom heeft Rotterdam moeite en een studentenstad 
te worden. Of, zoals de gemeente in bijgestelde verwachtingen nu stelt: 
een stad voor studenten.

Toch is de vraag of dit nu dé oplossing is. Er bevinden volgens mij wel 
meer universiteiten in Nederland zich geheel of gedeeltelijk aan de rand 
van de stad (Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Delft) en zijn dat toch lollige stu-
dentensteden. En je kunt je afvragen of beter openbaar vervoer niet juist 
de noodzaak om te verhuizen, wegneemt. Steek liever geld in meer en 
betere fietspaden in deze stad waar de auto altijd voorrang krijgt.

Enfin, de gemeente spant zich in ieder geval in. Niet geheel belangeloos 
overigens, want meer studenten en daarna hoger opgeleiden met dito 
banen in de stad, levert natuurlijk ook geld op. 

Maar er is elders ook nog een wereld te winnen en daar zou de univer-
siteit een interessante rol in kunnen spelen. Slechts 40 procent van de 
hoogleraren aan de EUR woont namelijk in Rotterdam of omgeving, 60 
procent besteedt zijn vrije tijd en belastinggeld dus elders. Ook zij ken-
nen van Rotterdam vooral het gebied rond Kralingse Zoom en het Cen-
traal station. Plekken die niet echt Rotterdam op z’n best laten zien. Zeker 
niet als je bedenkt dat je – zoals EUR-econoom Erik Braun in deze EM zo 
mooi verwoordt – ‘op Rotterdam moet je langzaamaan verliefd worden’.  
Eind deze maand krijgen alle medewerkers van de universitaire diensten 
het aanbod om acht uur per jaar op kosten van de baas te besteden aan 
vrijwilligerswerk, met als voorwaarde dat dit niet in Gouda, Leiden of 
godbetert Amsterdam gebeurt, maar in Rotterdam.

Een mooi begin, maar het wordt tijd dat ook hoogleraren van een univer-
siteit die zich laat voorstaan op haar maatschappelijke betrokkenheid, 
eens in een échte stad gaan wonen en langzaam verliefd te worden.

O ja, mijn zwager en schoonzus hebben nog een ruime bovenwoning in 
de aanbieding nabij het centrum van de stad voor een on-Amsterdams 
prijsje. Zij zijn helaas verliefd geworden op een ander. 

Wieneke Gunneweg
Hoofdredacteur Erasmus Magazine  en EM Online

gunneweg@em.eur.nl
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Optimisme 
ondanks 
recessie
De graduates van de 
MBA- en Executive 
MBA-opleidingen van 
de Rotterdam School of 
Management, Erasmus 
University (RSM) waren 
vrijdag 13 maart ondanks 
de economische recessie 
toch in opperbeste stem-
ming tijdens de diploma-
uitreiking in het centrum 
van Rotterdam. 
Toch moet het vooral voor 
de MBA-studenten even 
slikken zijn; de wereld ziet 
er heel anders uit dan toen 
ze vijftien maanden gele-
den aan hun opleiding be-
gonnen. “De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat nog 
niet alle MBA’ers een baan 
hebben”, zegt RSM-woord-
voerster Marianne Schou-
ten. “Toch was de stem-
ming positief onder de gra-
duates. Misschien krijgen 
ze niet meteen de droom-
baan waarop ze hadden 
gerekend – dat is een bum-
mer – maar ze hebben wel 
het gevoel goed berkend te 
zijn op de toekomst.”
Hoewel de volgende MBA-
opleiding pas in januari 
2010 begint, heeft Schou-
ten de indruk dat er meer 
aanmeldingen binnenko-
men. “Net als bij eerdere 
economische downturns 
kiezen mensen vaker voor 
een opleiding.” 
Of het aantal aanmel-
dingen voor de executive 
MBA’s, voor mensen die al 
een baan hebben, afneemt 
wegens de recessie, kon ze 
niet zeggen.  WG (foto: 
Ronald van den Heerik)



>> De kwestie

Wat vind je van het huidige omroepbestel in Neder-
land? “Met al die verschillende omroepverenigin-
gen is het Nederlandse omroepbestel uniek. Als je 
Nederland zou opsplitsen in groepjes en subcultu-
ren, dan lijkt het of er ‘voor elck wat wils’ is. Een 
groot aantal groepen wordt vertegenwoordigd in de 
televisieprogramma’s. Het Nederlandse omroepbe-
stel is heel open, dat vind ik erg leuk. Wanneer je 
aan de eisen voldoet en genoeg handtekeningen en 
leden verzamelt, kan iedereen aanspraak maken op 
een omroepstatus. Maar daarmee heb je tegelijk 
ook het probleem te pakken.” 

Hoe bedoel je? “Ik vraag me wel eens af of het echt 
zo is dat de initiatiefnemers van nieuwe omroepen 
zich niet goed vertegenwoordigd voelen door de 
huidige omroepverenigingen, of dat ze een instru-
ment zoeken voor een breder protest. Sommige 
nieuwe omroepen vinden de huidige Publieke Om-
roep te links. Ik ben benieuwd wat voor program-
ma’s een omroep als Wakker Nederland gaat ma-
ken. Voorzien die inderdaad in een bepaalde behoef-
te, of probeert de nieuwe omroep door middel van 
zijn programmering te protesteren tegen de geves-
tigde orde?” 

Je vindt zo te horen dat laatste. “Die twee komen 
ook samen. De behoefte van het Wakker Neder-
land-lid is wellicht ook het ageren tegen de geves-
tigde orde.” 

Hoe verklaar je de plotselinge opkomst van al die 
nieuwe omroepen? “Ik denk dat we deze ontwikke-
ling in een breder maatschappelijk kader moeten 
plaatsen. Het heeft niet alleen te maken met het Ne-
derlandse omroepbestel. Het hele Nederlandse me-
dialandschap fungeert nu als toneel waar een brede-

re strijd wordt geleverd. Daar maak ik me wel zor-
gen over. In dit tijdperk na Pim Fortuyn wijzen we 
gemakkelijker met onze vinger naar de ‘linkse 
kerk’; daar is draagvlak voor. Ik zou hier wel de kri-
tische vraag willen stellen: zou De Telegraaf econo-
mische belangen kunnen hebben bij het starten van 
een omroep? Ik denk namelijk dat dat een heel be-
langrijke overweging is van die krant. Er speelt ze-
ker niet alleen maar een ideële doelstelling van een 
groep Nederlanders die niet wordt gehoord.” 

Verklaar je nader. “De verkoopcijfers van kranten 
dalen. En wanneer je als omroep een bepaalde sta-
tus krijgt, dan krijg je daar natuurlijk geld voor. Je 
mag bij de Publieke Omroep dan misschien geen re-
clame maken, maar De Telegraaf heeft nu haar 
krant kunnen gebruiken om leden te werven voor 
haar televisiezender. Dat zou ook andersom kunnen 
werken.” 

Maar is dat erg? Als Wakker Nederland mooie pro-
gramma’s gaat maken, doet dat er toch niet toe. 
“Een Publieke Omroep is vrij van commerciële be-
langen. En tegelijk werp ik dan het kritische punt 
op: in hoeverre zijn de omroepverenigingen in Ne-
derland vrij van commerciële of politieke belangen? 
Want we weten ook dat politici en publieke bestuur-
ders een vinger in de pap hebben bij bepaalde om-
roepen.” 

Wat moet een Publieke Omroep volgens jou nastre-
ven? “Daar denk ik veel over na. De oprichter van 
de BBC, John Reith, was van mening dat televisie 
drie doelen had: to inform, to educate and to enter-
tain. To entertain kwam ook echt op de derde 
plaats. Een televisieprogramma hoeft niet aan te 
slaan bij iedereen, maar er moet wel voor iedereen 
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WAT GAAN DE NIEUWE OMROEPEN UITZENDEN?

‘Een televisieprogramma hoeft niet 
aan te slaan bij iedereen, maar 
er moet wel voor iedereen een 
televisieprogramma zijn’ 

Verschillende nieuwe omroepen proberen een plekje te 
veroveren in het Nederlandse Publieke Omroepbestel. De 
reden is dat bepaalde groepen kijkers nu ondervertegen-
woordigd zijn en dat er behoefte is aan nieuwe geluiden. 
Maar is de motivatie van de nieuwkomers wel zo zuiver? 
Televisiekenner Jiska Engelbert zet daar vraagtekens bij. ‘Er 
spelen ook economische belangen mee.’  
tekst Caroline van der Schaaf fotografie Levien Willemse



een televisieprogramma zijn. Dat is televisie die 
niet per definitie hoeft te kunnen concurreren met 
programma’s als een Idols of een X Factor op vrij-
dagavond. Something for everyone. Dat is een Pu-
blieke Omroep.” 

Moeten we in Nederland ook naar het BBC-model 
van één omroep, of wordt dat model overschat? “Ik 
ben een fan van een aantal programma’s van de 
BBC en vind het heel goed dat ze kunnen garande-
ren dat die worden uitgezonden. Voorbeelden daar-
van zijn hun nieuwsproducties, zoals BBC News en 
Newsnight. Maar ook de BBC staat onder druk 
door dalende inkomsten. Het verschil is echter dat 
de BBC één organisatie is, wat het allemaal wat 
minder ingewikkeld maakt. De enige stress die je 
daar hebt als het geld binnenkomt, is waar het 
naartoe gaat: naar entertainment, naar drama of 
naar nieuws? In Nederland heb je drie grote zuilen 
– Nederland 1, 2 en 3 – en heb je te maken met veel 
verschillende belangen. Je hebt je functie als Publie-
ke Omroep, je moet concurreren met alle andere om-
roepverenigingen en je hebt ook nog eens samen een 
gemeenschappelijke vijand, namelijk die commerci-
ele televisie. Het wordt steeds moeilijker om de oor-
spronkelijke functie uit te oefenen.” 

Maar het Britse model heeft ongetwijfeld ook nade-
len. “Het grootste probleem van het BBC-model is 
dat het een soort semipublieke omroep is. Uiteinde-
lijk bepaalt de Britse staat of de BBC mag uitzen-
den. De BBC krijgt een charter, dat is het recht om 
voor een periode van tien jaar te mogen uitzenden. 
De regering bekijkt steeds of dat charter mag wor-
den vernieuwd. Natuurlijk is er geen expliciete cen-
suur, maar de BBC is niet zo onafhankelijk en ge-
weldig als wij wel eens denken. De BBC zit in een 
soort korset en heeft ook beperkingen.” 

Is er wel plaats voor nog meer omroepverenigingen 
in Nederland? “Het maakt op zich niet uit of het er 
veel zijn. Mijn zorg is meer dat er interne concur-
rentie komt in plaats van samenwerking. Hoe maak 
je een programma waarmee je je onderscheidt van je 
collega’s en waarmee je kijkers trekt die op dat mo-
ment niet naar de commerciële zenders willen kij-
ken? Doe je dat door heel dicht bij jezelf te blijven, 
zoals een omroep als Llink doet? Of doe je dat door 
programma’s te maken waarvan je weet dat die 
aanslaan? Daar vrees ik een beetje voor bij De Tele-
graaf; dat we programma’s à la Breekijzer gaan 
krijgen. Een soort exposure tv om misstanden aan 
de kaak te stellen.” 

En dat past niet bij een Publieke Omroep? “Die pro-
gramma’s zie je ook op bepaalde commerciële zen-
ders. Aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel 
programma’s op de publieke zenders waarvan je je 
kunt afvragen of die zoveel anders zijn dan die van 

de commerciële zenders. Of dat erg is? Het is blijk-
baar de manier waarop wij anno 2009 entertainen 
of informatie delen.” 

Wat kan er nog beter in Hilversum? “Ik vind dat we 
ook moeten kijken naar wie er achter de schermen 
werken, als we het hebben over stemmen die onder-
vertegenwoordigd zijn. We moeten niet alleen de 
programmering onder de loep nemen, maar ook kij-
ken naar wie die televisie maakt en wie de grote be-
sluiten neemt. Want dat is vaak een bepaald soort 
mensen. Daar moet zeker meer diversiteit in ko-
men.” 

Zie je een toekomst voor de nieuwe omroepen? “Ik 
weet niet of ik een toekomst zie, maar er is absoluut 
een markt voor. Ik ben heel benieuwd hoe ze de 
ruimte die ze krijgen, gaan invullen.”   
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WAT GAAN DE NIEUWE OMROEPEN UITZENDEN?

Dr. Jiska Engelbert (Dordrecht, 1979) 
studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde 
met als bovenbouwstudie Communicatie- en 
Informatiewetenschappen aan de Rijksuniver-
siteit Groningen. Aansluitend vertrok ze naar 
Wales (Groot-Brittannië) om aan de Abe-
rystwyth University een master Television 
Studies te volgen. Zij promoveerde daar op het 
proefschrift ’Defining New Labour’.

Sinds oktober 2007 is Engelbert verbonden aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam als 
universitair docent Mediawetenschappen aan 
de Faculteit der Historische en Kunstweten-
schappen. (foto: Ronald van den Heerik)
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‘Kredietcrisis-
pandjes’ 
lossen kamer-
tekort niet op
 In Rotterdam is het aantal be-
schikbare studentenkamers 
toegenomen maar het tekort 
blijft bestaan. Dit concludeert 
Kamernet.nl uit eigen onder-
zoek.

Oorzaak van de stijging zou de fi-
nanciële crisis zijn. Volgens de site 
besluiten huiseigenaren hun huis 
te verhuren aan studenten om leeg-
stand door de ingestorte huizen-
markt te overbruggen.
“Onverstandig,” legt een woord-
voerder van de Nederlandse Ver-
eniging van Makelaars (NVM) uit. 
“Een student leeft toch anders in 
een huis de doorsnee mens, en dat 
is niet gunstig voor de waarde er-
van.” Toch gaan veel mensen over-
stag om hun huis te verhuren aan 
studenten om de maandelijkse las-
ten het hoofd te bieden. Onder stu-
denten worden ze al aangemerkt 
als ‘kredietcrisispandjes’.
Het tekort aan studentenwoningen 
blijft echter bestaan in Rotterdam 
en andere studentensteden. De 
oorzaak kan gezocht worden in een 
toename van het aantal scholieren 
die een wo-opleiding (gaan) vol-
gen. Een van de gevolgen van deze 
schaarste is een stijgende huur-
prijs. Kamernet.nl: “De huurprijs 
van een gemiddelde kamer ligt zo 
hoog dat het bijna niet meer con-
form de huurwet kán zijn.”
Hier protest tegen aantekenen ge-
beurt maar mondjesmaat, ondanks 
dat 80 procent van de studenten 
weet dat dit kan. Een andere oor-
zaak van de stijgende huurprijzen 
zijn de gestegen energiekosten. 
Dat de huurprijzen worden ver-
laagd als over een half jaar de kos-
ten weer dalen, lijkt kamernet.nl 
‘onwaarschijnlijk’. JR

Medewerkers van de universitaire diensten kun-
nen komend jaar acht uur besteden aan een vrij-
willigersklus via WorkMate.nu. Dé manier voor de 
universiteit om wat aan maatschappelijk verant-
woord ondernemen te doen. Collegevoorzitter Jan 
Willem Oosterwijk geeft de aftrap.

Wat gaat u zelf doen? “Ik ga een middag muziekmaken 
met ouderen met een verstandelijke beperking. Ik heb wel 
wat met muziek, dus ik ga lekker meedoen. Later dit jaar 
wil ik nog met een groepje collega’s naar de Voedselbank, 
kijken wat daar speelt.”

Meedoen loopt via de site van WorkMate, waarom? 
“WorkMate bood zich aan en werkt al samen met een 
aantal gemeentelijke diensten en met bedrijven als Unile-
ver en Shell. Het is een hele professionele organisatie die 
vrijwilligersactiviteiten matcht met mensen die een paar 
uur over hebben. Ze zoeken activiteiten uit die steeds 
door verschillende mensen gedaan kunnen worden, op 
die manier waarborgen ze de continuïteit voor de vrijwil-
ligersorganisaties. Heel geschikt voor mensen met een 
drukke baan of gezin die toch wat voor een ander willen 
doen.”

Maar als je nu al vrijwilligerswerk doet, heb je dan ook 
recht op die acht uur betaald verlof? “Nee dat niet. Het 
moet via WorkMate lopen, zo blijft het overzichtelijk en 
hebben we grip op de kwaliteit van de werkzaamheden, 
die bovendien allemaal in Rotterdam plaatsvinden. Het 
beoordelen of ander vrijwilligerswerk wel of niet in aan-
merking komt voor verlof, voert te ver op dit moment. 
Overigens zou het niet onlogisch zijn als zo’n verlof op 
een gegeven moment in de cao komt te staan.”

Op hoeveel deelnemers van de EUR hoop je? “We richten 
ons eerst op medewerkers van de servicecentra en de 
stafdiensten, dat zijn er zo’n driehonderd. Als er honderd 
meedoen is het heel leuk, maar met 10 procent krijgen 
we denk ik ook een aardige indruk of we hier mee verder 
gaan. Als het bevalt, zijn de faculteiten aan de beurt en 
daarna ook de studenten.” WG

Eind maart krijgen medewerkers van de SSC’s en Stafdien-
sten bericht, meer informatie op www.workmate.nu

>> Vier vragen aan…

Jan Willen Oosterwijk, voorzitter College van Bestuur

“Afgelopen tijd zijn we zes of zeven jaar subsidiegeld 
kwijtgeraakt”, zegt secretaris van het Trustfonds Rein-
oud Rijntjes. “We zijn kritischer op aanvragen en moeten 
vaker ‘nee’ zeggen. Zo heeft het fonds een verzoek van 
Generation R afgewezen, omdat het medisch onderzoeks-
programma inmiddels al succesvol is. En voor grote pro-
jecten is komend jaar ook minder ruimte.
“We hopen dat de aandelen uiteindelijk weer aantrekken; 
tot die tijd kunnen we aan onze verplichtingen voldoen 
vanuit onze obligaties.” De begroting van 2009 behelst 
net als in 2008 1 miljoen euro, maar een overschrijding 
van dit budget wordt niet meer toegestaan. “In 2008 heb-
ben we twee ton meer uitgegeven, dat kan niet meer. Als 
we nu meer uitgeven, komen we aan de ‘stam’ van ons 
geld. Er loopt nog een discussie binnen het bestuur of we 
ons nu moeten beperken of juist moeten investeren”, licht 
Rijntjes toe. “Verder moeten we ons nu bezig houden met 
werving van kapitaal, dat heeft het fonds nooit gedaan.”
Het Trustfonds heeft als doelstelling het verlenen van 

subsidie aan alles wat ‘ter meerdere groei en bloei van 
de universiteit’ wordt georganiseerd. In 2008 was de 
tentoonstelling over Erasmus in Museum Boijmans van 
Beuningen bijvoorbeeld een grote subsidieontvanger. 
Maar ook studentenorganisaties die een congres of stu-
diereis organiseren kunnen bij het zogeheten ‘suikeroom-
pjes-fonds’ aankloppen. Een belangrijk deel van het geld 
(10 procent) wordt besteed aan bijzondere leerstoelen. 
“Ook daarmee moeten we zuiniger zijn; we delen geen 
blanco cheques meer uit”, aldus Rijntjes.
Het vermogen bestaat voor een groot deel uit de op-
brengsten van de verkoop van gebouwen aan de overheid 
in de jaren ’70. Het Trustfonds is in 1913 opgericht door 
enkele Rotterdamse havenbaronnen en vormt de basis 
voor wat nu de Erasmus Universiteit is. Ook het wat klei-
nere A.A. van Beek-fonds, dat reisbeurzen aan studenten 
verstrekt, heeft behoorlijk wat geld verloren. Ook hier 
komt, volgens Rijntjes, de liquiditeit niet in gevaar.  
WG

>> Universiteit

Trustfonds verliest 7 miljoen
Het Trustfonds van de EUR heeft door de financiële crisis 7 miljoen euro verloren. Het vermogen slonk van 
25 naar 18 miljoen euro. Liquiditeitsproblemen heeft het fonds, dat subsidies verstrekt aan bijzondere leer-
stoelen, studiereizen en congressen, niet, maar de hand gaat wel op de knip.
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>> Universiteit

Kandidaten Universiteitsraad bekend
De kandidaten voor de Universiteitsraad (U-raad) zijn bekend. Voor de personeelsleden zijn verkiezingen 
niet nodig, omdat het aantal zetels met het aantal kandidaten overeenkomt. Voor studenten komen er ver-
kiezingen bij de economische, de sociale, de bedrijfskundige en de rechtenfaculteit. 

Kort 
nieuws 
Plasterk geeft 
‘leendwang’ toe
In het huidige stelsel worden stu-
denten min of meer gedwongen te 
lenen, erkent minister Plasterk. 
Dit terwijl hij enkele weken gele-
den nog een brief stuurde aan alle 
studenten, waarin hij waarschuw-
de voor een te hoge studieschuld. 
Volgens de minister gaf hij ‘goe-
de consumenteninformatie’ voor 
studenten die ‘lichtvaardig lenen 
voor dingen die niets met de stu-
die te maken hebben, zoals een 
flatscreen tv of een verre reis.’ 
Met lenen op zich is niets mis, 
zegt Plasterk. Sterker nog, de 
meeste studenten moeten wel: 
“De gemiddelde student betaalt 
inderdaad een stuk van zijn studie 
uit een lening.” In het verleden 
heeft het ministerie van Onderwijs 
studenten juist gestimuleerd meer 
te lenen. Studenten met een lening 
zouden zich beter concentreren op 
hun opleiding en minder tijd be-
steden aan bijbaantjes die niets 
met de studie van doen hebben. 
HOP/MM

Vrouwen in de prijzen
Vrouwelijke onderzoekers blijven 
goed scoren bij beurzenverdeler 
NWO. Van de 27 toegekende 
rubicon-beurzen, gaan er 16 naar 
vrouwen. De trend van vorige 
rondes zet dus door: vrouwen doen 
het beter dan mannen. Van de 51 
aanvragen van vrouwelijke onder-
zoekers, werden er 16 gehonoreerd 
(31 procent), tegen 18 procent van 
de mannelijke aanvragen (11 uit 
60). Slechts vijf van de winnaars 
blijven in Nederland, het meren-
deel vertrekt naar gerenommeerde 
universiteiten als Harvard, Oxford 
en MIT. Alleen de Universiteit 
Twente, de TU Eindhoven en de 
Open Universiteit moeten het deze 
ronde zonder beurswinnaar doen.
Drie keer per jaar maken pas 
gepromoveerde onderzoekers kans 
op een rubicon-beurs. Daarmee 
kunnen ze op kosten van NWO 
onderzoekservaring opdoen in 
het buitenland. Ook buitenlan-
ders komen voor de subsidies in 
aanmerking. Zij mogen het geld 
gebruiken voor onderzoek aan een 
Nederlandse universiteit. HOP

Deze vier faculteiten hebben elk twee zetels in de U-raad, 
terwijl meer studenten zich kandidaat hebben gesteld. Bij 
de Erasmus School of Economics (ESE) zijn er acht kandi-
daten, bij de rechtenfaculteit drie, de sociale faculteit telt er 
zeven en de Rotterdam School of Management, Erasmus 
University zes. Zij gaan de komende tijd campagne voeren 
om genoeg stemmen te winnen. 
Eerstejaars IBEB Bertram Flesch doet mee aan de verkie-
zingen bij de economische faculteit. De Duitse student die 
Nederlands spreekt, hoopt de eerste buitenlandse student 
in de U-raad te worden. Tijdens zijn ‘campagne’ zal hij 
zich vooral richten op internationale studenten, want hij 
wil voor hen opkomen in de raad. “De huisvesting moet 
bijvoorbeeld veel beter geregeld worden”, aldus de Flesch. 
De verkiezing loopt van 27 april tot 14 mei. Op vrijdag 15 
mei zal de uitslag bekend zijn. 
Dit jaar konden ook personeelsleden zich weer verkiesbaar 
stellen. Personeel zit namelijk voor twee jaar in de raad, in 

tegenstelling tot studenten die een jaar blijven zitten. Bij 
de zeven faculteiten en de SSC’s, Stafafdelingen en UB 
(laatste is één kiesdistrict) zijn precies genoeg kandidaten 
voor het beschikbaar aantal zetels, behalve bij de ESE. 
Daar is nog één plaatsje op te vullen. 
De personeelsgeleding van twaalf personen kent zes nieu-
we gezichten. Eén daarvan is Annika Galle, universitair 
docent bij de afdeling Bedrijfseconomie binnen de rechten-
faculteit. Samen met collega Ageeth Klaassen en twee stu-
denten zal ze de belangen van de faculteit behartigen. “Ik 
kijk er naar uit samen met de studentgeleding betrokken te 
zijn bij het bespreken en toetsen van het universitaire be-
leid. Een voordeel is dat Ageeth en ik niet allebei nieuw 
zijn. Zij zit al langer in de raad en kent de werkwijze.” Van 
tevoren heeft Galle uiteraard op de afdeling overlegd of het 
een goed idee was dat ze in de U-raad zou plaatsnemen. 
“Gelukkig was iedereen positief en kreeg ik de benodigde 
handtekeningen zo bij elkaar.” LS

>> Universiteit

Schmidt ‘de juiste man op de juiste plaats’ 
Henk Schmidt, decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, wordt de nieuwe rector magnificus van 
de Erasmus Universiteit. 

“We zochten een ervaren man met een goede reputatie bin-
nen en buiten deze universiteit, en die hebben we in Henk 
gevonden”, aldus Collegevoorzitter Jan Willem Ooster-
wijk in reactie op de benoeming. Dat Schmidt nauwe rela-
ties onderhoudt met de medische faculteit, heeft een be-
langrijke rol gespeeld bij de voordracht, want voor het 
eerst sinds jaren wordt straks de positie van rector magni-
ficus niet bekleed door iemand afkomstig van Hoboken. 
Verder verwacht Oosterwijk dat Schmidt de juiste man is 
om kwesties waar de universiteit de komende tijd mee te 
maken krijgt, zoals studie-uitval, tegenvallende rende-
mentscijfers, groei van het aantal studenten en de interna-
tionalisering het hoofd te bieden.
Borg van Nijnatten, directeur van Sociale Wetenschappen, 
noemt Schmidt ‘één van de krachtigste leiders die ik bin-
nen de universiteit heb meegemaakt.’ “Hij is uit de acade-
mie voortgekomen en weet als geen ander hoe de academi-
sche wereld in elkaar zit, wat mensen binnen die wereld 
beweegt en hoe hij hen tot iets anders en beters kan bren-
gen. Kortom hij is straks als rector de juiste man op de 
juiste plaats”, aldus Nijnatten.

In het persbericht reageert de aanstaande rector verheugd 
op zijn benoeming: ‘Samen met mijn collega-bestuurders, 
en in de voetsporen van de huidige rector Steven Lamberts, 
wil ik me gaan inzetten om de positie van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam als wetenschappelijk instituut met 
een grote maatschappelijke impact verder te versterken.’ 
Nadere toelichting op zijn benoeming wil hij pas geven in 
het najaar. Wanneer de overdracht precies plaatsvindt, is 
nog niet bekendgemaakt. WG

Schmidt (1947) kwam in 2001 vanuit de Universiteit 
Maastricht naar Rotterdam, waar hij de opleiding 
psychologie opstartte volgens het ‘Maastrichtse’ 
systeem van probleemgestuurd onderwijs (pgo). 
Inmiddels is de Rotterdamse opleiding psychologie 
de meest succesvolle van Nederland. In 2005 werd 
Schmidt benoemd tot decaan van de faculteit Sociale 
Wetenschappen.
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‘Leiden wil studen-
ten winnen’
De Universiteit Leiden heeft dit jaar in 
kleine mate weten te profiteren van het 
toegenomen aantal studenten. Er zijn 
plannen gemaakt om in te haken op de 
groei van het aantal studenten economie 
met nieuwe studies en verbredingen.

In Leiden wordt ingezet op verbreding van de 
bestaande studierichtingen en het introduceren 
van nieuwe, populaire richtingen. De verbre-
dingsplannen kunnen volgens de universiteit 
gezocht worden in bijvoorbeeld een studie Chi-
nese economie of een combinatie van economie 
en recht.
Leiden lijkt zo in het spreekwoordelijke vaarwa-
ter te komen van de EUR: “De Leidse universi-
teit wil beslist geen kopie worden van Rotter-
dam”, benadrukt het bestuur in het Leidsch 
Dagblad. Welke nieuwe opleidingen ontwikkeld 
worden naast de verbredingen, is nog niet dui-
delijk. “We kunnen nog geen uitspraken doen 
over eventuele nieuwe opleidingen voor het ko-
mend academisch jaar”, aldus het bestuur van 
de universiteit.
De doelstelling is om een marktaandeel te krij-
gen van 10 procent van het totaal aantal Neder-
landse studenten. Op dit moment is dat nog 
ruim 8 procent. Absoluut betekent dat een groei 
van een kleine 18.000 naar bijna 22.000 studen-
ten. Voor het huisvesten van studenten wordt 
samen met de gemeente Leiden een taskforce ge-
start. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden 
om uit te wijken naar locaties in Den Haag. JR

Pelgrimstocht naar 
Gouda
Zo zonovergoten als de dag begon, zo betrok het 
halverwege. Maar de pelgrims, met als gids de 
EUR-studentenpastor Mark-Robin Hoogland, 
stiefelden zaterdag 14 maart onverdroten voort. 
Op gezette momenten hield het gezelschap halt 
om elkaar voor te lezen uit de werken van Eras-
mus. “Ondertussen moet er zorg worden gedra-
gen dat de verschillen in rijkdom niet excessief 
zijn”, vertaalde Hoogland zelf uit Erasmus’ In-
stitutio principis christiani (1516). En zo kwa-
men heden en verleden verrassend dicht bij el-
kaar, op die jaarlijkse tocht van 25 kilometer 
naar Erasmus-oord Gouda. Vanaf randje Capel-
le ging het in gestrekt tempo langs de Hollandse 
IJssel, vanwaar EM het duidelijk niet meer kon 
bijbenen. Vaarwel, pelgrims! DR (foto: RvdH)

Elke editie wordt er aandacht besteed aan een mooie, speciale of interessante proef-
schriftcover. Sanja Krpic schreef een dissertatie over haar DNA-onderzoek bij muizen 
en combineerde haar fascinatie voor kunst met wetenschap.
 
“Tijdens mijn onderzoek heb ik veel muisweefsel onderzocht onder de microscoop. De patronen 
van het weefsel zijn soms net kleine kunstwerkjes. Voor mijn dissertatie hebben mijn vriendin Noa 
Haim en ik die kleine ‘kunstwerkjes’ samengevoegd tot mijn favoriete schilderij: de Sterrennacht 
van Vincent Van Gogh. Het 
schilderij staat tevens symbool 
voor het feit dat ik graag, als 
Servische, mijn verbintenis met 
Nederland aan wil geven. Het 
roze stuk links onderin is een 
deel van de maag en het bruine 
gedeelte een stuk slokdarm. Het 
stuk rechts onderin is een deel 
van de hersenen. De sterren ver-
beelden de proteïnen onder de 
microscoop. Als ik al die fasci-
nerende dingen onder de mi-
croscoop zie, ontkom ik er niet 
aan om de link met kunst te leg-
gen.”  JR

>> Kaftwerk

Van Gogh meets science

“Het balletje is gaan 
rollen, nadat wij ge-
tipt werden door 
vier studenten van 
de Erasmus Univer-
siteit”, aldus Krol 
die verder nog niet 
wil zeggen wat die 
harde uitspraken 
van Ramadan tij-
dens de colleges be-

helzen. Voor Krol was in ieder geval reden genoeg 
om de discussie over Tariq Ramadan, gastdocent 
Burgerschap en Identiteit aan de EUR en islamitisch 
denker, weer aan te zwengelen. Na de tip die Krol 
heeft gekregen van de studenten, is hij met de Fran-
se journaliste Caroline Fourest in contact getreden. 
In 2004 publiceerde zij het boek Frère Tariq waarin 
zij casettetapes, boeken en spreekbeurten van Ra-
madan onderzocht, uit het Frans en het Arabisch.
De ophef is voor de Gemeente Rotterdam reden op-
nieuw de uitspraken van Ramadan te onderzoeken. 
“Wij hebben eerder wel kleine onderzoeken gedaan 
naar de vermeende uitspraken en Tariq Ramadan 
om een verklaring gevraagd. Vervolgens hebben wij 
democratisch besloten hem aan te stellen als advi-
seur”, zegt Ineke Barendrecht, zegsvrouw van wet-
houder Participatie Rik Grashoff. “Nu het weer op-
speelt, willen wij exact weten wat hij gezegd heeft. 
Daarom laten wij de bandjes vertalen door een tolk.” 

De EUR wil de resultaten van het onderzoek af-
wachten. Marjolein Kooistra, persvoorlichter van de 
faculteit der Sociale Wetenschappen, zegt voorzich-
tig: “Ik kan daar nu nog geen uitspraken over doen.” 
Ook de informatie die de studenten getipt hebben 
aan Krol is nog niet achterhaald en wordt verder uit-
gezocht. 
Ramadan werd in 2007 aangesteld als adviseur van 
de gemeente om zo ‘bruggen te slaan’ tussen diverse 
groepen in onze samenleving. De islamitische den-
ker krijgt van de gemeente geld voor zijn activitei-
ten, zoals wijkbezoeken en debatten. Het gaat hier 
om een bedrag van in totaal 420.000 euro, zo schrijft 
Elsevier op zijn website. Maar geld is volgens Ba-
rendrecht geen discussiepunt. 
De uitspraken op de casettetapes zorgden in 2004 
voor ophef in Frankrijk. De Gay Krant heeft nu de-
len vertaald vanuit het Frans. Volgens de Gay Krant 
schijnt Ramadan over vrouwen gezegd te hebben: 
“Ze mogen met hun verschijning geen aandacht 
trekken. Op straat, zo is de wet, moeten vrouwen 
hun ogen strak richten op beton.” 
Over homoseksuelen zou Ramadan volgens de 
krant hebben beweerd: “De boodschap van de islam 
is op dit punt heel helder. Homoseksualiteit is niet 
toegestaan, is niet iets wat valt binnen de algemene 
opvatting over de mens. Homoseksualiteit is niet 
iets wat men in de islam kan toestaan.” De Gay 
Krant werkt nu ook aan een vertaling van de Arabi-
sche teksten op de tapes. PJ

>> Media

Studenten klikken over uitspraken Ramadan
Studenten van de EUR hebben de Gay Krant getipt over harde uitspraken van Tariq Ramadan tij-
dens hoorcolleges, aldus hoofdredacteur Henk Krol die de functie van Ramadan bij de EUR en 
de gemeente Rotterdam aan de kaak stelt in zijn blad.

Tariq Ramadan
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>> Wetenschap

Ambulancezorg met tunnelvisie

>> Boek

Erasmus heeft een eigen strip

Binnen twee minuten de juiste zorgurgentie bepalen is het streven van de meldkamers 
ambulancezorg bij een spoedzorgaanvraag, zoals een 112-melding. Dat werkt niet altijd 
optimaal en soms zelfs negatief op andere kwaliteitsaspecten, zoals veiligheid en effectiviteit, 
zegt EUR-afgestudeerde Trudie van Duin (45) in haar scriptie Hoe korter, hoe beter?, waarvoor 
ze recent de NVZD-scriptieprijs won.

Jongeren van tegenwoordig schijnen niet op de 
hoogte te zijn van de ideeën van Desiderius Eras-
mus, althans die indruk krijgt Carien van der Wal, 
communicatiemedewerker bij de EUR. Om de – nog 
steeds – actuele gedachten van Erasmus interessant 
en toegankelijk te maken, zijn deze op een korte, 
heldere wijze uitgebeeld in het stripboek ‘Erasmus 
in Europa’. Rob Derks en René Leisink hebben ech-
ter niet alle boeken van de humanist gelezen. Maar 
volgens Leisink hebben Erasmuskenner en emeritus 

hoogleraar Jan van Herwaar-
den en historicus 

Adrie van der Laan hen (Erasmus Center for Early 
Modern Studies) ‘een bruikbaar handvat’ geboden. 
Leisink was dolenthousiast toen hij gevraagd werd 
deze strip te schrijven. “In Nederland krijg je vaak 
de opdracht een korte cartoon te maken. Een lang 
verhaal is leuker, daarom pakte ik dit met beide 
handen aan”. Het levensverhaal van de middel-
eeuwse humanist is opgetekend in zestien pagina’s. 
“We hebben het verhaal opgehangen aan zijn reizen 
door heel Europa. In dialogen met voorbijgangers 
vertelt hij zijn gedachtegoed”, legt Leisink uit. 
De EUR heeft deze opdracht gegeven, omdat zij wil 

bijdragen aan Rotterdam Europese jonge-
renhoofdstad (‘Your World’). Ook de 

Gemeente Rotterdam heeft, met 
‘Your World’ in het achter-

hoofd, besloten leerlingen 
uit groep 7 van alle basis-
scholen een boekje te 
schenken. Het eerste exem-
plaar werd maandag 23 

maart aangeboden aan wet-
houder Geluk (Onderwijs). 
LS

Vanaf 24 maart is het strip-
boek te koop voor 3,95 euro. 

De winst gaat naar het Erasmus 
Scholarschip Fund. Dit fonds geeft 

studenten van buiten de Europese 
Unie een financieel steuntje in de 
rug wanneer die een studie volgen 
aan de EUR. 

Desiderius Erasmus krijgt ongeveer 473 jaar na zijn dood een eigen stripverhaal: ‘Erasmus in 
Europa’. Tekenaar Rob Derks en scenarist Rene Leisink van Studio Noodweer kregen de opdracht 
van de EUR om deze strip vorm te geven.

Met gebruik van enquêtes heeft de universiteit on-
derzocht hoe tevreden studenten zijn over de infor-
matievoorziening, de inschrijfprocedure, het aanbod 
en de omvang van de minoren. Ruim vijfhonderd 
studenten hebben de vragenlijst ingevuld, wat neer-
komt op een respons van 31 procent.
De belangrijkste misser is de gebrekkige planning 
op enkele punten. Zo begint het tweede blok voor 
economiestudenten al tijdens de laatste twee weken 
van de minor, waardoor de belasting tijdens die 
weken dubbel zo groot is. “Je moet aan het eind op 
vrijdag een tentamen maken, dus loop je het begin 
van een nieuw blok bij economie mis en kun je 
niet voldoende tijd besteden aan afronding van je 
minor”, signaleert een student. Ook met deeltijdstu-
denten moet meer rekening worden gehouden, door 
werkgroepen niet midden op de dag maar aan het 
einde ervan te plannen. 
Over de helderheid van de inschrijfprocedure waren 
de studenten goed te spreken, al vond alsnog ruim 
een vijfde niet alles duidelijk. Het grote struikelblok 
is de late bevestiging van deelname. Zo waren er 
studenten die pas een week van tevoren zeker wisten 
dat ze konden starten. Een ander verbeterpunt: als 
een student is ingeschreven voor een minor zou hij 
automatisch voor de bijbehorende vakken en tenta-
mens moeten worden ingeschreven. Niet, zoals nu, 
dat men zich afzonderlijk nog eens moeten opgeven.
De informatievoorziening en het aanbod zijn vol-
doende. Maar bijna een kwart van de studenten 
vond de vakbeschrijving niet altijd juist of incom-
pleet. Onder de niet geheel juist omschreven mino-
ren zijn forensische psychologie, integraal manage-
ment in de zorg en kunst en maatschappij. 
Speciale aandacht verdient nog de herkansings-
mogelijkheid. Nu kunnen minortentamens pas in 
de zomer worden herkanst, dus een half jaar na 
afronding van het onderwijs. Gezien de invoering 
van de harde knip, maar ook omdat de stof wegzakt 
in zo’n lange periode, zou het prettiger zijn als er 
meer herkansingsmogelijkheden komen. MM

>> Onderwijs
Minorenstudenten 
veelal tevreden
De overgrote meerderheid van de 1600 derde-
jaars bachelorstudenten die begin dit studie-
jaar een minor volgden is tevreden. Wel kan 
de planning nog flink worden verbeterd.

Van Duin deed voor haar masterscriptie bij het Insti-
tuut Beleid & Management Gezondheidszorg 
(iBMG) onderzoek naar prestatie-indicatoren bin-
nen de ambulancezorg.
De meldkamercentralisten worden nu geacht om 
binnen twee minuten te beslissen of een oproep ur-
gent is en dus of de ambulance moet uitrukken met 
optische en geluidssignalen. Van Duin: “Die tijds-
druk leidt tot tunnelvisie. Je ziet dat na bijvoorbeeld 
anderhalve minuut wordt gedacht: ik stuur de am-
bulance maar. Terwijl de meldkamercentralist met 
iets meer tijd, drie minuten, een betere evaluatie 
maakt en gemotiveerder kan beslissen of de ambu-
lance ingezet moet worden met de hoogste spoed: 
een zogenoemde A-1-rit.” Bij 34 procent van de ge-

vallen die ze onderzocht, was er verschil tussen de 
inschatting van de melding en de daadwerkelijk 
aangetroffen situatie. Dat verschil is te groot, zegt 
Van Duin. “Snelheid is belangrijk, maar veiligheid 
ook. Wanneer je een ambulance de weg op stuurt 
voor een kleine kneuzing is dat wel patiëntgericht, 
maar je veroorzaakt ook veel onrust op de weg. Bo-
vendien is daarmee de zorg niet efficiënt.”
Eerder kreeg Van Duin, die het schakeljaar volgde 
en vervolgens de master Zorgmanagement in-
stroomde, al een scriptieprijs van de faculteit. Aan 
de NVZD is ook een geldbedrag verbonden van 
1500 euro. Binnenkort publiceert zij samen met 
Roland Bal en Sonja Jerak-Zuiderent in Medisch 
Contact over dit onderwerp.  DR

Uitslag poll
Twitter jij al? Twitter is in opkomst. Zelfs 
minister Verhagen doet het. Heb jij deze 
sociale netwerksite al ontdekt?

Nee, nog nooit van gehoord 12.8%
Ik ken het wel, maar zie het nut er niet 
van in 43.6%
Ik kan niet meer zonder, zo leuk en 
handig 43.6%

Totaal aantal stemmen: 39 

Voor de nieuwe poll zie www.erasmusmagazine.nl
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>> EM Panel

Arie Verheij
medewerker FHKW en student 
maatschappijgeschiedenis

Ruben Vermaak
student marketing

“Voor studenten die op kamers wo-
nen is het vaak lastig om collegegeld, 
studieboeken en levensonderhoud te 
bekostigen uit alleen de basisbeurs, 
ouderbijdrage en een baantje naast de 
studie. Lenen bij de IB-Groep geeft dan 
een prima mogelijkheid om te studeren 
zonder geldzorgen. Door de gunstige af-
lossingsvoorwaarden hoeven studenten 
zich bovendien weinig zorgen te maken 
over de terugbetaling van het geld.
Er is mijns inziens echter een grens aan 
de wijze van besteding van dit geleende 
geld. Het geld dat de IB-Groep beheert, 
is overheidsgeld en het lenen ervan zou 
daarom niet vrijblijvend moeten zijn. 
Op de website las ik dat de IB-Groep 
vanaf 1 september 2007 de mogelijk-
heid biedt om een ‘collegegeldkrediet’ 
af te sluiten voor de betaling van het 
collegegeld. Waarom niet ook ander 
uitgeleend geld op deze wijze ‘oormer-
ken’, bijvoorbeeld door van studenten 
een begroting te verlangen voor de 
besteding ervan? Daarin mag zeker 
ruimte zijn voor uitgaven aan vakanties, 
uitgaan et cetera, maar binnen rede-
lijke grenzen. De student die graag op 
wereldreis wil of een dure tv wil kopen, 
moet daar maar voor sparen. Of net als 
andere mensen een krediet bij een bank 
afsluiten.”

“Studeren is investeren. We moeten in 
Nederland af van het idee dat je studie-
tijd een paar jaar ‘feesten op kosten van 
de staat’ is. Ik sluit mij aan bij Plasterk, 
wat betreft het kweken van bewustzijn 
over ons model, met studiefinanciering 
en leningen, en daarmee de verantwoor-
delijkheid die studenten hebben. Voor 
mij was het niet vanzelfsprekend om 
te studeren; het was een doelbewuste 
keuze. Daarnaast koos ik er moedwillig 
voor om naast mijn studies te werken, 
om mijn studieschuld zoveel mogelijk te 
beperken. Zonder van de nood een deugd 
te willen maken, spreekt het voor zich dat 
studenten hun talenten optimaal dienen 
te benutten.
Dit doet mij denken aan een oud verhaal, 
over een rijke ondernemer die zijn be-
drijfsleiders bij zich riep toen hij op reis 
ging. Hij gaf hen allen een zak met geld 
(‘talenten’) en de opdracht hiermee han-
del te drijven. De ene deed dit met groot 
succes. Een tweede was nog voortreffe-
lijker met zijn investering. De derde had 
het geld –uit angst voor de ondernemer– 
in een gat in de grond bewaard. Deze 
persoon werd ontslagen; de anderen 
promoveerden. Investeringen brengen 
weliswaar risico’s met zich mee, maar 
daar staan beloningen tegenover.”

“Als student heb je genoeg vrije tijd 
om leuke dingen te doen, maar beschik 
je niet altijd over het geld hiervoor. 
Over tien jaar kun je dit als potentiële 
topper dit waarschijnlijk financieel 
wèl veroorloven, maar heb je door 
werkverplichtingen hier allesbehalve 
tijd voor. Ironisch niet? Sinds vorig jaar 
leen ook ik geld bij. Niet zozeer omdat 
ik het geld nu zo dringend nodig heb, 
want ik heb een goed betaalde bijbaan. 
Maar meer omdat dit de goedkoopste 
lening is die je ooit in je leven zal 
kunnen afsluiten. Daar komt bij dat ik 
volgend jaar op masterexchange ga 
naar Athene en het geld wat ik nu leen 
daar goed voor kan gebruiken, want ik 
ga daar liever in mijn vrije tijd reizen 
dan werken. Maar afgezien daarvan is 
het ook fijn om, wanneer echt nodig, 
over extra geld te beschikken wat 
normaal gesproken niet snel voor 
handen is. Ik maak mij weinig zorgen 
over het terugbetalen, omdat ik er 
vanuit ga dat met de baan die ik na 
mijn studie krijg mijn lening wel kan 
aflossen. Komt die droombaan er 
echter nooit, dan kan ik in ieder geval 
terugkijken, in meerdere opzichten, op 
een rijk studentenleven!”

Studenten moeten oppassen met lenen, waarschuwde onderwijsminister Plasterk. Studentenvakbond LSVb zegt ech-
ter dat de huidige student in luxe is opgegroeid en niet weet hoe te beknibbelen, dus móeten ze wel lenen. Bijstand-
trekkers hebben immers ook een flatscreen-tv, waarom de student dan niet? 

Een lening is om te kunnen studeren, 
niet voor een luxeleven

Elaine Mak
universitair docent faculteit 
rechtsgeleerdheid

Het EM Panel bestaat 
uit medewerkers, on-
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actuele ontwikkeling op 
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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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Liggend relaties 
leggen
Al een aantal weken had ik het plan om te schrijven over 
de gevaren van het vliegen. Dat is vragen om problemen – 
prompt stort er een vliegtuig neer. Ik wilde schrijven over 
het trombosebeen – de bloedprop die in je been kan ont-
staan na te lang stilzitten in de cattle class. Hoe onbenullig 
lijkt dat nu, na zo’n treurige ramp. Maar het leven vliegt 
voort. En ook van een trombosebeen kun je doodgaan: als 
de bloedprop zelf op reis gaat en vastloopt in de longen. 
Om dit soort ogenschijnlijk logische verbanden te leggen 
(stilzitten – bloedprop) is vaak gedegen epidemiologisch 
onderzoek nodig. Neem bijvoorbeeld Sir Richard Doll, die 
als één van de eersten de relatie tussen roken en longkan-
ker legde (British Medical Journal, 1950). Of de Nederlander 
Jacobus Borst, vader van de kankeronderzoeker Piet Borst, 
die in hetzelfde jaar dropgebruik met hoge bloeddruk ver-
bond (Lancet, 1950). Het is niet toevallig dat het onderzoek 
naar ‘vliegtuigtrombose’ uit Leiden komt. Leiden maakte 
eerder wereldfaam door de ontdekking van factor V Leiden 
(Nature, 1994). Dit is een variant van de normale factor V, 
een stollingsfactor, die maakt dat je gevoeliger bent voor 
trombose. Van één van de onderzoekers van toen komt nu 
een artikel over vliegtuigtrombose. Dit artikel is grappig, 
omdat het het tegenovergestelde doet: het toont niet aan, 
maar weerlegt (British Journal of Hematology, 2009). Bij 
ruim 11.000 passagiers werd de relatie tussen vlieggedrag 
en trombose bestudeerd. Wat bleek? De huidige aanbeve-
lingen werken voor geen meter. Namelijk: veel (niet-alco-
holisch) drinken, bewegen en steunkousen verlagen het 
risico op trombose niet. Sterker: steunkousen verhogen 
het risico juist. Dit betekent dat ik jaren voor niets trouw 
mijn bejaardengymnastiek op hoogte heb bedreven (door 
de luchtvaartmaatschappijen altijd lollig ex-air-cise ge-
noemd). Ik had mijn tijd dus wel beter kunnen besteden. 
Zo zit ik nog steeds niet in de Mile High Club, maar mis-
schien heeft dat juist te maken met die bejaardengymnas-
tiek, bedenk ik me nu. U ziet, ik doe het als amateurepide-
mioloog ook niet slecht, al relatieleggend (figuurlijk dus). 
Zitten aan het raam blijkt het risico op trombose te verho-
gen, waarschijnlijk omdat je dan verkrampter zit. Dit roept 
herinneringen op aan mijn ergste vlucht: een window seat 
met naast me een gigantische, moddervette, snurkende 
Amerikaan, die mij acht uur lang als onneembare vesting 
had ingesloten. Ook wel humor: business class blijkt een 
beschermende factor. Het is een kwestie van tijd dat de 
eerste patiënt een medische verklaring voor business class 
komt vragen.

Ewout Hoorn is internist in opleiding aan het Erasmus MC

Ewout Hoorn 

>> Van der Schot

Evolutie!
De ingezonden brief Evolutie of Ontwerp?, van de hand van dr. ir. Henk de Vries, Rotter-
dam School of Management (EM 15, 12 maart), stelt dat wetenschappers van de Erasmus 
Universiteit in de fout gaan door wetenschappelijk gefundeerde uitspraken over evolutie 
onder de aandacht van een groter publiek te brengen. De meeste lezers van EM zullen 
wel inzien dat De Vries geen verstand van zaken heeft. In ‘The Origin of Species’ besteedt 
Charles Darwin een hoofdstuk aan Difficulties on Theory, waarin hij schrijft: ‘If it could be 
demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed 
by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down. But 
I can find out no such case.’ En nu, 150 jaar verder, zijn alle biologen, en gelukkig ook vele 
anderen die geïnteresseerd zijn in de biologische realiteit van ons bestaan, overtuigd 
dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan evolutie. Die overtuiging is wetenschap-
pelijk onderbouwd, door vele jaren onderzoek op alle mogelijke terreinen. Opmerkelijk, 
dat een vertegenwoordiger van de Rotterdam School of Management meent de indruk 
te moeten wekken dat de Erasmus Universiteit het stadium van wel of niet ‘geloven’ in 
evolutie nog niet te boven is. Onze wetenschapscommunicatie verdient beter, zeker in 
het Darwin-jaar.

J. Anton Grootegoed, hoogleraar Biochemische Endocrinologie, Erasmus MC

Wat voor verandering?
‘Verandering’ is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een sleutelbegrip in het publieke 
debat. Het openingsdebat van de EFR Businessweek op 31 maart gaat met de titel ‘The 
power to change’ mee in die trend. Maar over wat voor verandering gaat het hier?
Als we de lijst van sprekers die de EFR bij elkaar heeft gekregen bekijken, valt één ding 
op: het overgrote deel van de sprekers bestaat uit militaire-, politieke- en economische 
machthebbers van de oude, neoconservatieve, neoliberale stempel. De ‘verandering’ die 
dit soort mensen in de afgelopen jaren hebben gebracht, zijn precies de klimaatverande-
ring, de destabilisatie van het Midden-Oosten en de economische malaise die de levens 
van miljoenen wereldwijd bedreigen. Voor elk probleem hebben zij al decennia lang het-
zelfde recept. Het kan ook anders. Waar zijn – om er een paar te noemen – Naomi Klein, 
Walden Bello en Hugo Chávez? Is het bankroet van het neoliberalisme geen belangrijke 
indicatie dat er, als het over verandering gaat, juist nu aandacht moet worden besteed 
aan systeemkritiek?
Volgens de EFR blijkbaar niet. Best, zolang je maar niet denkt dat je er echt een stap mee 
vooruit komt. De ‘power to change’ ligt niet bij de Van Uhms, Junckers en Klausen van 
deze wereld. Het ligt bij mensen die kritisch willen kijken naar de wereld en daar iets aan 
willen doen. 

Jeroen van der Starre, student Filosofie.

>> Brief

>> Brief
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ls je hierheen gaat, word je door je vrienden 
voor gek verklaard”, zei wethouder Harbers 
(economie, haven en milieu) eind januari op 
een bijeenkomst op de universiteit, waar de 

(on)aantrekkelijkheid van Rotterdam als woon-
plaats werd besproken. “De algemene consensus is: 
de stad is pas leuk als je hem goed kent en er 
woont.” Om die reden vinden er de laatste jaren di-
verse campagnes en acties plaats die zich allemaal 
op één ding richten: studenten de stad laten erva-
ren. “Vertellen dat Rotterdam een leuke stad is, is 
niet voldoende. Studenten moeten het beleven”, al-
dus Harbers.

Economisch belang  Een maand, of 
twee dagen lang voor een prikkie de stad leren ken-
nen. Rotterdam Life is net gelanceerd: studenten die 
wel in deze stad studeren maar er nog niet wonen 
kunnen de stad ‘beleven’. Ouderejaars kunnen voor 
149 euro een maand lang wonen in een apparte-
ment, inclusief huurfiets, sportschoolabonnement 
en vrijkaartjes voor culturele happenings. Of ze 
kunnen zich twee dagen onderdompelen in de 
Maasstad, inclusief overnachting en een avondje 
uit, voor 22 euro. Daarnaast moet de site 
rotterdamlife.com dienen als verzamelpunt voor va-
catures, woonaanbod, culturele agenda en meer. 
Eerder al werden topappartementen met fikse kor-
ting op de huurprijs vergeven aan toptalent en kre-
gen de eerste vijfhonderd nieuwe studenten woon-
ruimte gegarandeerd. Ook kunnen nu twintig stu-
denten goedkoop in de stad wonen tijdens hun sta-
ge, door het project Stage&Wonen. Al deze initiatie-
ven komen uit de koker van Student City, een bun-
deling van de krachten van onderwijsinstellingen, 
de gemeente, studentenhuisvester StadsWonen en 
partijen uit het bedrijfsleven. Aan ludieke acties dus 
geen gebrek: de gemeente en haar partners willen 
dat studenten al tijdens hun studietraject in Rotter-
dam komen wonen, want dan is de kans groter dat 
ze ook na hun studietijd zullen blijven. 
“Hoogopgeleiden zijn belangrijk voor de economi-
sche ontwikkeling van de stad”, benadrukt Mark 
Harbers. “Nu wonen in Rotterdam vooral veel la-
ger opgeleiden, maar een evenwichtige samenstel-
ling stimuleert de koopkracht en daarmee de beste-

ding. Die toename is nodig om de voorzieningen te 
kunnen handhaven.” Vooral het economische be-
lang van high potentials, zoals de gemeente de ho-
ger opgeleiden graag noemt, wordt dus benadrukt. 
De primaire beweegreden van de gemeente is dui-
delijk. Beatriz Cueva, projectleider van Student 
City, licht toe: “We positioneren Rotterdam na-
drukkelijk als anders, een stad voor studenten die 
op zoek zijn naar bovengemiddelde voorzieningen, 
een internationaal bedrijfsleven en hoogwaardige 
werkgelegenheid. Niet als studentenstad, maar als 
een stad voor studenten.”
Het imago van studentenstad heeft Rotterdam ab-
soluut niet – ondanks dat het met de 60.000 hbo- en 
universitair studenten qua grootte de derde studen-
tenstad van Nederland is. Een van de oorzaken is 
dat zo’n 60 procent van de studenten dagelijks te-
rug naar hun huis buiten Rotterdam reist. De Eras-
mus Universiteit staat bekend als ‘regio-universi-
teit’: veel studenten wonen in de dorpen en steden 
rondom de stad bij hun ouders. Het vinden van 
woonruimte in Rotterdam is een stuk minder moei-
lijk dan in steden als Amsterdam en Utrecht en de 
prijzen liggen lager. Toch lijkt het er op dat studen-
ten niet veel zin hebben om hier op kamers te gaan. 
De EUR-student die per tram of metro naar cam-
pus Woudestein reist, wordt dan ook niet bepaald 
verleid om te verhuizen. Hij ziet nauwelijks iets van 
de stad en dat wat hij op zijn route tegenkomt, ver-
dient geen schoonheidsprijs. “Vanaf de Kralingse 
Zoom moet je je leven wagen op de zebra. Die on-
veiligheid zorgt niet bepaald voor een welkom ge-
voel”, signaleert bestuurskundige Menno Fenger. 
Net als wethouder Harbers was hij aanwezig op de 
bijeenkomst eind januari. “Het zou de hoogste prio-
riteit van het College van Bestuur moeten zijn om 
de toegang vanaf de Kralingse Zoom te verbete-
ren”, vindt hij.

Imagoprobleem  Een van de grootste 
moeilijkheden is toch wel het uitgestrekte karakter 
van de stad. Een echt studentencentrum ontbreekt, 
waardoor het voor onbekenden moeilijk is om er 
thuis te raken. “In Utrecht of Amsterdam is het lief-
de op het eerste gezicht, maar op Rotterdam moet je 
langzaamaan verliefd worden”, zegt stedelijk eco-

noom Erik Braun van de Erasmus School of Econo-
mics, zelf naar volle tevredenheid woonachtig in 
Rotterdam. Bovendien zijn de studenten die al wel 
in deze stad wonen erg verspreid. Echte studenten-
wijken zijn er niet, hooguit studentenstraatjes en 
delen van wijken. Een levendig studentencentrum 
ontbreekt. “Aan de uitgestrektheid van de stad valt 
niets te veranderen, maar we kunnen wel zorgen dat 
de studentenvoorzieningen meer gecentreerd wor-
den en beter worden verbonden door het vervoer”, 
denkt Braun.
De partijen die zich verenigen in Student City zitten 
niet stil. Braun vindt het een goede zaak dat de ge-
meente het strategisch belang van de aanwezigheid 
van studenten onderkent en hen wil behouden. 
“Maar het is belangrijk dat het verder gaat dan 
werven en huisvesten”, benadrukt hij. Het beeld 
van Rotterdam als studentenstad moet positiever 
worden. En bij beeldvorming speelt een heel pakket 
aan voorwaarden een rol. “Niet alleen de goede on-
derwijskwaliteit van de Erasmus Universiteit en de 
tamelijk goede beschikbaarheid van betaalbare 

A

Niet voor niets staat Rotterdam bekend als de stad van ‘niet 
lullen maar poetsen’: de van origine arbeidersstad heeft een 
groot aantal lager opgeleiden. Daarin wil de gemeente ver-
andering brengen. Allerhande campagnes moeten studen-
ten overhalen in deze stad te komen en te blijven. Nu reist 
namelijk nog zo’n 60 procent van de universitaire en hbo-
studenten dagelijks terug naar huis. Maar Rotterdam als 
studentenstad, is dat wel een haalbaar doel?
 tekst Marjolein Marchal  fotografie Ronald van den Heerik
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woonruimte bepalen of een student hier komt wo-
nen. De student beoordeelt de gehele ervaring van 
een stad, dus ook alle voorzieningen.” Wellicht 
speelt hier een imagoprobleem.
Braun deed uitvoerig onderzoek naar city marke-
ting, en legt uit dat bij beeldvorming van steden 
grofweg drie zaken een rol spelen. Ten eerste moet 
het product in orde zijn, in dit geval onderwijs, 
huisvesting, vrijetijdsbesteding en allerhande voor-
zieningen. Een tweede is het PR-beleid, waar tradi-
tionele communicatie-instrumenten als campagnes 
onder vallen. Niet te onderschatten is de tertiaire 
communicatie: mensen die ervaring hebben en hun 
verhalen doorvertellen. Want tevreden klanten zijn 
de beste ambassadeurs. Braun: “De problemen met 

huisvesting , zoals wat recentelijk naar buiten 
kwam over de internationale studenten die bij 
StadsWonen zitten, en ook eerder de studenten die 
in caravans werden ondergebracht, zijn een grote 
domper. Dat kunnen internationale studenten zo-
maar doorvertellen in het land van herkomst. En 
dat kan weer invloed hebben op de keuze om al dan 
naar Rotterdam te komen. De ‘word of mouth’ 
wordt nogal eens onderschat.”

Verbeterpunten  Om het beeld dat stu-
denten van Rotterdam hebben te beïnvloeden zet 
Student City vooral in op de beleving en ervaring. 
Daarover is de econoom goed te spreken. Mits het 
product in orde is, dus. Het ontbreken van herken-

bare verzamelplaatsen voor studenten ziet hij echter 
als grote drempel. “We moeten biotopen creëren 
waar studenten wonen en alle mogelijke voorzienin-
gen aanwezig zijn”, zegt Braun. “Dan moet je dus 
niet aan de slag met tweehonderd kamers, maar eer-
der richting duizend stuks. Want als er een grotere 
massa studenten op een plek geconcentreerd is, dan 
ontstaan daar automatisch meer voorzieningen, zo-
als winkels en horeca. Nogmaals: je moet een com-
pleet pakket aanbieden. De student beoordeelt de 
complete ervaring.” Bestuurskundige Fenger: “Stu-
dent City is nu nog te veel een speeltje van het ont-
wikkelingsbedrijf Rotterdam, het zit te veel op het 
spoor van wonen en bouwen. Ook het spoor van 
vervoer en het sociale spoor moeten bereden wor-
den.”
Hoewel het aan een complete visie bij de gemeente 
nog lijkt te ontbreken, is er al wel een uitgebreid 
voorstel gedaan om het studentengebied meer te 
centreren. Precies een jaar geleden lanceerde Stads-
Wonen de KennisAs. De studentenhuisvester be-
noemde vijf ‘magneten’; plekken waar wonen, wer-
ken, kennis en cultuur moeten samenkomen. Van 
oost naar west zijn dit campus Woudestein, Oost-
plein, Westblaak, Hoboken en Coolhaveneiland. In 
het informatieboekje KennisAs staan de verbeter-
punten op een rij. 
De campus moet levendig worden, bijvoorbeeld 
door horeca die het vertoeven op de universiteit bui-
ten college-uren aantrekkelijk maakt. Het openbaar 
vervoer van centrum naar campus moet verbeterd 
en sneller worden, zodat de campus werkelijk on-
derdeel uitmaakt van de stad. Het Oostplein moet 
een gezellig studentenplein worden, met uitzendbu-
reaus, cafés en plekken om buiten te zitten. Op de 
Westblaak moet het drukke stadsverkeer ruimte 
gaan maken voor meer creatieve industrie en zelf-
standig ondernemers. Hoboken moet een stadscam-
pus worden: er is al een concreet plan voor een 
woongebouw, naast, wederom, horeca, plus een ho-
tel en diverse winkels. Coolhaveneiland moet de 
creatieve werkplaats worden, waar gevestigde na-
men naast startende creatievelingen werken en wo-
nen. Aan plannen ontbreekt het niet. Nu maar ho-
pen dat de uitvoering er komt en even goed lukt als 
de rooskleurige voorspiegeling in het voorlichtings-
boekje.

Smeltkroes  Onafhankelijk van dit actie-
plan opperen Braun en Fenger veel dezelfde verbe-
terpunten en mogelijke oplossingen. Zij zeggen 
nadrukkelijk dat de universiteit meer de stad in 
getrokken moet worden. Vervoer is daarbij een be-
langrijk punt. Fenger denkt aan een directe RET-
lijn tussen centrum en Woudestein, die een kortere 
route heeft dan de tram nu. “Creatieve oplossin-
gen zijn nodig. In Nijmegen en Utrecht gaat bij 
wijze van spreken elke twee minuten een bus naar 
de campus, dus waarom zou zoiets hier 

‘Vertellen dat Rotterdam een leuke 
stad is, is niet voldoende. Studenten 
moeten het beleven’
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niet kunnen?” Daarnaast zou de universiteit zicht-
baarder moeten zijn in de stad. Beide heren stellen 
een locatie in het stadscentrum voor, waar gastle-
zingen, promoties, studium generale en de ope-
ning van het academisch jaar kunnen plaatsvin-
den. Fenger: “Toen Wouter Bos hier onlangs 
sprak, haalde dat alle kranten. Maar in Rotter-
dam zelf kreeg niemand het direct mee. Op deze 
manier straalt wat er op de EUR gebeurt niet uit 
op de stad. Eeuwig zonde.”
De internationale samenstelling van de Rotter-
damse studentenpopulatie mag ook best wat meer 
worden ingezet als ‘pull factor’, vindt Fenger. “Nu 
stoppen we bijvoorbeeld studenten International 
Business Administration bij elkaar in aparte hui-
zen. Je kunt ze beter mixen, want daarmee creëer 
je een internationale smeltkroes die veel Neder-
landse studenten superinteressant vinden.” Stu-
denten worden volgens Braun nog te veel gezien 
als een instrument. “Er moet een balans zijn tus-
sen economische belangen van de stad enerzijds 

en de behoeftes van studenten anderzijds. De stad 
moet écht aantrekkelijk worden voor studenten.”

Haalbaar en betaalbaar  Dat cam-
pus Woudestein, evenals het gebied rondom Eras-
mus MC, een rol speelt bij het gevoel dat studenten 
ervaren, mag duidelijk zijn. Aan beide campusge-
bieden kan heel wat verbeterd worden. Voor Wou-
destein ligt er inmiddels een uitgebreid herstructure-
ringsplan, maar pas vanaf 2013 zal dit worden uit-
gevoerd. Het nieuwe gezicht van de campus laat dus 
nog jaren op zich wachten. Fenger vindt het tijd 
voor actie, in plaats van praten. “Met weinig midde-
len valt het al een stuk leuker te maken. Ik stel voor: 
schrijf een wedstrijd uit en geef studenten vijfhon-
derd euro als ze met een haalbaar en betaalbaar plan 
komen. Zo betrek je ze erbij en kun je op kortere ter-
mijn al iets realiseren.”
Ondanks de begrijpelijke onvrede over het beperkte 
aantal zichtbare acties en veranderingen om de stad 
een stuk aantrekkelijker te maken voor studenten, 

klinken er ook lovende woorden. Volgens Braun is er 
nu een veel sterker besef dan vijf jaar geleden dat 
het studentenmilieu van belang is binnen deze stad. 
“Een aantrekkelijk leefklimaat voor studenten is van 
groot belang voor de Rotterdamse economie. Ook 
de universiteit en de gemeente weten elkaar steeds 
beter te vinden.” Wel betreurt hij het dat er geen dui-
delijke nulmeting is gedaan naar de perceptie van de 
stad en de verandering daarvan sinds het starten 
van allerhande campagnes. Volgens projectleider 
Beatriz Cueva is er wel een kwalitatief onderzoek 
geweest onder hbo- en universitaire studenten naar 
hoe de stad zich moet profileren. Maar wat vinden 
studenten écht belangrijk? Welke locaties spreken 
hen aan, met welke zaken zijn zij ontevreden? Pas 
als om het jaar zo’n onderzoek wordt gehouden, 
krijgt de gemeente duidelijk zicht op het effect van 
beleid, denkt Braun. “Kijk, ik begrijp het ook wel 
hoor. Grootschalig onderzoek is nu eenmaal niet 
makkelijk, daarom gebeurt het niet. Maar dan denk 
ik: zet de universiteit aan het werk.”  

‘Ik heb Rotterdam 
serieus overwogen’
Quinn Tetrode (25), master bedrijfskunde: 
“Ik woon in Woerden op kamers, zodat ik 
makkelijk naar de universiteit kan, maar 
ook naar mijn werk in Amsterdam en mijn 
familie in Vinkeveen. Omdat ik gehecht ben 
aan mijn vrienden en al tien jaar in de buurt 
van Vinkeveen stijldans, reis ik liever op en 
neer. Ik heb Rotterdam wel serieus 
overwogen als woonplaats, want de voor-
zieningen zijn goed. Waar ik na mijn studie 
ga wonen, laat ik afhangen van waar ik een 
interessante baan vind.”

‘Geen studentikoze 
sfeer’
Syfra van der Weert (23), tweedejaars 
criminologie: “Ik woon sinds vorig jaar in 
een flat van Stadswonen en dat bevalt 
prima. Ik zag Rotterdam eerst als een 
zakelijke en criminele stad, maar dat valt 
mee. Een studentenstad is het niet, en er 
heerst ook geen studentikoze sfeer. In 
Nijmegen, waar ik hiervoor twee jaar 
studeerde, was wel zo. Maar dankzij mijn 
studie en het studentenbasketballteam heb 
ik hier genoeg leuke mensen om me heen. 
En het uitgaansaanbod is enorm breed.”

‘Dit is een 
overgangsjaar’
Tony Zhang (19), eerstejaars econometrie: 
“De busreis vanuit Papendrecht is kort, dus 
ik blijf nog thuis wonen. Rotterdam vind ik 
een geweldige stad. Een echte 
studentenstad is het niet, maar je hebt er 
wel alles. Dit jaar zie ik als overgangsjaar. 
Mijn ouders willen dat ik zelfstandig word, 
dus na de zomer ga ik erover nadenken om 
hier op kamers te gaan. Nu heb ik nog veel 
contacten van de middelbare school buiten 
de stad. En de meeste studiegenoten 
wonen nog thuis.”
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VLEESSPECIALITEITEN 

Reseveren alleen telefonisch

Tel: 010-4048600 / 4148501
Fax: 010-4127283 

Openingstijden

Ma. t/m vrij. v.a. 11:30 uur
 lunch en diner

Za. v.a. 17:00 uur
alleen diner

zo. gesloten

Ron en Marie-Claire Hirt

Admiraliteitskade 85

3063 EG Rotterdam

 

Vakantieplannen?

Reizen is leuk, maar ziek worden niet

De Travel Clinic van het Havenziekenhuis 

beschermt met vaccinatie, advies en opvang

Tot 1 juli 10% korting op vacinaties

Om vakantiegangers naar verre bestemmingen tege-

moet te komen in de kosten heeft de Travel Clinic een 

mooie aanbieding: 10% korting op alle vaccinaties 

tussen nu en 1 juli 2009 tegen inlevering van deze 

coupon.

De Travel Clinic is gevestigd aan het Haringvliet 72. 

Het telefoonnummer is 0900 -503 40 90 (15 cent per 

minuut). De openingstijden vindt u op de website 

www.travelclinic.com.

Via deze site kunt u ook een afspraak maken.
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pagina EM 16 rubriek reactie  

18 26 maart 2009 achtergrond  redactie@em.eur.nl

isschien heeft de lezer, de musicalvertol-
king door Joke Bruijs en Gerard Cox in 
1994 ten spijt, geen idee wie Catharina 
Mulder – alias Kaat Mossel – geweest 

is. Tja, op zijn Rotterdams kunnen we ietwat dee-
moedig met Eric Palmen verzuchten: “Kaat Mossel 
is voor een hele generatie Rotterdammers geen 
icoon meer, maar een visrestaurant.” 
Het restaurant ligt aan de Admiraliteitskade, naast 
het Oostplein, en deze middag is het er mudjevol. 
Wij nemen sliptongetjes, en Eric Palmen, de jongere 
broer van schrijfster Connie Palmen, bestelt mosse-
len. Want Kaat Mossel moet, vinden wij, weer op 
de spreekwoordelijke kaart gezet. En wel bij de 
hoofdgerechten.
Heeft dit decor, behalve de naam van het restaurant 
en de reproducties van spotprenten over Kaat Mos-
sel, eigenlijk nog iets te maken met Kaat Mossel 
zelf? Palmen: “Hier aan de admiraliteitswerven 
werd aan de VOC-schepen gewerkt.” 
En ja, dat speelde, zeg maar, wel in haar tijd. 
Wat weten we nog meer? Geboren: 25 maart 1723 in 
de Doelstraat. Gestorven: 29 juni 1798 in de Zwa-
nensteeg. Ze was arm en haar leefmilieu bestond 
voornamelijk uit zeven uiterst krappe arbeiders-
steegjes, vlak achter de Blaak. 
Ook stuitte Palmen, toen hij zeventien jaar geleden 
aan zijn afstudeerscriptie werkte, op transcripties 
van gerechtsverhoren. Kaat Mossel werd stevig 
aan de tand gevoeld over haar oranjegezindheid en 
haar opstandigheid. Haar verdediging tegen deze 
aantijgingen zijn genotuleerd in de rechtszaal. Zij 
was zich, zogenaamd natuurlijk, van geen kwaad 
bewust.
De mosselventster Kaat Mossel zou, als aanhanger 
van de Oranjes, samenzweren tegen de patriotten, 
die op dat moment de dienst uitmaakten in Rotter-
dam. Het waren de rellerige dagen rond 8 maart 
1783, de verjaardag van stadhouder Willem V. Volk-
se orangisten namen grepen die dag aan om hun on-
genoegen over de patriottistische regenten te uiten. 
Kaat Mossel zou, volgens getuigen, met haar ge-
scheld en gejoel (in de trant van: ‘Oranje boven!’) op 
straat, en haar gedans (‘rijden’) met haar harts-
vriendin Keet Zwenke vlak achter de dienders met 

MCatharina Mulder verwerd als Kaat Mossel tot icoon voor 
Rotterdam. De vraag blijft onverminderd: maar waarom 
dan eigenlijk? Met historicus en EUR-alumnus Eric Palmen 
op zoek naar ‘het wijf’, van wie de zottigheid te lezen is als 
een anti-autoritaire levensfilosofie. 
 tekst Daan Rutten  fotografie Ronald van den Heerik

Eric Palmen
Eric Palmen (1965) studeerde maatschappij-
geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. 
Na zijn studie deed hij historisch onderzoek 
voor de gemeente Dordrecht, waarna hij in 
het bedrijfsleven terechtkwam. Na al die ja-
ren begon Kaat Mossel te kriebelen. Hij nam 
vrijaf en schreef Kaat Mossel, Helleveeg van 
Rotterdam (uitgeverij Bert Bakker). Hij werkt 
nu voor het Filmmuseum in Amsterdam.
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de bajonetten, het regenteske gezag hebben onder-
mijnd. Ook ‘zou’ ze de menigte hebben opgehitst. En 
voor de rest weten de ‘niet-weters’ bijna evenveel als 
de ‘wel-weters’. “Wie de ware Kaat Mossel is, weet 
ik ook niet echt”, concludeert Palmen in zijn nieuwe 
boek Kaat Mossel, Helleveeg van Rotterdam. 

Open mond  De eigenares van restaurant 
Kaat Mossel krijgt een gesigneerd exemplaar van 
Palmens boek. En wij vragen ons af: waar komt die 
beruchtheid van onze protagoniste vandaan? In de 
convulsieve geschiedenis van de wereld lijkt Kaat 
Mossel toch niet meer dan een dame die het gezag 
een beetje uitdaagde, met haar geschmier.
“Het is voor een groot deel politiek geweest”, zegt 
Palmen. De beschuldigingen aan haar adres waren 
meestal ook nog eens op roddel en gangbare opinies 
gebaseerd. “De patriotten waren bezig met een be-
schavingsoffensief. Het volk van de onderklasse, 
‘het grauw’, moest opgevoed worden. Want het zon-
digde en het zoop, volgens de welgestelde patriot-
ten. Kaat Mossel werd als toonbeeld hiervan neer-
gezet: een viswijf, een helleveeg. Op patriottistische 
spotprenten werd ze altijd met een zondige, schreeu-
werige open mond afgebeeld.”
In werkelijkheid, volgens Palmen, was Mossel een 
figuur in een carnavalesk tafereel dat wel vaker 
voorkwam in die tijd, zeker rond verjaardagen van 
stadhouders. “De onderklasse kon zich blijkbaar 
met de stadhouder identificeren. Er was wel degelijk 
historisch besef van de rol die de Oranjes in de ge-
schiedenis van het vaderland hadden gespeeld. 
Maar de verjaardag was ook gewoon een goede 
aanleiding voor het volk om feest te vieren volgens 
de carnavaleske traditie, waarbij de macht tijdelijk 
bij het volk kwam te liggen.” 
Het was een soort Halloween, zegt Palmen, waarbij 
de welgestelden ‘drinkgeld’ moesten afstaan aan de 

groep feestvierders, onder leiding van een zot – 
trick or treat? Want gaf je niets, dan werd je een 
poets gebakken. Palmen: “Dat ging er wel ruw aan 
toe. Er sneuvelde weleens een ruit of uithangbord.”
Niettemin: “Van een oranje samenzwering, met aan 
het hoofd Kaat Mossel, is toch geen sprake. De pa-
triotten grepen de verjaardag van de stadhouder 
echter aan om het volk de duimschroeven aan te 
draaien.” 

Bemoeizucht  Een ietwat teleurstellende 
conclusie misschien, maar het zou kunnen dat Kaat 
Mossel vooral uit eigenbelang om ‘drinkgeld’ en 
eten heeft gebedeld en gevloekt. Niets heldhaftig-
heid. Palmen: “We weten eigenlijk nauwelijks iets 
over de mate van haar oranjegezindheid. Dat hielp 
haar ook om uit te groeien tot een icoon. Iedereen 
kan nog betekenis aan haar toekennen.”
Zo geschiedde dus ook. Ten gunste van Mossels re-
putatie. Het viswijf verwerd tot ghetto queen. De 
feministen van het eerste uur, einde negentiende 
eeuw, maakten haar tot toonbeeld van opstandig-
heid tegen de old boys-cultuur. Na de Tweede We-
reldoorlog kwam er een blijspelbewerking door Ge-
rard van Veen. Kaat Mossel als oranje vrijheids-
strijder! Palmen: “En de patriotten als NSB’ers. 
Daar klopt natuurlijk ook helemaal niets van.”
Toch is er volgens Palmen ook een constante in de 
beeldvorming over Mossel, die niet bezijden de 
waarheid is en toch overtuigt om Kaat Mossel in 
herinnering te houden. 
Want in feite waren de patriotten de avant-garde in 
die tijd. Zij hielden zich bezig met  moderne buiten-
landse denkers en met debatteren. Zij gaven daar-
mee de Nederlandse democratie vorm. Veel historici 
en sociologen (Elias, Adorno, Bauman) wezen op de 
negatieve kanten van die vooruitgang en bescha-
ving. Die werd – en wordt – nogal eens met geweld 

opgedrongen bij het volk en de individuen daarbin-
nen. Palmen: “Zo kan je mijn boek begrijpen. Het 
gaat om waarden die door de overheid worden op-
gelegd, die betuttelend zijn en waar de burger niet 
altijd mee in hoeft te stemmen. Kaat Mossel liet 
zich niet de mond snoeren, maar kwam brutaal in 
het verweer.” 
Een reden volgens Palmen waarom Mossel in deze 
tijd ook weer tot de verbeelding kan spreken. “Ze 
verzet zich tegen de bemoeizucht met waar jijzelf in 
mag geloven, en die soms lijdt tot onmenselijke poli-
tiek. Je hebt het rookverbod als huidig beschavings-
offensief. En we zetten groepen immigranten apart, 
we stereotyperen, zoals Kaat Mossel tot ‘het grauw’ 
werd gerekend, waarbinnen men zou samenzweren.”

Roerig leven  We lopen nog even naar het 
speelplein achter de Hoogstraat. Hier waren de ze-
ven steegjes. Palmen: “Kijk, de contouren van de 
driehoek, waarbinnen de steegjes lagen, zie je nog. 
Nou ja, misschien is dat fantasie. Ik weet het niet 
zeker.”
Er staat geen beeldje van haar. Trouwens, het beeld-
je aan de Gedempte Botersloot is volgens Palmen 
toch echt de Hollandse Maagd. En niet Kaat Mos-
sel, zoals de Rotterdammer nog wel eens wil gelo-
ven. Eén ding is wel zeker: “Kaat Mossel zou geen 
Amsterdamse kunnen zijn. Ze is onopgesmukt, zon-
der dat gogme. Niet lullen maar poetsen. Typisch 
Rotterdams. Zoals Cor Vaandrager, Jules Deelder. 
En nu misschien die columniste, Carrie Jansen. Die 
is ook wat anti-autoritair.”
Wat het icoon verder nog verbindt met de actuali-
teit? Zoals er op de menukaart van restaurant Kaat 
Mossel wordt vermeld: “roerig leven, zware arbeid, 
rellen, gevangenschap, drank en Oranje boven!” 
Dat was er allemaal in haar tijd. En de mosselen, 
die ook.  
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et een gebruind gezicht neemt de part-
time onderwaterfotograaf plaats aan het 
tafeltje in de koffiehoek van de C-hal. 
Aan het bestellen van een kop koffie ko-

men we niet toe, want Vincent Kneefel praat – met 
groot enthousiasme – aan één stuk door. Hij 
stroomt over van passie voor de onderwaterwereld, 
waarbij de term ‘duurzaamheid’ regelmatig valt. 
Spraakwaterval Kneefel is van mening dat wij de 
wereld moeten redden nu het nog kan. “Kleine ver-
beteringen helpen al”, zegt hij vol overtuiging. “Zo 
eet ik zelf bijvoorbeeld geen vis of vlees meer.”

Walvisjagers  Zijn liefde voor zeeën en oce-
anen ontlook toen hij tijdens een familievakantie op 
Curaçao op aanraden van zijn vader begon met 

duiklessen. “Ik was vijftien jaar en me natuurlijk 
nog niet bewust van de problemen waarmee onze 
oceanen kampen. Maar achteraf ben ik mijn vader 
dankbaar dat hij me aan die hobby heeft geholpen”, 
aldus Kneefel. 
Drie jaar later kwam dat bewustzijn langzaamaan 
aan de oppervlakte; Kneefel ging op wereldreis, 
dook op vele plekken het water in, en verdiende zijn 
brood als gecertificeerd duikinstructeur. “In de Pa-
cific zwom ik eens tussen prachtig koraal en was ik 
onder de indruk van de kleinste, kleurigste visjes. 
Maar toen ik bij een rots de hoek omging, was al 
het moois nagenoeg verdwenen; al het koraal was 
‘platgebombardeerd’. Zulke ervaringen maken dat 
de oceaan nu nog steeds zo belangrijk voor mij is.” 
Dat maakt zijn leven niet altijd even makkelijk, 

erkent hij. “Het is eigenlijk een golf van slecht 
nieuws. Ik probeer dat om te zetten in iets positiefs, 
en dat is duurzaamheid. Ik geloof dat iedereen diep 
in zijn hart hetzelfde wil, namelijk een vreedzame 
gezonde natuur”, zegt hij vol passie. Niet voor niets 
is Paul Watson, de oprichter van milieuorganisatie 
‘Sea Shepherd’, zijn grote held. “Ik vind het heel 
bijzonder hoe hij met kleine actiebootjes en gevaar 
voor eigen leven Japanse walvisjagers probeert 
tegen te houden. Ik zou me net zoals Watson willen 
inzetten.”

Haaienvinnensoep  De biodiversiteit 
van zeeën en oceanen holt volgens de idealist ach-
teruit. De hamerhaai bijvoorbeeld, zijn lievelings-
dier wat betreft de onderwaterwereld, wordt met 

M

Noem iets dat met duurzaamheid te maken heeft en IBA-student Vincent Kneefel (24) maakt 
zich er hard voor. Als onderwaterfotograaf, organisator van de Wereldoceanendag, werk-
nemer bij het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) aan de EUR, en oprichter van 
een eigen stichting is hij een ware duizendpoot. ‘Ik doe de dingen die ik leuk vind.’ 
 tekst Patricia Jaspers  fotografie Vincent Kneefel

diepzeeduikeR met een missie
Hamerhaai

Walvishaai
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uitsterven bedreigd. Tijdens massale tonijnvang-
sten zijn hamerhaaien bijvangst, waarna ze soms 
zonder vinnen – die dan worden gebruikt voor de 
haaienvinnensoep – weer in zee worden gedumpt. 
“Een paar jaar geleden wilde ik hamerhaaien gaan 
spotten. Ze leven nog maar op drie plekken op de 
wereld, onder meer in de zee rond Kokoseiland, der-
tig uur varen van Costa Rica. Het was een onbe-
schrijfelijke belevenis om, met gevaar voor eigen le-
ven, tussen honderden hamerhaaien te zwemmen. 
Ik mocht deze reis, die overigens zo’n 4000 euro 
kostte, maken in opdracht van een duiktijdschrift. 
Anders kon ik het me nooit veroorloven”, vertelt hij. 
Inmiddels heeft Kneefel al zo’n 1100 duiken ge-
maakt, in 26 verschillende landen. “De meest bij-
zonder ervaring onder water had ik in de Atlanti-
sche Oceaan ter hoogte van de Azoren. Samen met 
een andere fotograaf waren we op zoek naar potvis-
sen. Midden op zee vonden we ze. Boven water zie 

je enkel een klein vinnetje, maar onder het zeeop-
pervlak is zo’n beest achttien meter lang en daar 
zwem je dan naast. Het grootste roofdier van de 
zee, maar een mens doen ze niets.”
Hij vervolgt: “Ik ben liever onder water dan boven 
water, en doe er alles aan dat te realiseren.” De rei-
zen heeft hij dan ook allemaal zelf bekostigd met 
bijbaantjes. Zo leerde hij studenten tegen betaling 
duiken, en werkte hij bij een reisbureau. En sinds 
tweeënhalf jaar is Kneefel onderwaterfotograaf. 
“Meestal bied ik mijzelf aan bij tijdschriften. Ik 
maak dan een fotoreportage en zij betalen mijn 
vliegticket.” 

Studievertraging  “Mijn droom is 
sociaal ondernemen, me inzetten voor duurzame 
projecten, terwijl dat ook ten goede komt aan mijn 
onderneming. Daarom studeer ik in Rotterdam, in 
plaats van bijvoorbeeld Wageningen. Juist vanuit 

een ondernemerspositie kun je het verschil maken in 
deze wereld”, verklaart Kneefel. 
Momenteel probeert hij jongeren bewust te maken 
van de schoonheid van de oceaan. Onlangs won hij 
de wedstrijd ‘Create Your World’, waarbij jongeren 
de kans krijgen om hun droom waar te maken. Met 
het prijzengeld wil hij een lespakket ontwikkelen 
voor middelbare scholieren. “Ik wil jongeren de 
vergankelijkheid van de oceaan laten zien door hen 
informatie, foto’s en filmpjes te tonen. Ik ga daar de 
komende vijf tot zes maanden mee aan de slag.
Waar haalt hij de tijd vandaan? Lachend: “Het 
mooie van studeren in Nederland is dat je de moge-
lijkheid hebt om tussen de tentamens door andere 
dingen te doen. Al heb ik inmiddels wel een jaar 
studievertraging opgelopen. Momenteel ben ik ook 
bezig om mijn vliegbrevet te halen. Ik doe de dingen 
die ik leuk vind. Het is zonde om ze niet te doen, 
dan loop ik liever een stapje harder.”  

Advertentie

Rijles vanaf

21,- EURO
De goedkoopste uit de regio!!

Theorie in 1 dag / Examen in 1 dag

Tel: 0104864755

BUITEN KANS
Op academisch kwartiertje afstand gelegen 

2/1 kap woon/praktijkpand, 
Vlaardingen, jaren-30, aan lommerrijk plein. 2006 
gerenoveerd, c.v., open haard, 7 kamers, parket. Twee 
balkons. Originele glas-in-loodraampartij in zijgevel. 
Garage, schuur, voor- en achtertuin. Nabij trein, metro 
en bus, vrij parkeren. € 549.000, dubbele lasten-garan-
tie.  Makelaar Van der Schee, 010-2132121

begeleide MBO & HBO opleidingen in 
centrum van Rotterdam

zoekt

voor verschillende functies: 

Bij voorkeur ouderejaars studenten met pit 
en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 

Zie www.eurocollege.nl voor impressies.

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

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

� steunlessen
� studiebegeleiding
� projectbegeleiding      

� secretarieel en 
� receptie-werk 

EuroCollege Hogeschool (ECHS)

stevig talent
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BoBo’s op de Businessweek

eptember 2008: de eerste stappen worden 
gezet door de verse leden van de EFR-Busi-
ness Week-commissie. Zes commissiele-
den, onder leiding van chairman Wouter 

Tom hebben de taak een week te creëren vol afwis-
selende, interessante sprekers. En dat heeft nogal 
wat voeten in de aarde. “Als nieuwe commissie is 
het behoorlijk aftasten in het begin”, vertelt Stefan 
Trompert, verantwoordelijke voor de openingsdag. 
“Je hebt tenslotte nog geen ervaring met het organi-
seren van een dergelijk evenement.”

Bedankje  Gelukkig kan de EFR putten uit 
verschillende eigenhandig samengestelde bronnen 
om de grote namen op hun verlanglijstje over te ha-
len tot een bezoek aan de campus. Allereerst is daar 
de board of recommendation; oud-sprekers die hun 
naam aan het evenement wilden koppelen. Soms 
schrijven ze een aanbevelingsbrief. Verder doen zij 
vrij weinig, maar het kan helpen de groten der aar-
de over de streep te trekken. In de board zitten man-
nen als Hans Wijers, Benjamin Netanyahu, Wim 
Kok, Albert Heijn en Boutros Boutros-Gali. Trom-
pert: “We houden ook veel contacten gedurende de 
jaren ‘warm’ door ze een bedankje te sturen en ze 
jaarlijks op de hoogte te houden van de nieuwste 
editie van de Business Week.” 
Ook is er een board of substance. Die zit vol cap-
tains of industry, politieke zwaargewichten en an-
derszins belangrijke mensen. Zij spelen een actieve-
re rol. Met hen worden thema en programma van 
de Week doorgenomen. Ook helpen ze bij het bepa-
len van welk soort sprekers er moeten worden uit-
genodigd. Trompert: “Het is de truc om de juiste 
mix te vinden tussen grote namen als publiekstrek-
ker, zoals Josef Ackermann, de CEO van de Deut-
sche Bank, en minder bekende gasten, die ook een 
fantastisch verhaal hebben. Zo komt dit jaar bij-
voorbeeld de Brit Mark Beaumont, wereldrecord-
houder ‘zo snel mogelijk om de aarde heen fietsen’ 
en documentairemaker voor de BBC. 

Wie ook een belangrijke rol spelen, zijn de alumni. 
Zij adviseren over zaken als wat, wanneer door wie 
gedaan moet worden. Zoals Sanne Blom, EFR-pre-
sident in het seizoen 2006-2007: “Het is moeilijk om 
de jaren erna niet meer betrokken te zijn. Ik ben er 
één jaar tussenuit geweest na twee jaar in de com-
missie te hebben gezeten, maar al snel begon het 
weer te kriebelen.”

 Huisarrest  Belangrijk struikelblok zijn 
doorgaans de overvolle agenda’s van de hotshots. 
Strakke timing is derhalve vereist. Zoals in het ge-
val van bovengenoemde Ackermann. “Zijn secreta-
resse meldde dat hij tot twee uur ‘s middags in Lon-
den is”, vertelt Trompert. “We dachten dat hij het 
nooit zou redden, maar hij vliegt nu van London 
naar Rotterdam. Hij komt vijf minuten voor aan-
vang aan en vertrekt vijf minuten na afloop weer 
per privévliegtuig naar Frankfurt. Wij hoefden al-
leen maar vervoer van en naar Rotterdam Airport 
te regelen. Maar twee dagen later bleek dat de 
Deutsche Bank het zelf al had geregeld. Ja, met Ac-
kermann verliep alles volgens Deutsche geschwin-
digkeit”, lacht Trompert. 
Soms zegt er ook wel eens iemand ‘nee’. Blom: 
“Sommige gasten vinden dat ze niet bij het thema 

passen, of hebben het simpelweg te druk. Annule-
ringen komen dus ook voor. Zo had de Roemeense 
president Traian Basescu ‘huisarrest’ gekregen. Hij 
zou komen vertellen wat de EU voor Roemenië be-
tekende. Hij kwam uiteindelijk niet omdat er een 
impeachment-procedure tegen hem was ingesteld.” 
Dit jaar moest de Deense premier Anders Fogh 
Rasmussen voor de eer bedanken. Wel liet hij met-
een weten graag op een andere gelegenheid te ver-
schijnen. Nu komt hij op 16 april. Saillant detail: hij 
is één van de meest besproken potentiële opvolgers 
van Jaap de Hoop Scheffer als secretaris-generaal 
van de NAVO. Wie dat wordt, wordt begin april be-
kendgemaakt. Maar misschien wel de belangrijkste 
reden waarom vooral bobo’s uit het bedrijfsleven 
naar Rotterdam afreizen, is het feit dat bedrijven 
zich graag willen profileren onder studenten als 
fantastische werkgever. Bovendien krijgen de gas-
ten de gelegenheid om met elkaar in contact te ko-
men en te netwerken – bekende gasten trekken dus 
bekende gasten aan. Al kan het ook zijn dat gasten 
niet willen komen vanwege de aanwezigheid van 
bepaalde andere genodigden, lacht Trompert. “Ook 
dit jaar is dat gebeurd, maar wie dat zijn laat ik na-
tuurlijk in het midden.”  

S

Nog enkele dagen en dan is het zo ver: de 25ste Business Week. De Economische Faculteitsver-
eniging Rotterdam (EFR) pakt flink uit met sprekers: onder anderen de president van Tsjechië 
en de minister-president van Luxemburg zullen de campus bezoeken. Hoe doen die dames en 
heren van de EFR dat toch? tekst Jeroen Rosier fotografie Levien Willemse

Enkele hotshots

1995
Frederik Willem de Klerk, voor-
malig president Zuid-Afrika, 
afschaffer apartheid
1996
Michail Gorbachev, voormalig 
president Rusland
1997
Helmut Kohl, zesde bondskan-
selier Duitsland

1998
Gerry Adams, Noord-Iers 
politicus
Yasser Arafat, leider/president 
Palestijnen
2002
Shimon Peres, negende 
president Israël
2004
Gerhard Schröder, zevende 
bondskanselier Duitsland
Benjamin Netanyahu, negen-

de minister-president Israël
2005
Jaap de Hoop Scheffer,
Secretaris-generaal NAVO
2006
Recep Tayyip Erdogan, 
27ste premier Turkije
2007
Fredrik Reinfeldt, premier 
Zweden
2008
Erik Maskin, Nobelprijswinnaar

Gerhard Schröder (2004)

Yasser Arafat (1998)

Benjamin Netanyahu (2004)
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vooraf
>> Live talkshow
29 MAART
Lezen Et cetera Live
De Frans-Nederlandse schrijver Fouad Laroui,  debutante Anke Scheeren 
en essayist Hugo Brandt Corstius zijn te gast in de maart-aflevering van 
Lezen Etcetera Live. In de anderhalf uur durende talkshow spreekt chef 
Boeken NRC Handelsblad Pieter Steinz met de drie auteurs over hun re-
cente boek. Locatie: Selexyz Donner, Lijnbaan 150, Rotterdam. Tijd: 14.30 
uur. Toegang: € 5,-. Reserveren via nederlands.donner@selexyz.nl

>> Debat
30 MAART
Het elektronisch patiëntendos-
sier: van patiënt naar cliënt
Te gast: prof.mr. Margriet Overkleeft-Ver-
burg, jurist. Het publieke debat over het 
elektronisch patiëntendossier (EPD)) spitst 
zich vooral toe op de privacyaspecten, de 
uitvoerbaarheid van de plannen en de kwa-
liteit van de systemen. Maar het gaat om 
meer dan dat. De digitalisering van het me-
disch dossier in een EPD staat tevens in het 
teken van de politiek-bestuurlijke beleids-
sturing in de zorg. Het gaat niet meer om 
de patiënt, maar om de cliënt. Locatie: DikT, 
Hoogstraat 110, Rotterdam. Tijd: 19.30 uur. 
Toegang gratis.

>> Muziek
31 MAART
Roedman & 
the Raggamuffins
Tijdens Students on Stage op 
dinsdag 31 maart treden Roedman 
& the Raggamuffins op in de 
Smitse. Locatie: In de Smitse, 
campus Woudestein. Tijd: 17.00 
uur. Toegang gratis.

>> Film
31 MAART
8½ (Otto e mezzo, 
Eight and a half)
Een regisseur bereidt in een kuuroord een 
kostbare nieuwe film voor. Hij komt door zijn 
echtgenote en zijn minnares, jeugdherinne-
ringen, dromen, actrices die om rollen bede-
len, de pressie van een producent en aanval-
len van critici, niet aan het scenario toe. Vlak 
voor de opnamen besluit hij al die ervaringen 
en gedachten tot het onderwerp van de film 
te maken. Deze film over het gebrek aan in-
spiratie werd paradoxaal genoeg Fellini’s 
beste en rijkste, vol meeslepende en indrin-
gende scènes en beelden. Locatie: Zaal B-3, 
Woudestein. Tijd: 19.30 uur. Toegang gratis.

>> Lezing
5 APRIL
Mevrouw de Professor: vrouwen in wetenschappelijke topposities
In het derde en laatste deel van de matineeserie Dames & Heren: Appels & Peren vertelt dr. Marieke van den Brink welke gender-
mechanismen er voor kunnen zorgen dat Nederlandse vrouwen zelden een wetenschappelijke toppositie bekleden. Tijdens het ma-
tinee probeert ze een aantal hardnekkige mythen over de academische wereld te ontkrachten. Want staat de academische wereld 
wel terecht bekend als transparant, open en meritocratisch? Locatie: ’t Heerenhuys, Baden Powelllaan 12, Rotterdam. Tijd: 14.30 uur. 
Toegang gratis.

>> Film
6 APRIL
A Civil Action
Sietze Hepkema, bestuursvoorzit-
ter van Allen & Overy, is de inlei-
der van de eerste juridische filma-
vond lente-editie 2009! Een boei-
ende juridische film kijken, die 
vooraf wordt ingeleid door een 
kenner? Kom dan naar de Juridi-
sche filmavond, met na de film 
een gezellig samenzijn in een 
kroeg. Locatie: Cinerama, West-
blaak 18, Rotterdam. Tijd: 19.00 
uur. Toegang: 5 euro.

>> Debat
8 APRIL
Democratie voor dieren
Erno Eskens (filosoof en uitgever) stelt voor dieren onder hetzelfde recht 
te brengen als mensen, om daarna op basis van bepaalde criteria hun 
rechten in te perken, net zoals bij kinderen, dementen of geestelijk ge-
handicapten. Marianne Thieme (fractievoorzitter Partij van de Dieren) en 
Paul Cliteur (filosoof) gaan met Eskens in debat over de haalbaarheid van 
deze aanpak. Eskens signaleert ook een steeds gewelddadiger dierenacti-
visme. Vorig jaar waren er in Nederland 130 incidenten, inclusief brand-
stichting. Het lijkt een kwestie van tijd dat er gewonden of zelfs doden 
vallen. Martje Fentener van Vlissingen (hoofd Dierenproeflaboratorium 
Erasmus MC) gaat in debat over deze radicalisering. Locatie: Arminius, 
Museumpark 3, Rotterdam. Tijd: 20.00 uur. Toegang gratis.



pagina EM 16 rubriek reageer  

24 26 maart 2009 in & uit redactie@em.eur.nl

Van 9 tot en met 12 april staat het Rotterdamse centrum voor de negen-
de keer in het teken van Motel Mozaïque. Met de stad als uitgangspunt 
biedt het festival een organische mix van diverse kunstdisciplines.

Natuurlijk zijn ze bij Motel Mozaïque blij met grote namen als Röyksopp, 2ma-
nydj’s en A Camp (The Cardigans). Maar zoals de naam van het festival al 
suggereert gaat het vooral om het creëren van een gastvrije atmosfeer. Daartoe 
worden ‘open minded’ artiesten uitgenodigd, staan er gidsen paraat en kunnen 
bezoekers voor twintig euro op kunstzinnige wijze overnachten in de stad.
Het festival is onderdeel van de stichting die ook Bazar Curieux en Club 
Mozaïque organiseert en probeert een combinatie te bieden van bekende en on-
bekende artiesten. Op eerdere edities waren CocoRosie, Anthony & The 
Johnsons, The Libertines en The Veils te gast. Dit jaar zijn de ogen volgens 
Derrick Smittenaar van Motel Mozaïque gericht op BLK JKS uit Zuid-Afrika 
en het achtkoppige orkest van de IJslandse componist Johann Johannsson. “En 
we kijken erg uit naar het kunstwerk van Florentijn Hofman, een immens beeld 
van een konijn dat aan een kraan komt te hangen.”
Hoewel speciaal voor het festival een paviljoen, Parc Mozaïque, is neergezet 
naast het opgebroken museumpark, concentreert het programma zich niet op 
één plaats. De acts zullen zich verspreiden over de stad en neerdalen in 
Lantaren/Venster, het CBK, Rotown en het NAi, met de grootste acts in de za-
len van WATT en de Schouwburg. Parc Mozaïque fungeert ondertussen als 
slaapgelegenheid, podium, uitkijktoren, ontmoetingsplek en vertrekpunt van de 
gidsen. Smittenaar: “En daar staat de beleving van de bouwput centraal.”  GM

in&uit

Motel Mozaïque, van 9 tot en met 12 april, kost € 30,- (dagkaart) of € 55,- (passe-partout). Voor meer informatie, programma en kaarten: www.motelmozaique.nl

>> Festival

Te gast bij 
Motel Mozaïque

>> Theater

Eindelijk aan 
het echte werk
Silvester Zwaneveld was de platte grappen moe. Twaalf jaar lang 
vormde hij met Arie Koomen een succesvol cabaretduo, maar hij wilde 
een andere kant op. Met zijn soloprogramma ‘Silvester Alone’ zoekt hij 
het dichter bij zichzelf. “Ik moest mijn verhaal kunnen vertellen.” 

Hoe is het alleen? “Heerlijk. Dat klinkt een beetje bot, maar ik hoef geen com-
promissen meer te sluiten, ik kan helemaal mijn eigen pad volgen. Dat brengt 
mij veel dichter bij mijn eigen humor dan waar ik de afgelopen twaalf jaar heb 
gezeten.”

Zaten jullie vast? “Dat heeft veel met het succes te maken. Op een gegeven mo-
ment verwacht het publiek iets van je en met z’n tweeën is dat moeilijker te door-
breken. In je eentje sla je veel makkelijker een nieuwe richting in. Wat dat betreft 
werkt zo’n frisse start heel goed.”

We lezen dat je het pretentieloos dollen voorbij bent en dat het echte werk gaat 
beginnen. “Ik heb twaalf jaar met Arie in een soort speeltuin gespeeld. Nu ben ik 
op het podium het echte werk aan het doen. Ik heb het gevoel dat ik veel dichter 

Royksopp (foto: Stian Andersen)



Verwachting in de lucht
Café Pardoen is anders dan de rest van de Oude Haven. Dat komt vooral door de eigenaar, 
die er al bijna twintig jaar zit.

Het is crisis, maar we drinken er niet minder om. In het diepzwarte water van de haven slapen de 
platbodems zij aan zij, maar op het droge fonkelen de ramen van de bierreclames en de kleurige 
feestverlichting van restaurant Popocatepetl. Stapvolk trekt vrolijk lachend langs de nu nog lege 
terrassen, op weg naar Plan C, Club Vie of Riva. Het is zaterdagnacht in café Pardoen – één uur – en 
het wordt drukker. Soms wordt de deur niet dichtgetrokken, dan geven de rokers, die met opge-
trokken schouders buiten staan, hem even een zetje. 
Pardoen is anders, zegt eigenaar Ron, een grote, kortgeschoren vent met de uitstraling van een 
uitsmijter. Een echte horecaman, met grauwe wallen en een slecht gebit, maar met levenslust in 
de lichte groenbruine ogen. Hij is 49 en heeft het café in de negentien jaar dat hij het runt hele-
maal naar zijn zin gevormd. Dat betekent mooi eigenzinnig meubilair (vooral boven), meer soor-
ten whisky dan elders, twee knipperende gokkasten, en wel RSG, maar iets minder Laurentius en 
het Corps. 
Soms moeten er offers gebracht worden, vertelt hij. Een tijdje geleden had hij regelmatig publiek 
binnen dat niet helemaal naar zijn smaak was. De jongens speelden tafelvoetbal in het rookhok, 
maar brachten geen cent binnen. “Toen heb ik die tafel eruit gegooid en een sticker op de deur ge-
plakt: verboden voor petjes.” Hij lacht en wiebelt ondeugend met zijn wenkbrauwen: “Nu staan ze 
buiten te blowen, maar ik heb geen last meer.”
De sfeer is gemoedelijk. Het is niet zo zweterig druk als in Villa Kakelbont en minder hip dan bij 
Stockholm. De muziek: van Lilly Allen tot Rowen Heze en van Kate Nash tot MGMT. Het is een 
mooi pand, met een tweede verdieping, veel glas en een piano die na sluitingstijd nog wel eens 
beroerd wordt. Een kroeg waar het personeel op zijn vrije avond ook aan de bar staat. Ron neemt 
een slok van zijn glas La Chouffe. “Ik slaap nooit voor vijf uur.” 
De deur gaat open, een koude windvlaag strijkt langs de benen. Nieuwe mensen komen binnen, 
nieuwe mensen lopen voorbij. Jongens met handen in de zakken – een enkeling zonder jas – de 
meisjes met dansende jaspanden en hoge hakken. Misschien is het de aankomende lente, mis-
schien het tijdstip en de alcohol, misschien zelfs de aankomende recessie; maar er hangt verwach-
ting in de lucht. GM

Café Pardoen, Spaansekade 62
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Waar: Café Pardoen
Bier: € 2,10 (Jupiler) Sfeer: 7   Studentikoosheid: 9   Sjanskansen: 7UIT/GAAN

‘Silvester Alone’ is op 14 april te zien in het Oude Luxor Theater

bij mezelf sta en de humor op een originelere manier kan zoeken. De hele dag 
flauwe grapjes maken over seks is leuk, maar dat was ik wel een beetje ont-
groeid. Ik moest alleen verder om mijn verhaal te kunnen vertellen.”

Wat is het echte werk, geëngageerd cabaret? “Het is een persoonlijk verhaal ge-
worden, met meer diepgang dan voorheen. Ik ben niet iemand die nadrukkelijk 
bezig is met maatschappijkritiek. Mijn humor en fascinatie hebben meer te ma-
ken met het intermenselijk contact dan met de politiek. Geert Wilders an sich vind 
ik geen interessant onderwerp. Ik vind het wel interessant om te weten waarom 
sommige mensen voor hem kiezen zonder te weten waar zijn partij voor staat.”

Je programma gaat over slechte keuzes en gemiste kansen. Is het zo erg gesteld 
met je? “Het is een rode draad in mijn leven, maar ook in de voorstelling. Het is 
een gelaagde voorstelling en een van die laagjes gaat over de motieven achter 
keuzes. Ik geef je op een briefje dat tachtig procent van de Nederlanders keuzes 
maakt zonder daarover na te denken. Essentiële keuzes worden gemaakt alsof er 
een pakje boter wordt uitgezocht.”

Voer voor zowel tragedie als komedie. Waar ligt bij jou de nadruk op? “Die schei-
ding is volgens mij niet te maken. De beste komedie komt voort uit tragedies. Je 
zult nooit een komiek zien die alleen maar dingen vertelt uit vrolijkheid. Het gaat 
toch altijd over menselijk falen of dingen die misgegaan zijn, want die zijn ge-

woon het grappigst. Hoe zwaarder je het verhaal maakt, hoe grappiger het kan 
worden.”

Wat is jouw smaak qua humor? “Ik ben een groot fan van Billy Connelly, een 
Schotse komiek. In Nederland is er teveel cabaret op tv. We hadden afgelopen 
jaar zes oudejaarsconferences, geloof ik. Elke show komt op tv. Hoeveel mensen 
ik wel niet hoor zeggen: ‘Ik heb al je shows gezien, op dvd.’ Dat is toch jammer, 
want theater is een unieke ervaring.”

Je werkt naast het theater aan een film, een novelle, strips en je bent bezig met te-
levisie. Kan dat wel naast elkaar? “Het zijn allemaal manieren om een verhaal te 
vertellen. De ene keer doe ik dat met beeld, de andere keer met tekst. De vorm 
verandert, maar de basis is hetzelfde. Het lijkt me saai om me puur met één dis-
cipline bezig te houden. Als je iets lang doet wordt het toch een soort trucje.”

Zo was het op den duur met Arie? “Absoluut. Als je het me nu vraagt heb ik over 
twee maanden een nieuwe Arie en Silvester show. En daar hoef ik dan niet eens 
zo veel moeite voor te doen. Maar echt leuk vind ik dat niet. Ik wilde weer met 
knikkende knieën het podium op.” GM
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Josette de Goede is per maart be-
noemd tot Executive Director van 
de afdeling Executive Education 
van de Rotterdam School of 
Management, Erasmus 
University. De Goede brengt in 
haar nieuwe functie dertig jaar 
ervaring met het integreren van 

leren in de werkomgeving mee. Tot op heden was 
De Goede Director of International Business Affairs 
bij De Baak Management Center van het VNO-NCW.

Prof. dr. Bert van der Knaap 
houdt op 27 maart zijn afscheids-
college als hoogleraar Economi-
sche Geografie. De titel van zijn 
college luidt: ‘Mondiale productie 
netwerken en regionale integra-
tie in Zuidoost Azië’. Bert van der 
Knaap (1944) was sinds 1984 

hoogleraar Economische Geografie aan de Erasmus 
School of Economics.

Dr. Jurian Edelenbos is benoemd 
tot bijzonder hoogleraar be-
stuurskunde, in het bijzonder wa-
ter governance. De benoeming 
gaat per 1 maart 2009.

Trudie van Duin (45) heeft met 
haar onderzoek naar prestatie-in-
dicatoren in de ambulancezorg de 
NVZD scriptieprijs 2009 gewon-
nen. Zij behaalde dit jaar haar 
master Zorgmanagement aan het 
Instituut Beleid & Management 
Gezondheidszorg (iBMG) van de 

Erasmus Universiteit in Rotterdam

VRIJDAG 27 MAART
16.00 uur
Aula, gebouw A (W)
Afscheidscollege prof.dr. G.A. van der Knaap
‘Mondiale productie netwerken en regionale inte-
gratie in Zuidoost Azië’

ZONDAG 29 MAART
19.30- 00.00 uur
Zaal B-3 (W)
Lezing Wetenschapscafé, Elektronisch patiënten-
dossier (EPD).
Spreker: prof.mr. Margriet Overkleeft-Verburg.

SERVICE

CvB en stafafdelingen verhuisd
Het College van Bestuur is samen met de stafafde-
lingen Marketing & Communicatie (SMC) en de Al-
gemene Bestuursdienst (ABD) verhuisd van het E-
gebouw naar de gerenoveerde A-vleugel op Wou-
destein. Ook andere ondersteunende diensten zul-
len komend jaar van locatie veranderen. Een aange-
paste wegwijzer / campusplattegrond vindt u vanaf 
maart op de website, www.eur.nl

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

Erasmus Open Dag Voorjaar
Zaterdag 28 maart (oor vwo 4, 5, 6).

Brochure ‘Contact met de media’
Wat doet u als u met uw onderzoek het nieuws wilt 
halen? Hoe kunt u zich voorbereiden op een inter-
view door een journalist? Tips en adviezen vindt u in 
de brochure ‘Contact met de media / Contact with 
the media’. Persvoorlichting, telefoon (010) 408 1216, 
e-mail: press@eur.nl

Restyling briefpapier EUR
Het universitaire briefpapier en dito enveloppen zijn 
in een nieuw jasje gestoken. Deze materialen zijn via 
de digitale Mostshop (www.vandermost.com) van 
firma Van der Most te bestellen. Oude correspon-
dentiematerialen mogen tot september a.s. worden 
gebruikt. Voor meer informatie en een briefstramien 
in Word: www.eur.nl/huisstijl.

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)

Zaalhuur de Faculty Club
De Faculty Club op de 17e-verdieping van het H-ge-
bouw is onlangs verbouwd. Om u voordelig kennis 
te laten maken met de verschillende zalen, bieden 
wij u 15 procent korting aan op de zaalhuur. Dit geldt 
alleen voor organisatieonderdelen van de Erasmus 
Universiteit. Voor informatie en reserveringen: Afde-
ling Zalenverhuur, toestel 81063.

‘s Avonds boeken afhalen
Vanaf 1 april is het mogelijk om van maandag tot en 
met donderdag boeken af te halen en in te leveren 
bij de Uitleenbalie tot 21.00 uur. U kunt dan boeken 
afhalen die reeds klaarliggen bij de Uitleenbalie en 
uiteraard ook inleveren. Houdt u er wel rekening 
mee dat u boeken aanvraagt vóór 17.45 uur, wan-
neer u deze dezelfde avond wilt afhalen. Voor meer 
informatie: 010 - 4081198 of de Virtuele Balie op de 
website: www.eur.nl/ub

KASEUR
(samenwerkingsverband van multiculturele) studen-
tenverenigingen

Rijkstrainee Programma
Studeer jij vóór 1 september af (WO-master) in het 
bijzonder in economie of bedrijfskunde en ben je ge-
interesseerd in werken bij het Rijk? Kom dan naar de 
informatieavond op dinsdag 31 maart. 
Toegang: gratis en voor iedereen. 
Tijd: 19.00-22.00 uur in zaal M1-17 (zaal Tokyo) Expo- 
en Congrescentrum (gebouw M)
Aanmelden via:  kaseur@eur.nl - met vermelding van 
je naam, studierichting, instelling en e-mailadres.
Meer informatie op www.eur.nl/kaseur en
www.rijkstrainee.nl

Een half jaar sporten voor maar € 50!
Indivivueel sporten of in clubverband
Halfjaarkaart is geldig t/m 31 augustus 2009. 
Sportcentrum Woudestein, 010 – 4081876/5, 
sportraad@rssr.nl
www.erasmussport.nl

Erasmus Open tennistoernooi 2009
Kijk voor informatie op www.erasmussport.nl

Call for papers – 
Conferentie Onderzoek in Cultuureducatie 2009
Op maandag 22 juni 2009 organiseren het lectoraat 
Kunsteducatie van ArtEZ Hogeschool voor de kun-
sten en Cultuurnetwerk Nederland - expertisecen-
trum cultuureducatie, de derde Conferentie Onder-
zoek in Cultuureducatie in Regardz Event Center 
Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. De conferentie 
biedt onderzoekers, studenten en anderen op het 
terrein van cultuur en educatie de kans om kennis te 
nemen van elkaars werk - over de grenzen van vak-
gebieden en faculteiten heen. Voorstellen voor pa-
pers (max. 500 woorden) kunnen tot 3 april worden 
ingediend. Daarnaast kunnen studenten hun afstu-
deeronderzoek presenteren in de vorm van een pos-
terpresentatie. Uiterlijk 17 april volgt bericht welke 
paper- en postervoorstellen gehonoreerd zijn. Voor 
eisen en procedure zie  www.cultuurnetwerk.nl. 
Meer informatie: Karin Laarakker, tel. 030 – 2361200, 
e-mail: KarinLaarakker@cultuurnetwerk.nl.

Prof.dr. Henk Schmidt (1947) is 
door de Raad van Toezicht van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
benoemd tot rector magnificus. 
Hij volgt in het najaar prof.dr. Ste-
ven Lamberts op die met pensioen 
gaat. Schmidt is nu nog decaan 
van de Faculteit der Sociale We-

tenschappen. Als wetenschapper en bestuurder ge-
niet hij nationale en internationale faam in de (on-
derwijs) psychologie.

EUR-BERICHTEN

UNIVERSITEITSIBLIOTHEEK

PERSONALIA

WETENSCHAPS
AGENDA

STUDENTENVERENIGINGEN

OVERIG

SPORT

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 
Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 
Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,
www.avantirijschool.nl

Advertentie
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WOENSDAG 1 APRIL
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie D.J. van de Wijngaart
Peptides and Proteins Interacting with the Androgen 
Receptor

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J.A. Borgstein
Surgical Observations on Atelectasis of the 
Middlel Ear in Children

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie M.J. Rivero Ayerza
Clinical Cardiac Electrophysiology and Heart Failure

DONDERDAG 2 APRIL
11.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie G.K. Fibbe
EC Law Aspects of Hybrid Entities

13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie N.A.H. Agatz
Demand Management in E-fulfillment

16.00 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie M..J. Greeven
Innovation in an Uncertain Institutional Environ-
ment

WOENSDAG 8 APRIL
11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie P.F.A. de Nijs
Taxonomy of Disruptive Behavior in Children and 
Adolscents

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsgebouw, collegezaal 7 (H)
Promotie M.C. Gontán Pardo
Sox2 in Embryonic Stem Cells and Lung Develop-
ment

DONDERDAG 9 APRIL
13.30 uur
Senaatszaal, gebouw A (W)
Promotie J.M. van Rosmalen
Segmentation and Dimension Reduction: Explorato-
ry and Model-Based Approaches
--------------------------------------------------------------------
H= campus Hoboken, Faculteit Erasmus MC - 
Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE Rotterdam | W = campus 
Woudestein, Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

fotosoap door ype driessen

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

Ben@em.eur.nl

Stefanie@em.eur.nl

Marjane@em.eur.nl

3HOOG

Willem@em.eur.nl

 SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine. De servicepagina’s staan gratis 
open voor mededelingen en informatie vanuit 
faculteiten, afdelingen en studentenverenigingen 
van de EUR. Berichten kunnen per e-mail 
gestuurd worden naar  service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 16.00 u. 9 dagen voor 
verschijning.
De volgende EM komt uit op donderdag 9 april. 
Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 31 maart. De daaropvolgende nummers 
verschijnen op: 29 april, 14 mei, 4 juni, ev. 
Deadline telkens 9 dagen voor verschijning.
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THE MUSIC EFFECT

There have been numerous researches explaining 
the benefits and powers of music. Among these is 
the Mozart effect, which shows how certain music 
can increase our creativity, studying abilities or 
cure various disorders. What is more, music is cool: 
Attending concerts, carrying big earphones around 
your neck, or having a fancy iPod can make us look 
good. It also tells others a lot about our personality.
While the number of portable music players around 
us is skyrocketing – in some countries one third of 
the population now has one – increasingly we also 
learn about the negative sides of it, resulting from 
irresponsible use. Music isolates us from our envi-
ronment. It puts us into our own little world. It ben-
efits us a lot while doing boring routine jobs, but it 
becomes extremely dangerous when we start with 
high-responsibility tasks and those which require 

more concentration. Have you ever thought of how 
many accidents are caused by music? If we look at 
minor city accidents - one out of ten always involves 
a podestrian (pedestrian using iPod or similar 
player) who had lost his sense of environment.

Longterm hearing loss  But the 
most pressing issue is our hearing. The ears per-
ceive tiny changes in the air pressure and so enable 
us to sense, or feel the sounds. These pressure dif-
ferences are measured in decibels (dB) and each 20 
dB means ten times more pressure. Although many 
MP3 players can reach a 120 dB, we talk at only 60 
dB and 80 dB is considered the safety limit. People 
working in louder environments are required to 
wear ear protection. Loud noise irritates our ears. It 
can damage its cells and create small cracks which 

can be seen with a simple microscope. Polls of ran-
domly chosen persons demonstrate that eight out 
of ten listeners have their MP3 players at more than 
80 dB.
How badly the loud music affects the hearing 
depends on different factors like the sound’s volume 
level, the duration of the exposure and the age of 
the person. For example, the ear irritation after lis-
tening to the sound of 8 dB for eight hours is equal 
to fifteen minutes of 95 dB and to one minute of 107 
dB. With young people there is often no immediate 
effect, but it is very likely to show later in life. Pro-
longed listening may result in difficulty in under-
standing speech in noisy environments, long-term 
hearing loss at certain frequencies, or tinnitus – a 
ringing sensation in the ears which can later affect 
the nervous system as well.

Less stress for ear drums  So is 
it all as bad as it sounds? Certainly not. There is 
absolutely no need to stop listening and ban MP3 
players and the joy of listening altogether. It can be 
totally safe, if you pay a little attention to it. Having 
a five-minute break after every hour of listening, 
and turning the volume down a bit will do the work. 
Keeping the volume below sixty percent of maxi-
mum loudness, will make sure your ears do not get 
irritated too much and you will not lose touch with 
your immediate environment. Whenever you stop 
hearing conversations around you, or when others 
hear your music, or when you find yourself yelling 
instead of talking to others, your music is, or has 
been up too loud. 
Interestingly, the big over-the-ears headphones have 
two advantages over the little ones you put into 
your ears: The big earphones do not send the sound 
directly to the eardrums and they isolate the noise 
more, thus giving you the incentive to turn the 
volume down. This results in about 8 dB of lower 
sound levels and therefore nearly five times less 
stress for the eardrums. But now let us have a look 
at the listening habits of four students.

Jo’Ann Falconi (21) 
IBEB 3rd year  
“Studying in the library is essential for my study 
progress”, Jo’Ann says. “But almost always there 
is some student making noise, which distracts me 

The NWO, the Netherlands Organisation for Sci-
entific Research, has allocated 16 of its 27 available 
Rubicon scholarships to female researchers and 
only eleven to male researchers. However, there were 
more applications from the men – 60 against 51 by 
women. This means that women are almost twice as 

successful: 31 percent of the female applicants got 
their scholarships against eighteen percent amongst 
the men. 
Most of these lucky researchers go to universities in 
America like Harvard and MIT, or British universi-
ties like Oxford. Only five researchers remain in 

Holland. The Rubicon scholarships are granted 
triennially to recently graduated Ph D students. The 
scholarship allows the researchers to do research 
overseas. Foreign researchers can also apply. They 
can use the money for their research projects at 
Dutch institutions. HOP

WOMEN ARE MORE SUCCESSFUL THAN MEN
As far as being granted scholarships, women in this country have yet again proven to be more successful than men. 

Music never lets us get bored. It can cheer us up, give us more energy, help us to relax or con-
centrate. Thanks to technologies and portable MP3 players, we can now enjoy music at any 
time we want. But is it only fun?  text and Photography Vytautas Serys and Christian Mathis

Jo’Ann Falconi: ‘I listen to my MP3 player not to get distracted.’
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pretty easily. Also, I like to listen to other people’s 
conversations and I get distracted even quicker. 
Therefore, I listen to my MP3 player not to get dis-
tracted. For studying I usually put in some mellow 
songs and put the volume not too loud as it should 
be more like a background rhythm keeping me go-
ing. Music is essential for me. I always listen to it. 
No matter if early in the morning, while cycling, 
while studying, it is always there. Actually I do not 
like it to be quiet and get pretty bored whenever I 
forget to take my MP3. When going to the gym, I 
usually listen to some up-beat sounds, getting me 
started and motivated. The funny thing is that al-
though I always listen to music, I hardly ever know 
which song is playing. It is more the fact that there 
is music, no matter what. Nevertheless there is also 
a limit, especially when I see students listening to 
music during a lecture. I find that pretty disrespect-
ful.” 

Mark Wisse (22) 
Economics&Law 3rd year  
“Listening to music depends on my mood”, Mark 
explains. “Right now I am listening to John Meyer, 
which is rather relaxed music. When cycling, I 
usually listen to some faster dance music, which 
helps to keep pedaling. Once at university, only 
sometimes I keep my earphones in, as there is usu-
ally always someone to chat with. In my opinion it 
is actually quite a negative thing to wear earphones 

on campus. When you see the people wandering 
over the campus they are all totally in their own 
world. This is actually the opposite of the purpose 
of having a campus where students meet and can 
interact with each other. Now everybody locks his 
bike, wanders like a zombie towards the lecture 
room and goes back home right after. This kills the 
atmosphere. Maybe it would not harm to tell stu-
dents how much they actually miss out on, when 
avoiding conversations through listening to their 
MP3s.” 
He continues: “When I bought my iPod I was 
disappointed with the quality of the earphones, so I 
bought myself another set of Sennheiser earphones. 
The sound quality difference is immense. Sen-
nheiser has much better bass. Still I was happy to 
have bought an iPod and not some random brand 
MP3 player, because I really like the track wheel 
and its simple handling. I do not really care about 
the brand Apple itself, as I treat this MP3 like every 
other player I have ever had. For studying I prefer 
it to be quiet. Then again, I turn up the music even 
louder once I am at home and can use my stereo to 
blast some good sound through the house after a 
long study day.”

Amilcar van der Horst (20) 
IBA 2nd year  
“For me there is no cycling without music”, Amil-
car says. “It is a must, as it really makes cycling 

more comfortable. It gives it a better feel, than just 
the pedaling. But for the rest of the day I actually 
don’t need my MP3 that much. As soon as I get off 
the bike I also take my earphones off and pack my 
MP3. Then I start interacting with other people. 
In my music preference I actually vary from mood 
to mood. While living in different countries I have 
picked up from every culture the songs with a good 
beat. Usually some good African hip hop or Dutch 
house music entertains me while cycling. Although 
not a lot of people know it there are some really 
good African hip hop bands, like Psquared, whom 
I really like. Only sometimes I listen to rock music 
and rap, they are definitely not my favorite music 
styles. I only listen to rap for example, when the 
lyrics fit my thoughts; then I like it. When I bought 
my MP3 I was very unhappy with the sound qual-
ity. These earphones I bought later and they were 
more expensive than the MP3 player itself. But 
now I really enjoy the good beats and the sound 
quality on every single ride I take. For some reason 
they also withstand the rain, which is definitely an 
advantage over other earphones. Whilst studying 
I tend to listen to some smooth jazz. This really re-
laxes me and goes well with the studying.” 

Nicky Mao (21) 
IBMS, Hogeschool Rotterdam  
Nicky says: “In contrast to a lot of students my 
favorite music style is classical. I really enjoy this 
type of music. It is very different from what you 
hear every day all around you, on the radio or in 
the movies. Personally I find rock music too noisy. 
It doesn’t make me feel better. I find it disturbing 
rather than relaxing. On my MP3 player I never 
listen to loud music because it is not good for the 
ears, because of the close distance from the ear-
phones to the ears. I know that many people do not 
care about this. Maybe they just underestimate the 
long-term consequences. For me there is no music 
while studying. I prefer to focus on the content I am 
working on.”  

‘Now everybody locks his bike, 
wanders like a zombie towards the 
lecture room and goes back home 
right after’ 

Mark Wisse: ‘When cycling I listen to dance music.’ Amilcar van der Horst: ‘ No cycling without music.’ Nicky Mao: ‘I really enjoy classical music.’ 
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                       THE CONFLICT CORNER
DO YOU MIND IF I SMOKE
Ever since people started smoking, there has been a dispute between smokers 
and non-smokers. Both sides claim their rights and neither side seems willing 
to always give in to the arguments of the other. It appears to be a matter of 
genes, of faith or good will to some, whether one is a smoker or not. We asked 
Anelia and Teodora, who are friends and study mates about how they cope with 
this situation. There seems to be no right or wrong, just a position you have.                            
text Alexander Broekman phot0grahy Ronald van den Heerik 

Why do you smoke?

Surprise!
We all like (good) surprises. In the last two weeks, I have 
been surprised by many small things: 

An unexpected invitation to guest lecture at a design 
university in Germany (pleasant but puzzling: why de-
sign?) 
A free massage in the T-building (very pleasant)
A mouse in my house (I screamed -- how cliché!) 
Students finally stopped coming to my office to ask for 
extra marks for BAB 22 (wonderful)
A Masters student submitted a draft thesis after I had 
not heard from her in nearly a year (pleasant)
My offshore investments have started to increase (excel-
lent news!)
The possibility of meeting the new mayor of Rotterdam 
(exciting but stressful)
An invitation to Beijing (anxious – how can I find the 
time?)
The fact that my older sister finally joined Facebook (un-
believable!)
The fact that my younger sister might visit Rotterdam 
before she flies off to the Sudan (happy and anxious)

Some weeks, my list of surprises is shorter and more 
serious – surprises can bring unexpected bad news like 
market crashes, layoffs, political intrigue, or bad medical 
news. For companies, surprise is also a standard fact of 
business life. But since we all know that surprises hap-
pen, I wonder why we don’t offer our students a course 
on Surprise? Karl E. Weick, at the University of Michigan, 
thinks this would be a good idea. Managing surprises 
well is a characteristic of resilient organizations – those 
that can’t, may fail.  

The problem is that most of us, including business execu-
tives, look for things that confirm our expectations about 
the world. We try to make behaviour routine and predict-
able – if we know the way the market runs, then we can 
maximize our return. The problem is, the world is much 
more uncertain. And that means we have to learn how 
to manage uncertainty and surprise. Can we learn to do 
this better? Weick and Sutcliffe give this advice: “You’ll 
probably know when something unexpected happens 
because you’ll feel surprised, puzzled, or anxious… Trust 
those feelings. They are a solid clue that your model of 
the world is in error. This is one of those rare moments 
when you can significantly improve your understanding. 
If you wait too long, normalizing will take over, and you’ll 
probably be convinced that there is nothing to learn.” 
Start by paying more attention to daily life – what sur-
prises us and why? How do we react to surprises? What 
does that tell us about our mental models of the world? 
You may be surprised by what you find. I am.

Dr. Gail Whiteman is Associate Professor at Rotterdam School 
of Management, Erasmus University

Gail Whiteman

In the LEFT CORNER!
Anelia Modrin is 20 years old, from Bul-
garia and a year-two IBEB student. Anelia 
started smoking early at the age of 13 and 
still likes it. Not as a substitute to sweets, 
but as a hobby and for relaxation. To her 
opinion smokers have the same rights as 
non smokers.  

I started because my boyfriend was smok-
ing and at that age the peer pressure was 
very high. Today I think I was too young to 
make this decision then. Nevertheless I got 
used to it and feel a need.

It is a relaxing feeling spreading in my 
body when I’m inhaling the smoke. In my 
mind a thought of it appears and creates a 
craving for it.

I hate this law against smoking inside 
public buildings and restaurants. For me as 
a smoker, this involves a serious disadvan-
tages and I find myself standing in the cold, 
just because I have other habits and other 
needs than some people. I feel like an out-
sider of society and cut back in my rights.

That’s one of the golden rules of smoking: 
coffee always needs a cigarette.

Can’t you then go to another table further 
away? It is everybody’s right to smoke 
outside. 

Sure, but it is my life. So I have a cigarette 
with my coffee and listen to the stronger 
will.

That’s not always true. My grandmother 
smoked for sixty years and reached the age 
of 97.

In the RIGHT CORNER!
Teodora Cherneva is a year-two IBEB stu-
dent from Bulgaria as well. Having smoked 
in high school, she experienced the peer 
pressure of smoking, the coolness of doing 
it and the consequences. Now twenty years 
old, she does not smoke and thinks that it 
has even got out of fashion.

I never really smoked, only in high school 
because everybody did it. How can you feel 
a need, if you hurt yourself with it? How 
can you even get used to that? 

That’s like the worst-case scenario! I really 
think smokers should consider their own 
health more seriously. This passive accep-
tance seems ignorant to me.

I think it’s good that this law was passed. 
Smoking areas did not prevent any harm 
actually caused by passive smoking. And 
anyway, it also seems to make people smoke 
less, as they have to go outside, while ev-
erybody else has a great time inside a club 
for example. This time peer pressure works 
against smokers.

I really dislike it to smell the stinky cigarette 
smoke while enjoying a nice coffee. 

Maybe your will to stop smoking is too 
weak, you only listen to the will to smoke 
that cigarette.

But smokers have the problem of smoking 
more and more the longer they smoke.

And don’t forget smokers die earlier!
Still on average smokers do die earlier. 
That’s proven by statistics.

What about the separation of smokers and 
non-smokers, does it work?

What if they still come together, like on a terrace of a cafe?
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Visma
Rotterdam hosts Europe’s biggest sport fishing fare 
2009. For sure every one has tried out fishing at least 
once in his life. It is a special sport to the ones who 
do it. It’s a more peaceful way of hunting to others. 
In any case, there is hardly anything as exciting 
than the moment when a fish has eaten your bait. 
Once this happened all the long waiting is forgot-
ten and worth every second of the battle between 
you and the fish. In the USA it is kind of a national 
sport, in Russia even the President shows the press 
pictures of himself fishing. One thing is for sure, 
there is more about fishing than you might think. 
So if you really want to find out, take some friends 
and make your way to the Ahoy this weekend. 
And maybe you come back perfectly equipped and 
eager to catch some of the big fish out there. From 
Thursday to Sunday there are presentations and 
demonstrations of tools and gear and shops offering 
everything a fisherman can dream of.
www.visma.nl

FMX Fever
It’s getting loud in Rotterdam! Engines roaring, 
the air smells of burned rubber. Yes, once again the 
worlds best motocross riders gather here in Rotter-
dam. The FMX Fever is spreading all over the city. 
The weekend of the 28th and 29th of March you will 
have to check out this unique event taking place. An 
international team of riders, also one Dutch, is com-
peting for the grand trophy. Their stunts are thrilling 
and seem more deadly than real. Have a look at this 
spectacular show by checking out their website. 
There you get a little taste of what to expect at Ahoy 

that weekend. For everybody only slightly interested 
in motor sport, this is definitely the place to be. Find 
more info and some crazy videos on:
www.ahoyfmx.nl

Comedy Explosion
For all the fans of good humor, this is the chance to 
get entertained high class. Famous US-Comedian 
Tom Rhodes is coming to Rotterdam on the 2nd 
of April. At the Theater Zuidplein right across the 
Erasmus Bridge an evening of joy and laughter is 
guaranteed. His show made Tom Rhodes popular 

all over the USA and his second home country the 
Netherlands just as well. Over two decades Tom 
Rhodes has spread laughter on stage and on TV and 
gained an international reputation. On this years 
Europe tour, he is also touring all through Holland 
again, so be quick and get a ticket for the show here 
in Rotterdam. In his shows he covers daily politics as 
well as relationships or historic events. Nobody gets 
left behind, there’s a good joke on every topic you can 
think of. Just have a look at some of the clips of him 
either on YouTube or on his own website.
www.tomrhodes.net 

Fanatics
Everybody can be famous! Well, at least for 3 min-
utes. Every first Wednesday at WATT, you get the 
chance to proof your talent live on stage in front of 
the audience. If you ever wanted to make more out 
of you singing attemps you take under the shower, 
then put yourself together and have a look at this. 
Not that you have to jump on stage right away, but 
at least give it a try and see how others do it. Maybe 
you get motivated or inspired by some of the acts 
you see. Or you make friends with other talented 
people, sharing a similar dream of yours. In any way 
the Wednesday evenings at WATT can definitely 
make a difference. Even if you only want to go out 
with friends, this is a great experience and unique in 
every sense. Take some friends with you and cheer 
to some young talents that might be great stars of 
tomorrow. Find out more on the website of WATT:
www.watt-rotterdam.nl

Erasmus Student Ser-
vice Centre:the central 
service point for stu-
dents. See the website 
for an overview of the 
services. Location: C-hall 

(CB-07), at the Woudestein campus. 
Telephone: (010) 408 2323. Opening 
hours: working days from 9.30 - 17.00 
hours. Website: www.eur.nl/esscin-
ternational 

 
 
SPORTS 
 
Half a year of sports for only € 50! 
Individual and club sports 
Half-year card 
Valid through 31 August 2009 
More info: www.erasmussport.nl 
 
Erasmus Open tennis tournament 
2009 
For all information, go to www.eras-
mussport.nl 

 Woudestein Sports Centre 
010 – 4081876/5 
sportraad@rssr.nl 
www.erasmussport.nl 

STUDENT ASSOCIATIONS 
 
The B&R Investment Association 
 “Investing after the credit crunch”
The B&R Investment Association is or-
ganizing it’s annual Investment Sym-
posium “Bull’s Eye” on April 8th. After 
the rough economic times, great in-
vestment opportunities will arise. Be 
the first to know and listen to our ex-
perienced speakers, like Jan Maarten 

Slagter and Royce Tostrams! You will 
be given valuable advice on methods 
and fields of investment. Also, you are 
welcome to pose your own investing 
questions directly to them! There will 
be enough time to start a discussion 
about the credit crunch during the 
informal drink, which will take place 
after the presentations. Entrance, 
drinks and goodybag are for free!
Registration for this event is obligato-
ry and can be done at www.bnrbeurs.
nl or at our stand in the L-building. 
Location: Staal Rotterdam, Room 
“Staal” near the World Trade Center, 8 
April, 19.00 h.

E S S C
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Christian Mathis
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Hoe kom je aan deze kamer? “Door Stadswonen kreeg ik op een kijkdag in deze voormalige kerk enkele ka-
mers aangeboden, iets verderop in de gang. Onderweg keek ik bij deze kamer naar binnen, en was onmiddellijk 
verkocht. Na drie weken kwam deze kamer werkelijk vrij, en de kamer hiernaast een paar weken later. Daar 
woont nu een vriendin van me; we delen de keuken.”

Is dit je eerste studie? “Na de middelbare school heb ik anderhalf jaar gestudeerd in Boston. Ik speelde daar 
ook hockey in het universiteitsteam. Mijn keuzerichting was internationale betrekkingen, maar dan wel met een 
brede culturele vorming als basis. Ik had alles zelf geregeld. Ik ontving een ‘full scholarship’; alles werd betaald 
voor me. Met het hockeyteam – waarin ik overigens de enige Nederlandse was – heb ik veel gereisd naar ande-
re staten. Van Amerika heb ik zo aardig wat kunnen zien, en door de omgang met Amerikanen veel kunnen le-
ren over het land. Met de combinatie van topsport en studie werd goed rekening gehouden, veel meer dan hier.”

Want je hockeyt nu nog? “Ja, ik speel nu bij het Haagse HGC in de hoofdklasse, net als mijn vriendin hier-
naast, Elselieke. We hebben van de club een auto voor ons samen gekregen om naar de trainingen en wed-
strijden te rijden. We trainen vier keer in de week gezamenlijk en één keer in de week doen we individueel aan 
fitness.”

Heb je dan nog tijd over? “Eigenlijk niet, maar ik ben ook nog actief binnen EFR en heb het afgelopen half jaar 
een betaald onderzoek gedaan naar klanttevredenheid voor een binnenvaartbedrijf. Vanuit onze studie had ik 
met anderen een businessplan voor dat bedrijf geschreven, vervolgens vroegen ze ons dit onderzoek te doen. 
Het was interessant en ik heb een goed beeld gekregen van de marktwerking in de havens van Antwerpen, 
Hamburg en Rotterdam. Volgend jaar ga ik me alleen bezighouden met mijn studie en met hockey.”    

Susanne Dekker, tweedejaars bedrijfskunde
Leeftijd: 21 jaar
Geboorteplaats: Rotterdam
Woonplaats: Rotterdam       tekst en fotografie Ronald van den Heerik

Colleges
Colleges zijn er speciaal voor ons. Hier doen we 
kennis op en wijsheid. Dankzij die colleges halen 
we uiteindelijk een diploma met navenante so-
ciale status. Docenten leggen ons de inhoud van 
boeken uit, benadrukken belangrijke feiten en 
helpen ons als we iets niet begrijpen. Tot zover 
de nuttige kant van colleges.
Echter, niet iedereen is ervan overtuigd dat col-
leges volgen een zinnige tijdsbesteding is. De 
mening van studenten over colleges hangt af 
van hun doel, verwachting en motivatie. Laten 
we daarom eens kijken hoe het er bij een col-
lege in werkelijkheid aan toegaat. Wij zitten in 
de bankjes om vrienden te ontmoeten, plezier 
te hebben, plannen voor het weekend te maken, 
erachter te komen wat de examenvragen 
zullen worden, een of ander tijdschrift door te 
bladeren, of gewoon omdat we even het huis 
uit willen. En zo kan het gebeuren dat als het 
college eenmaal voorbij is, we tot de ontdekking 
komen dat we alleen maar wat met studiegeno-
ten hebben gekletst, wat gedroomd en geslapen 
hebben, en maar flarden van wat de docent te 
melden had hebben opgevangen.
Toch geldt dat niet voor iedereen. Er zijn echt 
een paar studenten die wèl goed luisteren en 
wèl wat hebben opgestoken na twee uur. Maar 
je hebt ook de thuisblijvers; die college volgen 
zien als tijdsverspilling, omdat er toch niet veel 
valt te leren. En als dat wel het geval is, dan 
zouden ze het toch maar weer vergeten. Of ze 
zouden het niet snappen door een slechte voor-
bereiding. Dan kun je net zo goed thuisblijven, 
is hun redenatie. Om op de bank het collegedic-
taat te lezen – yeah right.  Is toch veel efficiënter 
dan twee uur luisteren naar een professor die 
opgewonden vertelt over een saai onderwerp?
Vreemd genoeg valt er geen speciaal patroon 
te ontdekken in het wanneer, waarom en hoe 
we college volgen. Als we kijken naar sommige 
vakken, studieprogramma’s of bepaalde studie-
jaren, zien we al snel dat in het ene jaar minder 
dan een derde van de studenten structureel 
op komt dagen, terwijl in het andere jaar de 
collegezalen bij hetzelfde vak het hele trimester 
tot de nok toe vol zitten. Hoe kan dat? Leuk om 
te weten, maar niet echt interessant. Wat wel 
interessant is, is de constatering dat alle opties 
– thuisblijven, wel gaan en luisteren, wel gaan 
en niet luisteren – goed zijn. Alleen, wanneer en 
voor wie? That’s the question. 
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