
NR
26 juni 2008

Erasm
us M

agazin
e					O

pin
ie-	en

	in
form

atieblad	van	de	Erasm
us	U

n
iversiteit	Rotterdam

21

INBURGEREN VOOR PROFESSOREN
DE VEELKLEURIGE ERASMUS

International 

News inside







06 de kwestie 

08 campus
12 (on)gehoord
14 achtergrond
22 wetenschap
26 in & uit
30 vooraf
32 service
 
34 EM international

40 achterpagina

Colofon
Erasmus Magazine/EM onafhankelijk 
opinie- en informatieblad van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Uitgave
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Redactie-adres
Bestuursgebouw Woudestein, kamers 
ET 21-27, Burgemeester Oudlaan 50, 
3062 PA Rotterdam, tel. 010-4081115, 
fax (010) 408 9192, 
erasmusmagazine@em.eur.nl

Postadres
Erasmus Magazine, Postbus 1738, 
3000 DR Rotterdam 

Internet
www.erasmusmagazine.nl 

Redactie
Wieneke Gunneweg (hoofdredacteur), 
Gert van der Ende (eindredacteur),  Mary 
van der Graaf,  Daan Rutten, Lindemarie 
Sneep, José Luijpen (secretariaat), 
Hennie Boes (advertenties)

Medewerkers
Geert Maarse, Robin Haan (cultuur); 
Ronald van den Heerik, Levien Willemse 
(fotografie); Ernest van der Kwast, 
Gijs van Oenen (columnist); Bas van 
der Schot (cartoon);  Ype Driessen 
(3 Hoog); Korneel Luth (Engelstalige 
correcties), Natalia Chapliuk, Vytautas 
Serys, Caroline van der Schaaf; Isabel 
Michelotti, Maike Smelt, Barbara 
Plasmans, Katrijn de Ronde, Eric van den 
Outenaar, Willemien Veldman, Marieke 

Verhoeven, Hilde van Halm, 
Shari Kiljan, Jochem Lybaart 

HOP
Erasmus Magazine is aangesloten bij 
het Hoger Onderwijs Persbureau

Redactieraad
Prof. dr. Marlite Halbertsma (voorzitter),  
drs. Liesbeth Noordegraaf-Eelens, 
Deirdre Boer,  Olaf van Vliet

Vormgeving
Unit20: Yoe San Liem en 
Maud van Velthoven

Druk
Hollandia Printing, Heerhugowaard 

Advertentie-exploitatie
Hennie Boes, tel. (010) 408 1827, 
fax (010) 408 9192, 
advertenties@em.eur.nl 

Secretariaat/abonnementen
José Luijpen, tel. (010) 408 1115, fax (010) 
408 9192, erasmusmagazine@em.eur.nl 

Cover
Levien Willemse, Ronald van den Heerik 
en Unit20

Volgende editie
De volgende EM komt uit op donderdag 
14 augustus a.s. (Eurekanummer). 
Deadline op dinsdag 5 augustus. 

© 2008 Erasmus Universiteit Rotterdam en 
auteurs ISSN 0922-713X 

pagina EM 21 rubriek reactie  

04 26 juni 2008 inhoud redactie@em.eur.nl

ZOMERGEDACHTEN
Erasmus Magazine gaat in dit laatste nummer voor de zomer over 
diversiteit. Een prettig thema om journalistiek uit te werken, want je 
kunt er van alles onderschuiven. 
Diversiteit is hot bij bedrijven, want ze worden er beter van. 
Truienschuiver Benetton wist het al: kleur verkoopt! Zet een lief blond 
meisje naast een schattig bruin meisje en je verkoopt meer vestjes 
dan een Cambodjaan in een dag kan breien. Ook profileren bedrijven 
zich graag als zeer vooruitstrevend als het om meer vrouwen, meer 
kleurlingen en meer gays gaat, om zo een aantrekkelijke werkgever te 
lijken.
Discriminatie, nee hoor! Lieve Turk, beste Marokkaan, toffe vrouw, lekkere 
homo, wij willen jullie graag hebben, want dan zijn we zo divers (en 
hebben we eens andere hapjes tijdens de vrijdagmiddagborrel) en dat 
staat goed op onze wervingsposters. Die ene allochtone high potential 
wordt bijkans doodgeknuffeld en mag als vooruitgeschoven post zijn of 
haar best doen tijdens bedrijvendagen en inhouse-rondleidingen. 
En ze hebben gelijk die bedrijven – en de universiteiten doen overigens 
net zo hard mee. Want een divers personeelsbestand levert meer 
verschillende inzichten op en die creativiteit leidt tot betere producten, 
diensten en resultaten. De financiële resultaten van bedrijven met 
vrouwen in een raad van bestuur zijn aantoonbaar beter, blijkt uit 
onderzoeken. En er bestaan beslist cijfers die hetzelfde beweren over een 
meerkleurig personeelsbestand. 

Vreemd is dat we in onze vrije tijd het liefst omgaan met Ons Soort 
Mensen. Op zoek naar diversiteit in studentenhuizen stuitte de 
verslaggeefster op louter eenvormigheid: ballen bij ballen, lieve-meisjes-
in-witte-truitjes bij lieve-meisjes-in-witte-truitjes en refo’s bij refo’s. En 
daar voelde iedereen zich zeer senang bij. 
Ook in de mensa zie je blond bij blond, hoofddoek bij hoofddoek en 
kroes bij kroes. Zoals water altijd het laagste punt zoekt, zoeken mensen 
blijkbaar altijd gelijkgestemden op. Terwijl een ‘Benetton-vriendengroep’ 
misschien, net als een divers personeelsbestand, ook wel meer oplevert: 
meer inzicht en kennis over een andere cultuur en daardoor een beter 
beeld van jezelf en je eigen wereld. En meer kennis en inzicht leidt dan 
misschien wel tot meer welvaart en vrede. Zou dat zo werken? Daar 
zouden ze nu eens onderzoek naar moeten doen!

Enfin.

Mooie kwestie om eens over na te denken onder een palmboom, met 
een lokaal biertje in de hand en uitzicht op een blauwe zee. Tijd voor 
vakantie. EM is er fris, fruitig en divers als altijd, weer op 14 augustus.

Wieneke Gunneweg
gunneweg@em.eur.nl

P.S. Het thema diversiteit werd aangedragen door de studenten van de 
Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek van de EUR. Zij maakten 
ook een groot deel van de achtergrondverhalen van deze EM. Waarvoor 
dank.
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‘Etnomarketing is een 
beetje cru’
Een diversiteit aan allochtone consumenten 
vraagt om een diversiteit aan methoden van 
benadering. ‘Etnomarketing’ is een manier 
om allochtonen gericht te bereiken. En dat is 
nog helemaal niet zo’n gemakkelijke opgave,  
aldus Stefano Puntoni van RSM Erasmus 
University.

Werving allochtone 
studenten
Bijeenkomsten waar geen druppel alcohol 
vloeit, maar waar onder het genot van 
oosterse lekkernijen islamitische studenten 
en het bedrijfsleven met elkaar kennisma-
ken. Multiculturele studentenverenigingen 
zijn druk bezig om de positie van hun leden 
op de arbeidsmarkt te versterken.

Inburgeren voor 
professoren
Ze zijn hoogleraar of universitair docent in 
Rotterdam maar het enige dat ze van de stad 
weten is hoe ze er moeten komen. Ze kennen 
de A16, de afslag bij de Van Brienenoord, 
hun werkkamer en de collegezaal Hoog tijd 
voor een cursus inburgeren in Rotterdam. 
Met econoom Arjo Klamer en filosoof Fred 
Muller naar de West-Kruiskade.

Soort zoekt soort in 
studentenhuis
‘Wij zijn niet divers’, zegt geneeskundestu-
dent Leontine van den Hil. ‘We denken over 
allerlei dingen hetzelfde.’ Haar huisgenoten 
knikken instemmend. De opdracht was: 
zoek diversiteit in studentenhuizen. Maar 
studentenhuizen zijn helemaal niet divers. 
Elk groepje klit juist lekker bij elkaar. Drie 
portretten van homogene huizen.

Multiculti nader 
bekeken
Ze zijn wetenschapper aan de EUR, en dan-
ken hun onderzoeksobject aan de multicul-
turele samenleving. Marianne van Bochove 
onderzoekt de integratie van allochtonen. 
Ibtissam Abaaziz neemt de beleving van de 
islam onder Marokkaanse jongeren onder de 
loep.  Christian Tröster bestudeert de rol van 
diversiteit binnen het bedrijfsleven.

Bury the Hatchet
How deeply rooted is the hatred between 
Greeks and Macedonians? Will Pakistan and 
India ever be able to bury the hatchet? Are 
human rights violations in China reason to 
boycott the Olympics? EM found internatio-
nal students from countries which are not on 
good terms with each other and both sides 
relay their versions of history.

14



Een diversiteit aan allochtone consumenten vraagt om een diversiteit aan 
methoden van benadering. ‘Etnomarketing’ is een manier om allochtonen 
gericht te bereiken. En dat is nog helemaal niet zo’n gemakkelijke opgave. 
“Ik zou willen waarschuwen voor een te simplistische benadering waarbij 
je zegt dat één boodschap voor bepaalde etnische groepen voldoet”, aldus 
Stefano Puntoni van de Rotterdam School of Management, Erasmus Univer-
sity.	 	tekst	 Caroline van der Schaaf fotografie	Ronald van den Heerik

Dr. Stefano Puntoni 
studeerde Statistiek aan 
de Università degli 
Studi di Padova in 
Italië. Hij promoveerde 
in 2004 aan de London 
Business School op zijn 
proefschrift over het 
effect van de sociale 
context op de ontvanke-
lijkheid van mensen 
voor reclame. Sinds 
2005 is hij verbonden 
aan de Erasmus 
Universiteit als 
Assistant Professor op 
de afdeling Marketing 
Management aan de 
Rotterdam School of 
Management, Erasmus 
University. Hij doceert 
Brand Management 
aan de MBA-opleiding 
en doet onderzoek naar 
het gedrag van 
consumenten. Daar-
naast is hij lid van het 
Erasmus Research 
Institute of Manage-
ment (ERIM). 

 De	kwestie
De Nederlandse 
samenleving is de 
afgelopen decennia in 
rap tempo van kleur 
veranderd. En nog 
steeds komen er mensen 
van buitenlandse 
origine bij. Deze 
groepen allochtonen 
nemen logischerwijs ook 
een groot deel van de 
consumptieve bestedin-
gen voor hun rekening. 
Dat betekent een 
interessante markt voor 
bedrijven en nieuwe 
uitdagingen op het 
gebied van marketing. 
‘Etnomarketing’ komt 
op, waarbij producten 
en de reclame ervoor 
worden afgestemd op de 
behoeften van etnische 
minderheden. 

ETNOMARKETING IS 
EEN BEETJE CRU
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at is etnomarketing precies en waarin 
onderscheidt die zich van de gebruike-
lijke vormen van marketing?  “Feitelijk 
is het niet anders. Het verwijst naar een 

specifieke manier van doelgroepbenadering. Het 
betreft geen geheel nieuwe manier van denken over 
marketing. We hebben het over het doelgericht 
bereiken van etnische minderheden binnen de 
gangbare cultuur. Voorheen zou je het hebben over 
segmentatie naar demografische kenmerken, zoals 
leeftijd of geslacht. Etnomarketing is gewoon een 
bepaalde manier van kijken naar de markt, op basis 
van andere segmentatiecriteria. Het is specifiek ge-
richt op de niche mensen met verschillende etnische 
achtergronden.”

Waarom is er op dit moment zoveel aandacht voor 
etnomarketing?  “Het is een gebied dat steeds be-
langrijker wordt. Vooral in de Verenigde Staten is de 
afgelopen jaren een explosieve aandacht ontstaan 
voor marketing gericht op etnische minderheden. 
Ook in Europa komt etnomarketing op. Er is veel 
aandacht voor multiculturele marketing en veel re-
clamebureaus adviseren bedrijven hoe zij hun bood-
schap het beste kunnen overbrengen aan deze doel-
groepen. Er zijn twee redenen voor die toenemende 
aandacht voor etnomarketing. De eerste is dat deze 
doelgroepen in omvang zijn toegenomen, ze meer te 
besteden hebben en daardoor interessanter zijn ge-
worden. Daarnaast wordt het marketingvakgebied 
steeds geavanceerder. Dat betekent dat we steeds 
meer zijn gericht op kleinere groepen. We hebben 
meer gerichte boodschappen voor meer mensen. 
Anders gezegd is dat het aanpassen van je commu-
nicatiestrategie aan verschillend publiek.”

Waarom is het nodig om verschillende groepen men-
sen op verschillende manieren te benaderen?  “Ieder 
mens heeft verschillende behoeftes, verschillende 
visies op zaken en verschillende doelen in het leven. 
Marketing is erop gericht om een tevreden klant te 
creëren terwijl je zelf winst maakt. Je wilt een bood-
schap overbrengen die iets voor je publiek betekent, 
die hen aanspreekt, die een oplossing is voor iets 
dat zij willen of zoeken. Adverteren is gewoon een 
manier om dat te communiceren. Voor verschillende 
mensen heb je natuurlijk verschillende boodschap-
pen nodig, verschillende merken en producten.”

Hoe vertaalt u dat naar reclame en marketing in de 
praktijk?  “Een gebruikelijke strategie om etnische 
minderheden te bereiken, is je product laten intro-
duceren door iemand met diezelfde etnische achter-
grond. Dat is een gemakkelijke manier om welwil-
lendheid en fijngevoeligheid te tonen. Taal is ook 
een heel gebruikelijke manier om minderheden te 
bereiken. Maar je kunt ook aan andere strategieën 
denken. Zo kun je symbolen van een cultuur een rol 
laten spelen in advertenties. Of je laat mensen met 
uiteenlopend uiterlijk erin optreden, zodat iedereen 

zich aangesproken voelt. In een advertentie waar-
mee je mensen naar de Erasmus Universiteit wilt 
trekken, laat je bijvoorbeeld ook studenten afkom-
stig uit het Midden-Oosten zien, om aan te tonen 
dat de EUR een kosmopolitische universiteit is. In 
Nederland is dat een veel gebruikte manier van re-
clame maken, omdat hier zoveel allochtonen wonen. 
Voor bedrijven die zoveel mogelijk mensen willen 
bereiken, is het belangrijk om etnische diversiteit 
op te nemen in hun communicatie. Al was het maar 
uit politieke correctheid. De meerderheid van de be-
drijven zal het echter doen, omdat meer mensen zich 
dan verbonden voelen met het merk.” 
 
Is het voor bedrijven moeilijk om etnomarketing op 
een goede manier toe te passen?   “Zeker. Bijvoor-
beeld, een groot deel van de tweede generatie alloch-
tone consumenten – mensen die hier zijn geboren 
maar van wie de ouders elders zijn geboren – is erg 
goed geïntegreerd in de samenleving. Waarom zou 
je deze groep qua marketing dan anders benaderen 
dan een groep consumenten met dezelfde karakte-
ristieken? Als het allochtonen betreft die zich niet 
identificeren met hun etnische cultuur, dan kan het 
toepassen van etnomarketing zelfs schade toebren-
gen, omdat zij niet het gevoel hebben dat ze deel 
uitmaken van die etnische cultuur. Ik zou willen 
waarschuwen voor een te simplistische benadering 
waarbij je zegt dat één boodschap voor bepaalde 
etnische groepen voldoet. Om verschillende groepen 
binnen die etnische minderheden te bereiken, moet 
je heel verschillende boodschappen uitzenden. Het 
is te ingewikkeld om te generaliseren.”

Marketeers lopen dus ook een risico door het toepas-
sen van etnomarketing?  “Je kunt je inderdaad voor-
stellen dat er een potentieel afbreukrisico bestaat 
door je te richten op bepaalde etnische groepen. In 
veel Europese landen zijn er rechtse partijen die er 
een niet al te positieve mening op na houden over 
moslims. Als veel mensen zo denken, dan kan het 
je heel direct richten op die etnische minderheden 
daadwerkelijk leiden tot negatieve effecten op de 
verkoop aan andere consumenten. Marketeers 
zouden niet alleen rekening moeten houden met de 
behoeften en waarden van de culturen die ze wil-
len benaderen, maar ook met de relatie tussen die 
culturen en de gangbare cultuur. Dat is behoorlijk 
ingewikkeld. Marketeers hebben één doel en dat 
is hun marketingdoelstellingen halen. Maar voor 
de politiek is het een ander verhaal. Die wil dat 
de commerciële communicatie zaken als integratie 
niet in de weg zit. Maar dat kan wel gebeuren. Zo 
verschuift zo’n issue bijna van het niveau van mar-
keting naar een maatschappelijk niveau.” 

Verwacht u dat etnomarketing de komende jaren zal 
toenemen of afnemen in betekenis?  “Als je vermoedt 
dat onze samenleving op cultureel gebied steeds 
diverser wordt, dan wordt etnomarketing natuurlijk 

steeds belangrijker. En de wereld globaliseert, je ziet 
overal steeds meer etnische diversiteit.”

Dus wordt het voor bedrijven steeds belangrijker 
om te investeren in etnomarketing.  “Zo’n statement 
zou ik niet willen maken, dat is echt een beslissing 
van het bedrijf zelf. Het ligt eraan wat voor bedrijf 
je hebt, welke producten je aanbiedt en wat je markt 
is. Je zou zelfs kunnen stellen dat een etnische be-
nadering bijna een crue manier van benadering is. 
Eigenlijk wil je de doelgroep niet bepalen op basis 
van demografische kenmerken, maar aan de hand 
van gedrag. Je wilt iemand aanspreken omdat hij 
bepaalde waarden belangrijk vindt, of omdat hij 
ergens op een bepaalde manier over denkt, ongeacht 
zijn geslacht, leeftijd of ras. Daarom ontwikkel je 
een aanbod dat past bij zijn belevingswereld. Ik 
denk dat dit is wat we zouden moeten doen met 
marketing. We moeten een beweging maken van 
segmentatie op basis van demografie naar segmen-
tatie op basis van waarden en gedrag. Etnomarke-
ting is een beetje cru als je een product pakt en zegt 
‘dit komt uit Suriname’. Het is anders als je gaat kij-
ken naar zaken waar mensen waarde aan hechten. 
Voor mensen afkomstig uit mediterrane culturen is 
de familie bijvoorbeeld heel belangrijk. Als je aan 
hen een telefoonservice wilt verkopen, dan profiteer 
je er vermoedelijk van als je benadrukt hoe belang-
rijk het is om in contact te blijven met je familie. Dat 
is een andere benadering.
Het is moeilijk te zeggen of etnomarketing heel 
belangrijk wordt en of iedereen het zou moeten 
toepassen. Het hangt er vanaf wat je bedoelt met 
etnomarketing en hoe je de marketing van je bedrijf 
aanpakt in the first place. Als je het goed doet, denk 
je misschien niet eens aan etnomarketing. Je brengt 
een boodschap over die je doelgroep aanspreekt. Als 
je weet wie je doelgroep is, dan pas je jouw bood-
schap daaraan aan. Als dat een etnische groep is die 
bepaalde aspecten van een product of bepaald ge-
drag waardeert, dan richt je je daar op. Noem je dat 
dan etnomarketing? Misschien is dat wel gewoon 
marketing.”

W
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‘Voor bedrijven 
die zoveel mogelijk 
mensen willen 
bereiken, is het 
belangrijk om 
etnische diversiteit 
op te nemen in hun 
communicatie’ 
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AFWIJZING ISLAM 
UIT HUIVER VOOR 
TRADITIES
Nederlanders zijn, vergeleken met andere 
Europeanen, het meest radicaal in de afwij-
zing van de islam. Maar dat komt zeker 
niet altijd door xenofobe reflexen, die de 
sociologie vaak als eerste verklaring geeft. 
De tolerante, antitraditionele levenshou-
ding van de Nederlander speelt juist een 
belangrijke rol. 

Die stelling wisten EUR-sociologiestudenten 
Samira van Bohemen en Esther Vera hard te ma-
ken in hun bachelorscriptie, die ze schreven bij 
cultuursocioloog Dick Houtman. 
Progressieve en emancipatorische idealen, zoals 
het toekennen van veel vrijheid aan homoseksu-
elen en vrouwen, zijn vaak terug te vinden in de 
geënquêteerde groep van 257 Nederlanders die 
door Van Bohemen en Vera onderzocht is. Wat 
blijkt: mensen die deze idealen aanhangen, wij-
zen de islam vaak af.
“Ergens is dat resultaat een opluchting”, zegt 
Van Bohemen, “want de sociologie verklaart af-
wijzing van een groep vaak als eerste door etno-
centrisme en xenofobie. Maar die verklaring is 
onzaligmakend voor de situatie in Nederland. 
Wij zijn niet meer etnocentrisch dan andere lan-
den. Eerder minder, zou je denken. Want geen 
land heeft de oude tradities – zoals het geloof in 
God – harder laten vallen dan Nederland. De 
stelregel is: hoe minder ballast van tradities, en 
hoe meer je alle waarden als gelijk ziet, hoe ope-
ner je staat voor andere culturen.” 
Maar die progressiviteit werkt beangstigend pa-
radoxaal. Van Bohemen: “De Nederlandse post-
traditionele samenleving wijst orthodoxe reli-
gies af, omdat ze de verdenking hebben dat ze 
de tolerantie, ten aanzien van bijvoorbeeld ho-
moseksuelen, ondermijnen.”
Van Bohemen, als objectief wetenschapster in de 
dop, wil niet ingaan op de vraag of dat terecht is 
of niet. Wel zegt ze over Geert Wilders: “Het is 
moeilijk om hem in te delen bij etnocentristen. 
Hij boort constant progressieve idealen aan om 
de islam af te wijzen. Aan de andere kant von-
den we wel een resultaat dat we niet opnamen in 
de rapportage: de respondenten die een voorkeur 
hebben voor Wilders, zijn stemmers dus, hielden 
er wel vaak autoritaire en etnocentrische ideeën 
op na.”
Van Bohemen en Vera willen de resultaten van 
hun scriptie – getiteld ‘Tegen een heilig huisje 
schoppen’ – deze zomer publiceren in een socio-
logisch tijdschrift. DR

In de vooraanmeldingen bij de Informatie Beheer 
Groep staat de teller op iets meer dan drieduizend 
nieuwe studenten. Dat is een toename van 10 pro-
cent. Enig voorbehoud bij de interpretatie van deze 
cijfers is geboden. Vooraanmeldingscijfers geven 
slechts een indicatie van de uiteindelijke inschrij-
vingen van eerstejaars bij de universiteiten. Bij de 
vooraanmelding geven zij bijvoorbeeld meerdere 
studies op. Niet ongewoon is dat ze zich bedenken 
en bij de officiële inschrijving voor een andere stu-
die of universiteit kiezen, bovendien zijn er veel stu-
denten die zich heel laat of helemaal niet aanmel-
den. 

Late aanmelders zijn er dit jaar bij Nederlands - en 
Fiscaal Recht maar weinig. Voor deze opleidingen 
hanteert de juridische faculteit voor het eerst een 
numerus fixus. Studenten die aan de gewogen lo-
ting willen deelnemen moesten zich voor 15 mei 
aanmelden. Dit verklaart waarom deze opleidingen 
bij de tussenstand van de vooraanmeldingscijfers 
zoveel hoger scoren dan verleden jaar; respectieve-
lijk 462 versus 186 en 67 versus 22 vorig jaar. Voor 
laatkomers is overigens nog ruimte. Het aantal stu-
denten dat aan de deze opleidingen kan starten ligt 
voor Nederlands Recht op 550 en voor Fiscaal recht 
op 125 studenten. MG

Met bakken komt de regen naar beneden op deze 
Erasmus Open Dag Zomer, die minder bezoekers 
trekt dan voorgaande jaren. Slechts een stuk of tien 
scholieren – te herkennen aan de appelgroene plas-
tic tasjes – zijn nieuwsgierig of de studentendecaan 
hen kan helpen bij de juiste studiekeuze. “Bij open 
dagen eerder in het jaar zat de zaal helemaal vol. 
Blijkbaar hebben veel scholieren hun keuze toch al 
gemaakt”, luidt de reactie van Den Boogert. 
Volgens hem begint een studiekeuze met dromen. 
Waar kun je je helemaal in verliezen of met welk 
vakgebied voel je een soort verliefdheid? Op de 
tweede plaats komt de haalbaarheid. Is mijn profiel 
geschikt, waar wordt de studie aangeboden en spre-
ken de betreffende universiteit en stad me aan? 
Volgens Den Boogert kun je door het bezoeken van 
open dagen, de studiebeurs en universiteitswebsites 
genoeg informatie verzamelen om na te gaan of je 

droom realiseerbaar is. “Mooi gezegd moet je je dus 
op een verantwoorde manier laten verleiden.”
Een andere belangrijke les uit de presentatie is dat 
het geen ramp is als je toch de verkeerde studiekeu-
ze hebt gemaakt. Dit heeft de ogen van Gian 
Knaape uit Ooltgensplaat geopend. “Ik besef nu 
dat ik altijd nog kan switchen na een paar maan-
den. Dat maakt de keuze zeker makkelijker.”
Naast de presentaties van een aantal bacheloroplei-
dingen staan in de C-hal stands waar de scholieren 
terecht kunnen voor informatie over inschrijven, 
huisvesting, sport, de stad Rotterdam, het studen-
tenleven en de Eurekaweek. Met de campustour 
kunnen zij onder andere kennismaken met de UB, 
de kantines en collegezalen. Er blijkt echter weinig 
belangstelling voor de tour, want aan het eind van 
de ochtend is er nog maar één ronde gemaakt. LS

AANTAL EERSTEJAARS STIJGT
Op basis van de vooraanmeldingen zal de EUR volgend jaar meer eerstejaars trekken. Het 
marktaandeel van de EUR ten opzichte van de andere universiteiten zal volgens die voorlopige 
cijfers stijgen naar bijna 10 procent. 

HOE KIES IK EEN STUDIE?
Voor vwo-scholieren die nog geen keuze voor een vervolgstudie hebben gemaakt, was er op 19 
juni een last minute Erasmus Open Dag. Om de keuze te vergemakkelijken, gaf studentendecaan 
Bernard den Boogert een presentatie ‘Hoe kies ik een studie?’.

De Erasmus Open Dag voor vwo-scholieren van 19 juni trok slechts een enkele belangstellende. (foto: Ronald van den Heerik)
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Bedrijfseconomiestudenten die komend collegejaar 
kiezen voor de master accounting, auditing & con-
trol, hoge cijfers hebben én hun motivatie goed on-
der woorden brengen, kunnen zich aanmelden voor 
de PwC honours class, gesponsord door accoun-
tants- en adviesbureau PriceWaterhouseCoopers 
(PwC).
De groep van maximaal 20 studenten kan rekenen 
op extra verdiepend onderwijs (8 ECTS), bedrijfs-
bezoeken, een buitenlandse reis en alle aandacht 
van docenten en PwC. Daarnaast volgen de stu-
denten – zij het in een kleinere groep dan gebruike-
lijk – het reguliere masterprogramma, dat de 80 tot 
100 ‘gewone’ studenten volgen.
Gangmakers van de honours class zijn prof. Hans 
Gortemaker, in het verleden partner en nu adviseur 
bij PwC en sinds 1990 hoogleraar aan de EUR en 
Rob van der Wal, program manager bij de Erasmus 

School of Accounting & Assurance. Voor 15 augus-
tus hopen ze dat zich minimaal 12 studenten heb-
ben gemeld. De pilot moet drie jaar gaan lopen.
“De honours class heeft voordelen voor alle partij-
en”, licht Gortemaker toe. “Studenten kunnen wat 
extra ‘Pokon’ krijgen, de universiteit kan hiermee 
de beste studenten en docenten aantrekken en PwC 
versterkt hiermee de naamsbekendheid onder po-
tentiële werknemers”, zegt Gortemaker.
Decaan Philip Hans Franses licht toe dat het opzet-
ten van gesponsord onderwijs ‘precies’ in de strate-
gie van de economische faculteit past. “Wij willen 
goede studenten extra uitdagen, en we willen be-
drijven dichter bij ons onderwijs betrekken. Deze 
studenten krijgen extra onderwijs, en dat zal hen 
doen onderscheiden. De inhoud van het programma 
wordt door ons zelf vastgesteld.”
De afspraken zijn helder, zeggen Gortemaker en 

Van der Wal: PwC heeft geen doorslaggevende 
stem bij de selectie van studenten en ook de begelei-
ding voor de masterthesis ligt aan de academische 
kant. Wel heeft PwC mogen meedenken over het ex-
tra onderwijs, leveren zij één lid voor de driekoppige 
selectiecommissie en hebben ze de kans zich als toe-
komstige werkgever in de kijker te spelen. “Of ze bij 
PwC zichzelf een target hebben gesteld hoeveel ze 
van deze studenten uiteindelijk op de loonlijst wil-
len bijschrijven, weet ik niet en wil ik ook niet we-
ten. Wij bewaken de onafhankelijkheid van het on-
derwijs”, zegt Gortemaker.
De extra kosten die dit intensieve onderwijspro-
gramma met zich meebrengt, zijn voor PwC. En het 
idee is dat FEW op termijn met meerdere bedrijven 
een vergelijkbare samenwerking aangaat. “Als er 
een basissamenwerking is, gaat het geld opleveren. 
Dat extra geld moet rechtstreeks ten goede komen 
aan onderwijs en onderzoek binnen de faculteit. Ik 
denk aan bijvoorbeeld een aio-plaats of een topon-
derzoeker”, zegt Gortemaker. 
Decaan Franses geeft aan dat er op dit moment 
contact is met vijf andere bedrijven voor een verge-
lijkbare samenwerking. Op termijn wil de faculteit 
tien gesponsorde honours classes draaien per jaar. 
WG

ECONOMIE START GESPONSORDE 
HONOURS CLASS
De faculteit economie start in september een gesponsorde honours class. De PwC-honours class 
is de eerste master, die extra fondsen voor de faculteit moet opleveren. De extra inkomsten 
komen ten goede aan het onderwijs en onderzoek van de faculteit. Voor ambitieuze studenten 
is het een mogelijkheid hun CV te verstevigen.

POTJE CRÈME TEGEN DIEFSTAL
De EUR heeft nu wel een zodanig revolutionair antidiefstal-spul in huis, dat zelfs de camera-
ploeg van RTL kwam filmen. Het wondermiddel is een potje met ‘synthetisch DNA’. De beveiliging 
smeert het op de eigendommen van de EUR.

Een beetje verbouwereerd was manager facilitaire 
services Laura Hofstee, die over de beveiliging van 
de EUR gaat, wel: het bedrijf Trigion, waarvan de 
universiteit beveiligingsbeambten inhuurt, kwam 
vorige week met een spannend persbericht. Dat 

luidde zo: Eén op de twee bedrijven heeft te maken 
met fraude zoals diefstal. Daders komen tot uit het 
hoogste management. Trigion ontwikkelde daarom 
het ‘synthetische DNA’, waarmee eigendommen ge-
markeerd kunnen worden. Vlak daaronder meldt 

het persbericht een van de eerste organisaties die er-
mee werken: de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Hofstee: “Ze vroegen of we gebruik wilden maken 
van het DNA. Dat wilden we. Daarna vroegen ze 
ook of we mee wilden werken aan de publiciteits-
campagne. In het persbericht dat we daarna onder 
ogen kregen, werd de nadruk gelegd op het tegen-
gaan van diefstal door personeel, terwijl wij als 
EUR het echt niet om die reden gaan gebruiken.” 
Dat werd nog net op tijd recht gezet in het nieuwe 
persbericht. “Een universiteit is een open instel-
ling”, zegt Hofstee, “daar lopen allerlei personen 
rond, ook van buiten. Afgelopen jaar waren er twin-
tig kleinere gevallen van diefstal. Het aantal daalt 
elk jaar wat.”
Niettemin is de DNA-techniek van Trigion een gro-
te aanwinst voor de universiteit, vindt hoofd bevei-
ligingsdienst Jelle de Jager. “Je moet laten merken 
dat je ermee bezig blijft. Dat schrikt af.” Met zicht-
baar genoegen draait hij voor RTL 4 een potje open 
en smeert met een staafje wat van de onzichtbare 
crème op een computer. “Het spul in ons potje heeft 
een eigen code. Met een computerprogramma, een 
UV-lamp en een microscoop wordt die code her-
kend. Wij en de politie kunnen via een database zien 
of de spullen van de EUR zijn. Vorig jaar vond de 
politie bijvoorbeeld computers van ons terug. Maar 
het duurde maanden voordat bekend was dat ze van 
ons waren. Dat is nu veel sneller duidelijk.”
Helaas is het niet zo dat er een alarm af gaat wan-
neer iemand met computers de campus afloopt. 
Hofstee en De Jager verwachten dat het als aanvul-
ling op de bewakingscamera’s vooral een preventie-
ve werking heeft: gemerkte spullen hebben dieven 
liever niet. En ach, vijf potjes crème kosten samen 
slechts zeshonderd euro. De Jager: “Met dat aantal 
potjes kom je een heel eind.” DR

Directeur van het Erasmus Facilitair Bedrijf Kees Lansbergen wordt door RTL 4-journaal geïnterviewd over het ‘synthetische 
DNA’. Hij kwam 12 juni in de avonduitzending.                         (foto: Ronald van den Heerik)



Volgens het ministerie zou afschaffing van de bij-
verdiengrens maar liefst 240 miljoen euro per jaar 
kosten. Tien miljoen omdat de ongeveer negendui-
zend studenten die nu te veel verdienen, dan niets 
meer hoeven terug te betalen. En een veelvoud van 
dat bedrag omdat dan duizenden deeltijdstudenten 
aanspraak zouden kunnen maken op studiefinan-
ciering.
Ook ziet minister Plasterk weinig in de suggestie 
om de bijverdiengrens te ‘fiscaliseren’. Studenten 
die de bijverdiengrens overschrijden zouden hun 
beurs dan kunnen optellen bij hun belastbaar jaar-
inkomen. De bewindsman wijst er op dat een be-
scheiden overschrijding van de bijverdiengrens in 
de huidige situatie voor studenten goedkoper is. 

“Bovendien leidt fiscalisering tot ingrijpende wijzi-
gingen in het stelsel, aangezien de studiefinancie-
ring nu onbelast is.” 
Plasterk vindt het daarom het verstandigst om de 
huidige regels voor bijverdiensten te handhaven. 
Met goede voorlichting moet de groep die uiteinde-
lijk te veel verdient zo klein mogelijk blijven. 
Begrijpelijk, vindt ISO-voorzitter Bastiaan Verweij. 
“We vinden het jammer dat de bijverdiengrens 
blijft. Maar de geboden alternatieven zijn voor ons 
geen optie.” 
Studenten die meer dan dertienduizend euro verdie-
nen, kunnen hun studiefinanciering tussentijds 
stopzetten, of hun beurs en ov-abonnement achteraf 
aan de IB-Groep terugbetalen. HOP

MEI ’68 LEEFT 
NOG STEEDS
De oratie van hoogleraar cultuursociologie 
Dick Houtman is een boeiende aanzet tot 
analyse van de ‘tegencultuur’ (New Age, homo- 
en vrouwenemancipatie) in de samenleving, 
die ons leven nog steeds op allerlei manieren 
bepaalt. En niet alleen in positieve zin.

Zijn we nu echt voorbij alle Grote Verhalen – van 
geloof, verlichting, waarheid, echtheid? Het vak van 
de sociologie, ageerde Dick Houtman vrijdag 13 ju-
ni, geloofde – o ironie - zo heilig dat alle mythes wa-
ren ontkracht, dat het vak zichzelf van de weerom-
stuit ontkrachte. Begrippen werden als onbetrouw-
baar geacht. Oneindige reeksen aan vage, dood-
saaie statistische boeken en artikelen waren het re-
sultaat (‘Verschijnsel X: de effecten van Y en Z’). 

“Neen”, verzucht Houtman, “een spannende jon-
gensdroom is de sociologie allang niet meer.”
Maar dat alle ‘mythes’ voorbij zijn, is ook een hard-
nekkige mythe, wil Dick Houtman de komende ja-
ren laten zien met zijn cultuursociologie. Een mooie 
aanzet gaf hij alvast in zijn analyse van de ‘tegen-
cultuur’ uit de jaren zestig. Ideeën over spirituali-
teit, milieu, echtheid (authenticiteit) en elitarisme 
van toen bepalen nog steeds ons denken en hebben 
ook effect in de sociale werkelijkheid, onze levens-
houding en ons kiesgedrag.
Voorbeelden vindt Houtman te over. New Age is 
overal doorgedrongen in het bedrijfsleven, zie de 
talloze publicaties over spirituality en leadership. 
Het romantische idee dat de hippies cultiveerden 
over de authentieke, open persoonlijkheid (iemand 
die geen rollen speelt, open en eerlijk is) vinden we 
terug tot bij de adoratie voor Pim Fortuyn. Die 
durfde tenminste gewoon te zeggen dat hij aan ‘het 
sperma van zijn sekspartner kon proeven wat de 

ander de vorige dag had gegeten’.
Ook ‘s lands progressieve, tolerante idealen bloei-
den op in de jaren zestig. Die nestelden zich diep in 
de Nederlandse volksziel. “De rechten van homo’s 
en vrouwen worden in Nederland vrijwel kamer-
breed aanvaard – letterlijk van Halsema tot en met 
Verdonk en Wilders.” Maar dat brengt ook proble-
men met zich mee in de maatschappij. “De nieuw-
rechtse pathologisering van de islam is dan ook 
onthullend Nederlands en de erfenis van de jaren 
zestig klinkt er overduidelijk in door.”
Houtman bespreekt foto’s, uitspraken en begrippen 
op prikkelende manier in hun verband en onder-
zocht ze op hun politieke doorwerking in deze tijd. 
Een veeg teken dat de sociologie dus toch weer 
spannend wordt. DR

Dick Houtmans inaugurele rede ‘Op jacht naar de ech-
te werkelijkheid’ verscheen bij Pallas Publications. 
ISBN: 978 90 8555 003 7
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Pim Fortuyn tijdens een lijsttrekkersdebat in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam.        (foto: Ronald van den Heerik)       

AULA PAS IN 
NOVEMBER 
KLAAR
De verbouwing van de Aula is vertraagd. Pas 
in november, en niet in september, is de zaal 
weer beschikbaar. Rotterdam School of 
Management, Erasmus University en de 
Faculteit der Economische Wetenschappen 
moeten voor hun grote hoorcolleges elders 
een plekje vinden.

“Het vinden van asbest op plaatsen waar we het 
niet verwachtten, is de reden van de vertraging”, 
verklaart hoofd Erasmus Facilitair Bedrijf Kees 
Lansbergen. Vooral het verwijderen van het as-
best in het plafond van de Aula was volgens hem 
een hele klus, net als het dichten van kieren met 
flexibele verf zodat er geen asbest ontsnapt. 
Lansbergen hoopt dat de verbouwing af is voor 
november, zodat de diesviering de eerste officiële 
gebeurtenis is in de vernieuwde Aula. 
Een vervelend gevolg van de vertraging is dat de 
grote hoorcolleges van eerste- en tweedejaars stu-
denten bedrijfskunde en economie niet in de Aula 
kunnen plaatsvinden. Alle faculteiten hebben 
hun planning daarom aangepast, zodat de zalen 
Oxford en Sorbonne in het M-gebouw efficiënter 
gebruikt kunnen worden. Door alles een beetje te 
verschuiven, kunnen alle studenten terecht in één 
collegezaal, en hoeft er geen grote tent op het par-
keerterrein te komen, waar ook aan is gedacht. 
Op de tweede, derde en vierde maandag in sep-
tember zullen eerstejaars RSM-studenten als uit-
zondering college krijgen in twee zalen waartus-
sen een videoverbinding wordt gemaakt. Volgens 
hoofd zalenverhuur Hans Luijendijk is dit al ja-
ren niet gebeurd. Hij vindt het onnodig dat er 
toezicht in de collegezaal met videobeelden komt. 
“Studenten letten misschien wat minder goed op, 
maar als ze bij de docent in de zaal willen zitten, 
moeten ze op tijd aanwezig zijn.” LS

BIJVERDIENGRENS STUDENTEN 
BLIJFT BESTAAN
Studenten die meer dan dertienduizend euro per jaar bijverdienen, moeten een deel van hun 
studiefinanciering terugbetalen. Afschaffing van die regel is volgens minister Plasterk veel te 
duur. Studentenorganisatie ISO vindt dat jammer, maar toont begrip.



AH-EFFECT IN BIBLIOTHEEK
Wie vanaf september luidruchtig is in de Universiteitsbibliotheek (UB) zal op de vingers getikt 
worden door een steward. Bij wijze van experiment zal de steward toezichthouden in de UB en 
de ‘studieuze’ rust handhaven. En meegebrachte spullen kunnen sinds kort in een mandje.

Volgens de bibliothecaris van de UB Paul Soetaert 
moet de bibliotheek voor studenten een prettige plek 
zijn om te werken aan scripties, opdrachten of te le-
ren voor een tentamen. Maar soms zijn studenten 
wat luidruchtig en worden daar door medestudenten 
niet op aangesproken, merkt hij. “Daarom wordt dit 
de hoofdtaak van de steward, die overigens een vaste 
plaats krijgt op de eerste verdieping van de UB. Hier 
kunnen studenten terecht met vragen en opmerkin-
gen.” 
De zwarte ‘boodschappenmandjes’ die begin april 
zijn geïntroduceerd, horen ook tot het nieuwe UB-be-
leid. Niet langer hoeven studenten boeken, laptop, 
portemonnee, telefoon, flesje water en schrijfgerei los 
mee te nemen, maar kunnen ze een mandje meene-
men. Het gebruik van de mandjes is niet verplicht, 
maar als studenten een te grote tas proberen mee te 
smokkelen, worden zij door de portier vriendelijk 
verzocht hun bagage over te hevelen. Als stelregel 
geldt: alles wat in het mandje past, mag je meenemen 
zolang het geen eten en limonade is. Momenteel zijn 
vierhonderd mandjes in gebruik, maar in de loop van 
de middag raken ze op, er is daarom al een nieuwe la-
ding besteld. 
Soetaert zegt niets anders dan positieve geluiden 
over de mandjes te horen, maar studenten zien er in 
eerste instantie het nut niet van in. “In plaats van je 
tasinhoud overladen naar een mandje kun je toch be-
ter gewoon je tas mee naar binnen nemen?”, vraagt 
Emily Man, schakelstudent bestuurskunde zich af. 
In tweede instantie ziet zij echter wel het nut in voor 
studenten die veel losse spullen meenemen en hun te 
grote tas moeten achterlaten.
De zwarte, plastic opbergbakken van de UB kunnen 

niet ieders goedkeuring wegdragen. “Ze zijn lelijk en 
geen gezicht bij jongens”, zegt vierdejaars economie 
Sanne Hoefnagels. Schakelstudent IBA Marco de 
Rooij spreekt zelfs al van ‘een AH-effect’. Zesdejaars 
economie Budimjer Hrnjak vindt dat de mandjes de 
UB rommelig maken. “Ik ken mensen die hun spul-
len meenemen in een plastic tas en die in het mandje 
zitten. Het mandje laten ze na de entree meteen weer 
achter.” En daarom is de portier genoodzaakt aan het 
begin van de dag alle geparkeerde plastic mandjes 
weer op te ruimen. LS 
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Wel meer aandacht voor internationale studenten, 
én: alle eerstejaars en gidsen krijgen gratis een Rot-
terdampas. Dit alles onder het motto ‘Welcome on 
Board!’.
Nadat de eerstejaars zich nog fris ’s ochtends om 8 
uur op Woudestein hebben gemeld, krijgen ze een 
bescheiden facultaire introductie met workshops en 
colleges. Pas echt los kunnen ze ’s avonds bij het 
openingsfeest. Verder bestaat de week van 18 tot en 
met 21 augustus uit kennismaken met de verenigin-
gen, de stad en vooral met elkaar.
Inmiddels hebben zich voldoende gidsen en vrijwil-
ligers gemeld om de zaken op rolletjes te laten lopen. 
Eten gebeurt dit jaar vooral bij de verenigingen en 
bij eetcafé Cambrinus. Eerdere ervaringen met eet-
cafés waren niet goed, vandaar dat de eerstejaars het 
met de daghap van de verenigingen moeten doen. 
Cinerama heeft haar filmavond moeten afstaan aan 
Pathé Schouwburgplein. De organisatie leek het niet 
zinvol eerstejaars kennis te laten maken met een bi-

oscoop die op de nominatie staat gesloopt te worden. 
De buitenlandse studenten krijgen deels een eigen 
introductie op de universiteit, de stad en ‘de Neder-
lander’. Op ludieke wijze krijgen ze woensdagmid-
dag een set gebruiksaanwijzingen die ze door de 
studiejaren aan de EUR moeten helpen. Ze missen 
hierdoor het Open Huis van verenigingen, maar de 
ervaring leert dat buitenlandse studenten weinig be-
langstelling hebben om lid te worden, aldus de orga-
nisatie. Ouderejaars die een blik – of meer – op 
nieuwe lichting willen werpen, kunnen aanschuiven 
bij de traditionele Night of the Songs op dinsdag-
avond. De studentengezelligheidsverenigingen hou-
den de inhoud hun spectaculaire programma’s nog 
onder de pet. Dus welke artiesten de Rotterdamse 
eerstejaars bij hun eerste lauwe biertje uit een plastic 
beker straks toezingen, blijft afwachten. Wat ze wel 
onthullen is veel cabaret, al dan niet met een religi-
euze inslag zoals bij NSR en lekker chillen overdag. 
WG/LS

  Gijs van Oenen

ECHT WERK
Laatst zag ik een overzicht van een aantal 
grote westerse steden: hoe staan ze er voor? 
Een van de statistische gegevens betrof de 
vraag hoeveel mensen zich in zo’n stad bezig 
houden met ‘dienstverlening’. Wat denkt u? 
Vijftien procent? Twintig procent? Nee, in de 
moderne metropool blijkt zo’n 90 procent van 
de mensen zich met dienstverlening bezig te 
houden. In New York bijvoorbeeld 93 procent, 
in London 91 procent. Bijna iedereen dus!
Hoe kan dat eigenlijk? Je zou zeggen: diensten 
verleen je zodat een ander het echte werk be-
ter kan doen. Managers managen zodat hun 
ondergeschikten het echte werk beter kunnen 
doen. Schoonmakers maken schoon zodat op 
de schone werkvloer het echte werk kan ge-
schieden. Vrachtwagenchauffeurs rijden spul-
len van A naar B die door echt werk zijn ge-
maakt; voor de goederen die havenarbeiders 
overslaan geldt hetzelfde. Reclamemakers 
verzinnen slogans zodat wij goederen kopen 
die elders zijn gemaakt door echte arbeid. De 
creatieve economie zorgt ervoor dat mensen 
in een stad willen wonen die door echte ar-
beiders is verlaten. Woningbouwverenigingen 
verhuren die woningen. Banken lenen kapi-
taal in en uit waarmee anderen een bedrijf 
runnen waar echt wordt gewerkt. 
Economen rekenen uit wat er dit jaar is ge-
produceerd aan bruto nationaal product door 
anderen die echt werken. We kopen auto’s 
waarmee we naar ons werk rijden; agenten 
bekeuren ons wanneer we daarbij te hard rij-
den. Artsen behandelen mensen die door een 
ziekte of ongeval aan hun echte werk even 
niet toekomen. Verzekeringsmaatschappijen 
verzorgen polissen die de kosten daarvan dek-
ken. De belastingdienst int heffingen op werk 
dat door anderen echt is gedaan. Regering en 
kamer bepalen wanneer we uiteindelijk mo-
gen of moeten ophouden met werken. En niet 
te vergeten, docenten leiden mensen op die 
met hun verworven kennis echt werk kunnen 
gaan doen.
Zo verleent iedereen diensten aan een ander 
of faciliteert wat een ander doet, maar wie 
oh wie doet nu dat echte werk waar al die 
dienstverlening de broodnodige ondersteu-
ning voor vormt? Kan iedereen elkaar bezig 
houden met dienstverlening? Geen wonder 
dat overal wordt geklaagd dat men zo druk is 
dat men ‘aan zijn echte werk niet toekomt’? 
En ook geen wonder dat sinds een jaar of 
tien de dienstplicht is afgeschaft. Niet meer 
nodig, want we zijn tegenwoordig allemaal 
al dienstverlener. Als er nog ergens echte ar-
beiders bestaan, wat ik betwijfel, dan zijn dat 
welbeschouwd de hedendaagse dienstweige-
raars. Bij wijze van vervangende dienstplicht 
doen ze tijdelijk echt werk.

Gijs van Oenen is universitair docent aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte

EUREKA-WEEK OPENT BESCHEIDEN
Geen grootse opening dit jaar in de Doelen of het Excelsior stadion van de EUREKA-week. Gebrek 
aan een goede locatie en lage waardering vorig jaar waren voor de EUREKA-commissie 2008 
reden om het over een andere boeg te gooien. Verder blijft veel hetzelfde. 

Vierhonderd mandjes blijken onvoldoende. 



(On)gehoord
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
De pagina’s staan open 
voor iedereen die wil 
reageren op de inhoud 
van Erasmus Magazine 
of een opiniebijdrage wil 
schrijven over zaken die 
de Erasmus Universiteit 
in de meest brede zin of 
het hoger onderwijs in 
het algemeen betreffen. 
Anonieme bijdragen 
worden niet geac-
cepteerd. Ingezonden 
stukken dienen te zijn 
voorzien van naam, 
adres en telefoonnum-
mer of emailadres. De 
redactie behoudt zich 
het recht voor stukken 
in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. 
Wilt u reageren, stuur 
uw bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 

Er was eens..

	 …een blauwe	koning
	 die	getrouwd	was	
	 met	een blauwe	koningin

	 zij	kregen	blauwe	kinderen
	 hun	blauwe	kinderen	kregen blauwe	kinderen
	 zo	ontstond	een	groot blauw	nageslacht

	 In	dat blauwe	koninkrijk
	 kwamen	geboorte	en	dood	
	 daartussen	de	studententijd	op	de	Erasmus

	 Zo	ging	dat	jaar	in	jaar	uit.

Tot op een dag…

	 …er	oorlog	uitbrak
	 in	een	naburig	koninkrijk
	 en	mensen	daar	naar	hier	vluchtten

	 Maar	ze	waren	rood.	Niet	blauw.
	 De blauwe	universiteit	werd	paars
	 en	later	oranje,	toen	geel ook	kwam

Nu jaren verder…

	 …zitten	we	nog	steeds	per	kleur	in	de	collegezaal	
	 zijn	we	nog	altijd	eerst	een	kleur
	 terwijl	we	in	de	eerste	plaats gewoon student	zijn	

Lisanne de Barse, campusdichteres

GEWOON STUDENT
Gedicht

HOE DIVERS IS JOUW 
VRIENDENGROEP?
Nederland is divers qua bevolking, maar mixen 
die groepen wel met elkaar? EM vroeg groepjes 
studenten in de mensa van het H-gebouw naar 
de diversiteit binnen hun vriendenkring. 

‘Nisch’ (niet haar echte naam) en Suhandi, tweede-
jaars bedrijfskunde: “Alleen	als	we	een	gezamenlij-
ke	studieopdracht	moeten	maken,	hebben	we	
contact	met	Nederlanders.	Het	klikt	beter	met	
andere	Antillianen,	omdat	onze	manier	van	met	
elkaar	omgaan	overeenkomt.	Onder	een	avondje	
uit	verstaan	wij	swingen	in	een	discotheek	of	chil-
len	bij	de	bios,	terwijl	Nederlanders	in	de	kroeg	
belanden.	Er	bestaan	dus	cultuurverschillen	en	
zodoende	komen	we	nog	eerder	in	contact	met	
Turken	of	Grieken	dan	met	Nederlanders.	In	een	
collegezaal	gaan	we	bijvoorbeeld	eerder	naast	
andere	buitenlanders	zitten,	want	bij	hen	voelen	
we	ons	meer	betrokken.	Andersom	is	het	net	zo,	
Nederlanders	zoeken	elkaar	ook	op.”

Halima Anakhrouch, vierdejaars rechten: “Op	de	
universiteit	is	mijn	vriendengroep	diverser	dan	
privé.	Hier	ga	ik	om	met	vrouwen	en	mannen	van	
verschillende	afkomst,	omdat	je	door	de	studie	
met	elkaar	bent	verbonden.	Buiten	de	EUR	ga	ik	
veel	om	met	familie	uit	Marokko,	met	wie	ik	een	
goede	band	heb.	Daarom	zie	ik	vrienden	van	de	
EUR	buiten	de	studie	nauwelijks;	ik	heb	mijn	han-
den	al	vol	aan	mijn	grote	vrienden-	en	kennissen-
kring.”

Christiaan Winckel, eerstejaars bedrijfskunde:	“Ik	
kom	uit	België	en	heb	daar	op	een	internationale	
school	gezeten.	Mijn	vriendengroep	daar	is	dus	
behoorlijk	divers.	Aan	de	andere	kant	maak	ik	nu	
deel	uit	van	een	jaarclub	bij	studentenvereniging	
RSC	en	die	bestaat	uit	blanke,	Nederlandse	man-
nen.	Juist	de	mix	van	enerzijds	internationale	
vrienden	die	wat	bescheidener	zijn,	en	anderzijds	
Nederlandse	vrienden	die	open	en	directer	zijn,	is	
leuk.”	

Henri Nuijten, derdejaars bedrijfseconomie: “Zowel	
de	studenten	waar	ik	op	de	EUR	mee	omga	als	de	
mensen	in	mijn	privévriendengroep	zijn	divers	
qua	afkomst:	Antillianen,	Arubanen,	Chinezen,	In-
do’s,	Turken	en	Marokkanen.	We	zijn	een	hechte	
groep	en	hebben	al	veel	meegemaakt.	Het	zijn	
wel	voornamelijk	mannen,	maar	bij	mijn	studie	
zijn	weinig	vrouwen	te	vinden,	dus	dan	kan	ik	ook	
niet	met	hen	bevriend	raken.”

Valerie van Trigt: eerstejaars economie en bedrijfs-
economie: “Ik	kom	uit	Aruba	en	de	meeste	van	
mijn	vrienden	komen	ook	van	de	Nederlandse	
Antillen.	Met	hen	ga	ik	toch	makkelijker	om,	want	
we	spreken	dezelfde	taal,	hebben	dezelfde	inte-
resses	en	kennen	elkaar	vaak	al	jaren.	Bovendien	
is	mijn	Arubaanse	vriendengroep	in	Nederland	
groot,	waardoor	ik	weinig	behoefte	heb	aan	con-
tact	met	anderen.”	

  Aangeschoten

Van der Schot
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INBURGEREN VOOR 
PROFESSOREN

Ze zijn hoogleraar of universitair docent in Rotterdam maar het enige dat ze weten is hoe 
ze er moeten komen. Ze kennen de A16, de afslag bij de Van Brienenoord en hun werkkamer 
en collegezaal op Woudestein. Hoog tijd voor een cursus inburgeren in Rotterdam. Dus nam 
Erasmus Magazine econoom Arjo Klamer (Hilversum) en filosoof Fred Muller (Amsterdam) 
mee voor een tochtje langs de West-Kruiskade, 1e Middellandstraat, ’s-Gravendijkwal en 
Nieuwe Binnenweg.                                                                           tekst Shari Kiljan en Jochem Lybaart fotografie Levien Willemse

Fred Muller (links) en Arjo Klamer  burgeren in.
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oor ons, achter bouwhekken, ligt een gapend gat vol 
puin. Nog niet zo lang geleden stond op deze plek de 
roemruchte Pauluskerk van junkiedominee Hans Visser. 
Achter de bouwput staat een witte flat uit de jaren tach-

tig met rode balkonnetjes. Klamer, hoogleraar in de economie 
van kunst en cultuur, wijst ernaar en roept uit: “Dat is toch het 
toonbeeld van lelijkheid. Modernistische armoe is het. Dat 
Schouwburgplein moet het centrum van Rotterdam zijn. En dan 
zetten ze er zulke gebouwen omheen.” 
De econoom heeft een uitgesproken mening over de havenstad. 
“Er zijn zoveel lelijke gebouwen in Rotterdam. Ik heb het idee 
dat je hier alles mag neerzetten, hoe lelijk het ook is. Ik heb er 
wel eens voor gepleit een paar van die modernistische gebouwen 
neer te halen en daarvoor in de plaats een aantal in de Tweede 
Wereldoorlog gesneuvelde gebouwen in ere te herstellen. Maar 
dat was vloeken in de kerk. Rotterdammers zijn trots op hun ar-
chitectuur.” Zo negatief als de econoom is over de Rotterdamse 
architectuur, zo positief is hij over de inwoners van de havenstad. 
“Rotterdammers zijn prettige mensen. Ze zijn daadkrachtiger, 
doeneriger, minder aanmatigend dan Amsterdammers. Dat 
geldt ook in bestuurlijke kringen.”

Levende kreeften  We lopen de West-Kruiskade op, 
ooit berucht, maar nu vooral Rotterdam op zijn multicultureelst. 

Een Chinees haast zich naar zijn dubbelgeparkeerde auto. Een 
jonge Marokkaanse duwt een kinderwagen voort. We passeren 
een toko met een Sikh achter de toonbank. Buiten staan dozen 
met groente en fruit. De bakbananen zijn zoals het hoort: over-
rijp, bijna zwart. Even verder is een halal slager. 
Klamer: “Dat multiculturele is het leuke van de stad. Verschei-
denheid in een stad zorgt voor inspirerend vermogen. Van mij 
mag het nog intensiever, zoals in San Francisco. Geconcentreer-
der. Maak een echt Chinatown. Dan weet iedereen wat je daar 
kan krijgen. Het multiculturele zorgt ook voor een bijzondere 
eetcultuur.”
We besluiten deze food culture uit te testen bij Cong’s Place, een 
Chinees-Indisch eettentje. Tot onze verrassing blijkt de man ach-
ter de balie een van de twee wetenschappers te herkennen. “Bent 
u toevallig Arjo Klamer?” De man, Richard Chin, heeft ooit een 
boek van Klamer gelezen. “Dat moet twintig jaar geleden zijn 
geweest, toen ik economie studeerde.” Om er licht verontschuldi-
gend op te laten volgen: “Ik doe er eigenlijk niets meer mee.” 
Voor Klamer maakt hij een broodje bakkeljauw, voor Muller een 
broodje geroosterde kip.
We lopen verder en duiken Toko Cheng Kong in. In deze Aziati-
sche supermarkt wijst niets erop dat we in Rotterdam zijn. Klok-
ken aan de wand geven de tijd aan in New York, Londen, Am-
sterdam en Hongkong. We wanen ons in Azië. Op alle producten 
staan Chinese tekens. Gelukkig staat er ook Engelstalige infor-
matie op. Toch zegt Klamer: “Ik weet me geen raad met al deze 
producten. Ik ben niet echt een kok.” 
Muller voelt zich echter als een vis in het water, alsof hij er al ja-
ren over de vloer komt. “Dat is niet zo, maar ik kom wel vaak bij 

eenzelfde soort winkel op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Mijn 
vrouw komt uit Tunesië. Bij zulke supermarkten vind je alles wat 
een Tunesiër nodig heeft.” 
Bij Cheng Kong verkopen ze rijstkokers en lampenkappen, maar 
ook noodles en sambal. De Rotterdamse zaak is nog iets uitge-
breider dan die in Amsterdam. “Kijk nou, ze verkopen hier le-
vende kreeften!”, roept Muller verbaasd uit. “En goudvissen zijn 
er ook. Die hebben ze bij ons niet.” Klamer neemt voor thuis een 
fles hete saus mee. Hij houdt wel van scherp Oosters eten en zegt 
respect te hebben voor de Oosterse keuken. “In Japan is me op-
gevallen hoeveel aandacht men besteedt aan het eten.” 
De twee wetenschappers mogen voor vertrek een flesje rijstwijn 
uitzoeken van de toko-eigenaar. Muller heeft liever iets anders. 
Vastberaden beent hij naar de noodles, die achter in de zaak uit-
gestald liggen. “Mag dat ook? Wijn drink ik thuis bijna niet. 
Mijn vrouw is een moslima, vandaar. Als ik dit mee naar huis 
neem, is zij ook blij.” 
Behalve twee pakken noodles wil hij ook nog een fles koenjit. 
“Dat is een beetje te vergelijken met kerrie, heerlijk!” Het lijkt er 
inmiddels meer op dat Muller òns laat inburgeren, dan omge-
keerd.
Ook aan Klamer is de rijstwijn niet besteed. Hij drinkt niet. 
“Nooit gedaan, ook niet als student. Ik verzette me tegen de soci-
ale druk om te drinken. Bovendien managede ik een mensa en 

een nachtclub aan de Amsterdamse Herengracht. Als manager 
kon ik natuurlijk niet dronken worden.”

Pepdrankjes en acupunctuur
We wandelen verder over de West-Kruiskade. Muller lijkt niet 
verbaasd over de veelkleurigheid op straat. “Ik voel me hier ei-
genlijk wel thuis. Leuk toch, zoveel nationaliteiten. Mijn vrouw 
zou het hier geweldig vinden.” Muller vertelt vervolgens hoe hij 
zijn vrouw heeft leren kennen. Na zijn studietijd wilde hij een 
reis door de Sahara maken. “Zo gezegd, zo gedaan, dacht ik. 
Maar geen enkele karavaan wilde me meenemen door de woes-
tijn. Dus nam ik contact op met een vriend in Nederland die uit 
Tunesië komt. Hij zei dat ik wel bij zijn familie terecht kon. Toen 
ik daar aankwam, zaten er drie ongehuwde zusters op een rijtje 
op de bank. Ik mocht er gewoon eentje uitkiezen. Ik heb natuur-
lijk de leukste gekozen.” 
Inmiddels zijn ze zeventien jaar met elkaar getrouwd en hebben 
drie kinderen. “We zijn gelukkig”, aldus Muller. “Het was voor 
haar moeilijk wennen hier. We zijn nu wel zover dat ze met haar 
hoofd in Nederland is, maar haar hart ligt nog steeds in Tunesië. 
Ik denk dat zij, als ze ouder is, toch terug wil naar haar land. Of 
ik met haar zou meegaan? Het zou kunnen, maar dat zien we dan 
wel weer.” 
In de 1e Middellandstraat stappen we binnen bij Dub Hai Tang, 
een Chinese kruidendokter. Uit een recent artikel in NRC Han-
delsblad, bleek dat veel hoogleraren verboden pepmiddelen ge-
bruiken vanwege de drukte en stress. Misschien heeft mevrouw 
Tang een legaal middeltje. De kleine Chinese achter de balie laat 
een speciaal drankje zien. “Hiermee kan je langer doorwer-

V
Arjo Klamer 
Arjo Klamer (1953) is 
sinds 1994 verbonden 
aan de Erasmus Uni-
versiteit, als hoogleraar 
in de economie van 
kunst en cultuur. Daar-
naast is hij dean van 
Academia Vitae, een 
universiteit in Deventer 
met speciale aandacht 
voor brede algemene 
vorming. Ook is Klamer 
lid van de Rotterdamse 
Raad voor Kunst en 
Cultuur. De econoom 
woont met zijn vrouw 
Marijke en drie kin-
deren in Hilversum, 
de plaats waar hij zelf 
opgroeide. Klamer 
studeerde economie 
aan de Universiteit van 
Amsterdam en pro-
moveerde in 1981 aan 
de Amerikaanse Duke 
University. Daarna 
doceerde Klamer jaren-
lang aan verscheidene 
universiteiten in de 
Verenigde Staten. Hij 
was onder meer verbon-
den aan het befaamde 
Wellesley College in 
Boston, een liberal arts 
college voor vrouwen 
met bekende alumni zo-
als Madeleine Albright 
en Hillary Clinton. De 
Amerikaanse liberal 
arts colleges dienen als 
voorbeeld voor Klamers 
Academia Vitae

‘Door mijn verschillende bijbanen dacht ik dat ik redelijk 
wat ervaring had, maar ik begon gewoon bij het begin’
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ken, geeft nieuwe energie”, verklaart ze in gebrekkig Neder-
lands. “Alleen voor oude mensen, jongelui niet nodig.” Muller 
voelt zich niet aangesproken. “We zitten hier dus verkeerd. Wij 
zijn nog geen ouden-van-dagen”, lacht de 46-jarige filosoof. 
“Maar ik moet zeggen dat ik wel eens pepmiddelen heb ge-
bruikt. Toen mijn vrouw naar Nederland kwam, was ik ook aan 
het promoveren. Ik moest heel hard werken; zij had moeite met 
integreren. Dat greep me allemaal naar de keel. Op doktersre-
cept heb ik toen peppillen gekregen. Die werkten enorm goed. Ik 
kon met dat spul wel twintig uur op een dag werken zonder dat 
ik moe werd – geweldig gewoon. Op een gegeven moment moest 
ik ermee stoppen, anders zou ik verslaafd raken. Dat heb ik toen 
maar gedaan.”
Behalve voor pepdrankjes en acupunctuur kun je bij Dub Hai 
Tang terecht voor Ginseng-producten, die volgens de verkoop-
ster helpen tegen allerhande kwaaltjes; van problemen met het 
hart tot last van de luchtwegen. “Dat is een kunst die wij niet 
meer verstaan”, merkt Klamer op. “In landen als Japan en Chi-
na zijn mensen zich hoe dan ook meer bewust van de wisselwer-
king tussen eten en gezondheid.”

microkosmos Klamer is niet geheel onbekend met de 
wereld van vreemde middeltjes. Zijn ex-vrouw had de ambitie 
om ‘heks’ te worden, vertelt hij. Hij woonde en werkte destijds 
in Iowa, waar heksenkringen een bekend fenomeen waren. Zijn 
toenmalige geliefde wilde toegelaten worden tot zo’n kring. “Ik 
geloofde natuurlijk niet in hekserij, maar ja, ze was wel mijn 
vrouw.” Leven in Iowa – ‘tussen de maïsvelden’ – vond Klamer 
een geweldige ervaring. “Het is een microkosmos. In de omge-
ving valt niets te beleven, dus je moet wel contact zoeken met 
mensen. Zo ontmoet je aparte figuren. Ik ging destijds bijvoor-
beeld ook veel om met een boeddhistische monnik.”
Klamer woonde uiteindelijk zo’n vijftien jaar in de Verenigde 
Staten. Hij promoveerde en doceerde er. Multicultureel Rotter-
dam doet Klamer een beetje denken aan die jaren. “Dat is ook 
het leuke aan Amerika: al die mensen bij elkaar. Het is natuur-
lijk een land van immigranten. Op de Erasmus Universiteit 

komt die multiculturaliteit nog te weinig tot uiting. Het kan be-
ter.” 
Klamer breekt een lans voor de EUR. “Ik heb eens geroepen dat 
de universiteit belangrijker voor de stad is dan de haven. Een 
stad heeft creatieve, hoogopgeleide mensen nodig. Die geven 
elan aan de stad. Het Lloydkwartier is een succes. Het vestigen 
van jonge, creatieve ondernemers in de Van Nelle-fabriek is ook 
een mooi initiatief. Daar zwengelt cultuur de economie aan. Er 
wordt belachelijk veel politiek kapitaal geïnvesteerd in projecten 
als de Betuwelijn en de Tweede Maasvlakte, terwijl de stad meer 
heeft aan een academie!” 
Maar dan mag de universiteit in zijn ogen wel iets doen aan zijn 
architectuur. “Als je langs de campus rijdt, zou je niet zeggen dat 
daar de universiteit is. Neem alleen al dat L-gebouw waar ik 
mijn kamer heb; dat is net een doodskist!”

Hollandse pot  We blazen uit in coffeeshop Nemo aan 
de Nieuwe Binnenweg. Felle kleuren, moderne inrichting, aqua-
ria met tropische vissen en bonkende muziek. Tussen het jonge 
publiek vallen de twee geleerde heren van zekere leeftijd een 
beetje uit de toon, vooral Muller met zijn wijd uitstaande grijze 
haren, rode colbertje en grote retro zonnebril.
Voor beiden geen rookwaren, maar koffie. Klamer bekent voor 
het eerst in een coffeeshop te zijn. “Ik kan die gedoogcultuur wel 
waarderen, zolang het maar niet de spuigaten uitloopt. Het blijft 
natuurlijk wel vreemd dat verkoop legaal is, maar inkoop niet.”
Muller heeft al wel vaker een bezoek gebracht aan een coffee-
shop. Hij heeft vroeger vaak een jointje gerookt (en geïnha-
leerd). “Van blowen ben ik niet vies. Dat hoorde er een beetje bij 
in die jaren, mijn middelbare schoolperiode. Iedereen gebruikte, 
ik dus ook. Harddrugs heb ik overigens nooit gebruikt.”
De Nieuwe Binnenweg zelf is geen onbekend terrein voor Kla-
mer. Even verderop zit eetcafé De Pijp. Daar neemt de econoom 
weleens buitenlandse vrienden mee naartoe voor echte Holland-
se kapucijners. Want in de Rotterdamse smeltkroes ontbreekt 
ook de Hollandse pot niet.

Fred Muller
Fred Muller (1962) 
werkt sinds juli 2005 als 
onderzoeker aan de Fa-
culteit der Wijsbegeerte 
van de Erasmus Univer-
siteit. Als kleine jongen 
wilde Muller zoöloog 
worden. Later ontdekte 
hij dat er in Nederland 
geen bijzondere, exoti-
sche of wilde dieren 
voorkomen. Daarom 
liet hij dat idee varen. 
Op zijn achttiende voel-
de Muller dat het zijn 
lot was om filosoof te 
worden. In 1989 rondde 
hij twee studies af: theo-
retische natuurkunde 
aan de Vrije Universi-
teit en filosofie aan de 
Universiteit van Am-
sterdam. 
Na een rondreis door 
Afrika begon hij zijn 
loopbaan als weten-
schapper in Utrecht, 
daar werkt hij nu nog 
steeds. In 1998 promo-
veerde hij op zijn thesis 
‘Structures for Everyo-
ne. Contemplations and 
proofs in the founda-
tions and philosophy of 
physics and mathema-
tics’. Op de rondreis 
ontmoette hij in Tunis 
zijn huidige vrouw. Met 
hun twee zoons en doch-
ter wonen ze in de Jor-
daan in Amsterdam. 



ASEUR, de overkoepelende organisatie van multicultu-
rele studentenverenigingen, organiseerde 2 mei van dit 
jaar voor het eerst de ‘KASEUR Recruitement Challen-
ge’. Tijdens die wervingsdag gaven Rijk, Rabobank en 

Randstad workshops over het thema diversiteit. Nog geen twee 
weken later organiseerde hetzelfde KASEUR in samenwerking 
met onder meer de Economische Faculteitvereniging Rotterdam, 
Studium Generale en Stichting Islam en Dialoog een Diversity 
Day. Bedrijven zoals Shell Nederland en KMPG verzorgden er 
workshops over multicultureel personeelsbeleid.
Bedrijven moeten wel, want tot nu toe vindt nog te weinig al-
lochtoon talent de weg naar de topbanen in hun bedrijven. En 
dat terwijl er een tekort bestaat aan personeel. “Het is helaas zo 
dat dit talent er nog steeds vijf keer zolang over doet om dezelfde 
functie binnen te halen”, zegt Öznur Taskin. “Daar proberen 
wij, maar ook andere bedrijven momenteel hard wat aan te 
doen.” Taskin rekruteert multicultureel talent voor het Rijk en is 
in die rol aanwezig op de KASEUR Recruitement Challenge. 
Kishan Ramkisoensing, HRM-adviseur van Rabobank Neder-

land en ook present vandaag: “Bij de lokale afdelingen geven we 
het goede voorbeeld voor de rest van de business. We zijn koplo-
per momenteel. Het personeelsbestand vormt een representatie-
ve afspiegeling van de bevolking. Maar in de hogere manage-
mentfuncties zien we nog te weinig allochtonen. Juist hier willen 
we ze naartoe halen. Daarin te slagen, is voor ons de uitdaging.” 

Vastgeroest  “Zo’n wervingsdag is voor ons nog een 
beetje aftasten”, zegt Rezvan Ghoncheh, voorzitter van KA-
SEUR. “We zijn pionier in het op grote schaal als platform die-
nen voor bedrijven en allochtone studenten. Bedrijven benaderen 
onze verenigingen de laatste tijd op allerlei manieren. Van die 
aandacht willen we gebruik maken. Traditionele wervingsdagen 
werpen vaak nog een te hoge drempel op voor onze achterban. 
Door onze naam aan het evenement te verbinden, wordt het voor 
sommige studenten makkelijker om te komen. Voor bedrijven is 
het handig dat ze in één klap een grote groep kunnen bereiken. 
Ons doel is dan ook om een brug te vormen.” 
Bedrijven moeten op een wervingsdag soms wel eerst hun 

Bijeenkomsten waar geen druppel alcohol vloeit, maar waar onder het genot van oosterse 
lekkernijen islamitische studenten en het bedrijfsleven met elkaar kennismaken. Multicul-
turele studentenverenigingen die vette sponsorcontracten binnenhalen. Allochtone stu-
dentenverenigingen zijn druk bezig om de positie van hun leden op de arbeidsmarkt te ver-
sterken.                                          tekst Eric van den Outenaar fotografie Levien Willemse

K

WERVEN VAN ALLOCHTONE 
STUDENTEN IS GEEN SINECURE
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slechte naam rechtzetten onder allochtone studenten. Verhalen 
van mensen die stages zijn misgelopen, omdat ze Mohammed 
heten in plaats van Pietje, of van mensen die ontslag hebben ge-
nomen, omdat ze zich niet geaccepteerd voelden door autochtone 
collega’s, doen de ronde. Zulke verhalen zetten bedrijven in een 
slecht daglicht. “Wij horen nog steeds verhalen vanuit onze ach-
terban dat mensen zich gediscrimineerd voelen als ze worden af-
gewezen voor een stage”, zegt Noelle Tahiri, voorzitter van de is-
lamitische studentenvereniging MashriQ, dat medeorganisator 
is van de Challenge. 
Volgens Taskin heeft het deels te maken met de heersende cul-
tuur in bedrijven. “Er zijn verschillende factoren waardoor de 
aansluiting van de allochtone student op de arbeidsmarkt nog 
niet optimaal verloopt. Vanuit de werkgeverskant is het manage-
ment vaak een belangrijke factor; de meeste leidinggevenden zijn 
autochtoon en verantwoordelijk voor het personeel. Onbewust 
spelen bij de selectie nog altijd vooroordelen een rol. Organisa-
ties zijn wellicht een beetje vastgeroest.” 
Ook willen ondernemingen via rekruteringsdagen – en sponso-
ring – commitment tonen. Niet ieder bedrijf is daarin even op-
recht, constateert Laila Charrouda, voorzitter van de Marok-
kaanse studentenvereniging Eurabia. “Wij waren recent in on-
derhandeling over een sponsorcontract met een advocatenfirma. 
Het bedrijf zegt te kampen met het probleem dat er geen alloch-
tonen solliciteren. Daar moest verandering in komen. Wij zouden 
het daarbij gaan adviseren. Vervolgens komen we toevallig van 
een rechtenstudent te weten dat hij niet lang geleden had gepro-
beerd te solliciteren bij hetzelfde bedrijf. Daar wilden ze hem niet 
in de selectie opnemen, terwijl zijn cijfergemiddelde op een acht 
ligt en hij geldt als een zeer goede student. We hebben toen de 

proef op de som genomen en hem bij wijze van test nogmaals la-
ten solliciteren. Weer ving hij bot. We zijn toen wel even verhaal 
gaan halen. Je moet als vereniging dus uitkijken dat je niet als 
publiciteitsstunt wordt gebruikt door bedrijven. Niet elke onder-
neming heeft het beste met je voor.”

Kniebuiging  Het hoofddoel voor bedrijven van een dag 
als deze vormt toch het rekruteren van allochtone studenten. 
“Het is een markt waar ieder bedrijf tegenwoordig instapt”, weet 
Sharon Baldew, personeelswerver bij Randstad Nederland. “Al 
weet niet ieder bedrijf er even goed handen en voeten aan te ge-
ven. Het gevaar bestaat dan dat studenten je als bedrijf niet seri-
eus nemen. Daar proberen wij voor te waken door structurele 
contacten te leggen met verenigingen. Studenten moeten aan een 
rekruteringsdag echt wat hebben. Ik geef ze daarom steevast 
mijn kaartje mee. Als ze dan solliciteren voor managementtrai-
nee kunnen ze mij als referentie gebruiken. Daarmee hebben ze 
een stapje voor op de andere kandidaten.”
Öznur Taskin ziet eveneens olifanten door porseleinkasten den-
deren. “Er is een hoop hapsnap bij in deze branche; bedrijven die 
zich totaal niet inleven in de doelgroep, maar wel in de trend wil-
len meegaan. Die alleen even hun gezicht laten zien op een rekru-
teringsdag. Daar zet je als bedrijf kwaad bloed mee bij vereni-
gingen. Wij proberen daarom eerst te investeren in een goede re-
latie met een bestuur, door veel langs te gaan, door sponsoring. 
Het netwerk moet goed zijn.” 
Maar de verenigingen zien het creëren van succesvolle carrières 
van hun allochtone achterban vooral ook als de eigen verant-
woordelijkheid. “We proberen vooral de mogelijke misvattingen 
tussen bedrijven en studenten weg te nemen. We maken werkge-

Hij was de allereerste Marokkaanse student die zich 
meldde op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Nu 

is hij directievoorzitter van het oudste adviesbureau 
van Nederland. Toen hij in 1993 zijn studie bedrijfs-
kunde afrondde werd hij gevraagd om als junior ad-
viseur te komen werken bij Van de Bunt. Zeven jaar 
later werd hij vennoot binnen het bedrijf en nu is hij 
voorzitter van de directie. 
Ilah Kasem (40) zit niet stil. Want hij drukt ook zijn 
stempel op talloze andere organisaties. Behalve 
voorzitter van Stichting Marmoucha en het Marok-
ko Fonds, is hij onder meer bestuurslid van het 
Handels- en Investeringscentrum Marokko (HIC), 
de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek 
(NSVP) en zit hij in de raad van toezicht van het 
Wereld Natuur Fonds (WNF). Kortom, een druk be-
zet man; vandaar dat dit interview plaatsheeft tij-
dens een reis van een adviesklus in Hoogezand naar 
een directievergadering in Zeist. 

Hoe zat het met de diversiteit op de Erasmus 
Universiteit in uw studententijd? 
“Toen ik aan mijn studie begon was ik de enige stu-
dent van Marokkaanse afkomst binnen de hele fa-
culteit. Er liep ook nog een handjevol Turkse en An-
tilliaanse studenten rond, en er waren relatief veel 

Chinezen. Maar de situatie van toen is totaal niet te 
vergelijken met die van nu. 
Iedereen heeft het tegenwoordig over diversiteit als-
of het een probleem is, maar in die tijd was het hele-
maal geen issue. Vooral het onderwijs schijnt zwak 
te scoren als het gaat om diversiteit. Dat kan ik echt 
niet plaatsen als ik naar de Erasmus Universiteit 
kijk; de samenstelling van de studenten aan de uni-
versiteit is tegenwoordig ontzettend gemêleerd.”

Op de website van Van de Bunt staat dat u ge-
boeid bent door de invloed van verschillende 
culturen binnen een organisatie. 
“Diversiteit op de werkvloer heeft veel voordelen. 
Als bedrijf is het belangrijk om aansluiting te heb-
ben met wat er in de samenleving gebeurt. In een di-
verse samenleving kun je als bedrijf niet achterblij-
ven. Diversiteit op de werkvloer is dus een kwestie 
van overleven. Bovendien is het ook gewoon leuk om 
verscheidenheid te hebben binnen je bedrijf. Je 
krijgt veel meer ideeën en inzichten op tafel. In Ne-
derland is het bedrijfsleven wat diversiteit betreft 
behoorlijk in ontwikkeling. Bedrijven beseffen steeds 
meer dat de opkomst van tweedegeneratiemigran-
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ILAH KASEM, 
DIRECTIEVOORZIT-
TER VAN DE BUNT 
 tekst Willemien Veldman foto Van de Bunt
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vers bewust van de culturele eigenheid van allochtonen en we 
maken de studenten slagvaardiger in hun banenzoektocht”, legt 
Tahiri van MashriQ uit. Zo organiseerde deze islamitische stu-
dentenvereniging afgelopen maand een alcoholvrije borrel. Stu-
denten kregen daar de kans om te netwerken met vertegenwoor-
digers van Shell. “Studenten kunnen op die manier netwerkvaar-
digheden trainen”, aldus Tahiri. “En een bedrijf kan zich op zijn 
beurt presenteren.” Andere activiteiten die MashriQ organiseert 
zijn sollicitatietrainingen die studenten assertiever moeten ma-
ken. “Gevoelens van discriminatie zijn soms gewoon misplaatst. 
Allochtonen komen tijdens een sollicitatie vaak te bescheiden 
over. Dat hebben ze van huis uit meegekregen. Ze laten tijdens 
een sollicitatiegesprek dan niet die aspecten zien waar werkge-
vers naar op zoek zijn. Zo doen ze vaak veel dingen voor de fami-
lie; die vermelden ze niet graag op een cv. Toch kan het wel dege-
lijk waardevol zijn. Natuurlijk is ook een zekere sensitiviteit van 
de werkgever op zijn plaats.” 
Ondernemingen zouden bijvoorbeeld in de selectietesten reke-
ning kunnen houden met allochtonen. “Het referentiekader 
waarop vooral de taaltesten zijn gebaseerd, werken soms nog te 
veel in het voordeel van de autochtoon”, erkent Kishan Ramki-
soensing van de Rabobank. “We zouden daar best iets aan kun-
nen doen, maar dat ligt moeilijk binnen organisaties.”
Het argument dat bedrijven aanvoeren tegen een dergelijke stap 
is dat aan kwaliteitsnormen niet mag worden getornd. Dan 
snijdt de onderneming zichzelf alleen maar in de vingers. Bal-
dew van Randstad nuanceert: “Voor onze hbo-functies mogen 
eerste- en tweedegeneratieallochtonen lager scoren op de capaci-
teitstesten. Ook in de interviews houden we rekening met de 
achtergrond van kandidaten. Als ze van huis uit minder assertief 

zijn bijvoorbeeld, dan prikken we daar doorheen.” Bij de selectie 
van de managementtrainees wil het management echter niet de-
zelfde kniebuiging maken. “Dat zijn functies op wo-niveau. De 
toppers dienen bij aanvang over de juiste capaciteiten te beschik-
ken. Ook het merendeel van de autochtonen valt dan af.” 

Te grote barrière  “Echt talent komt vanzelf boven 
borrelen. We maken geen onderscheid aan de poort”, vat Martijn 
van Kroon de zienswijze van zijn werkgever, Shell Nederland, 
samen. “We houden wel rekening met iemands achtergrond tij-
dens het gesprek, maar dan moet diegene eerst door de taaltoets 
zijn gekomen. En daarin gaan we allochtone kandidaten geen 
voorsprong geven”, vult Samira Abbadi aan; zij adviseert Shell 
Nederland sinds vorig jaar op het gebied van diversiteit in het 
personeelsbeleid. 
Claire Ramaker, personeelsadviseur bij KPMG, verwoordt het 
zo: “Het bestuur heeft er uiteindelijk voor gekozen om de toela-
tingsnormen niet aan te passen. We zouden daarmee afbreuk 
doen aan de kwaliteit. Weliswaar waren door de Raad van Com-
missarissen en vanuit de personeelsafdelingen plannen daartoe 
ontwikkeld, maar KPMG heeft ervoor gekozen de bestaande tes-
ten te handhaven.” 
KASEUR-voorzitter Rezvan Ghoncheh reageert: “Dit is jammer, 
want dat is nu juist waarmee bedrijven kunnen aantonen dat zij 
het menen als ze spreken over diversiteit in hun personeelsbeleid. 
Voor veel allochtonen vormen de selectieprocedures nog een te 
grote barrière. Door het instellen van multiculturele sollicitatie-
methoden zouden bedrijven pas echt een stap voorwaarts kun-
nen zetten. Ze blazen soms hoog van de toren over hun diversi-
teitsbeleid, maar doen in de praktijk nog te weinig.” 

ten op de arbeidsmarkt een gegeven is. Het is trou-
wens niet gemakkelijk om veel verschillende cultu-
ren te managen; diversiteit op de werkvloer vraagt 
heel veel van een manager. Diversiteit in statische 
zin heeft namelijk geen nut, het gaat erom wat je er 
als manager mee doet. Maar waar het uiteindelijk 
allemaal om draait, is de kwaliteit van personeelsle-
den, dat de mensen op de werkvloer goed zijn.”

U bent directievoorzitter van een gerenommeerd 
organisatieadviesbureau. Is de samenstelling van 
uw eigen personeel divers genoeg voor u? 
“Van de Bunt is een echt Hollands adviesbureau, 
opgericht in 1933. Toen ik er begon, was het een ech-
te witte-herenclub. De gemiddelde leeftijd was 45-
plus. Er is ontzettend veel veranderd. We zijn nu een 
jong bureau – veel werknemers zijn in de dertig –, 
er zijn veel meer allochtonen en veel meer vrouwen. 
Twee van de vier directieleden hebben een Marok-
kaanse achtergrond. 
Van de Bunt is door de grote diversiteit aan cultu-
ren aantrekkelijker geworden voor nieuwe werkne-
mers. Genoeg bedrijven klagen dat het hen maar 
niet lukt om allochtonen aan te trekken. Voor Van 

de Bunt is dat geen probleem. Voor afgestudeerde 
allochtonen lijkt het bijna vanzelfsprekend om bij 
ons te solliciteren.”

Speelt uw Marokkaanse afkomst ook een rol in 
uw werk? 
“Ik denk dat afkomst iemands identiteit bepaalt. 
Opvoeding en afkomst draag je altijd bij je. Maar 
als ik zou moeten zeggen welke rol mijn afkomst 
speelt in mijn werk, denk ik vooral aan praktische 
zaken. Als ik bijvoorbeeld zaken doe met Arabische 
bedrijven – wat in mijn baan veel voorkomt – dan 
komt mijn Marokkaanse afkomst goed van pas. 
Maar als ik in Groningen een klus heb, dan doet het 
er totaal niet toe. Culturele identiteit kan voor ie-
mand belangrijk zijn. Ik vind niet dat mensen ge-
dwongen moeten worden hun etnische afkomst vol-
ledig opzij te zetten om mee te kunnen doen. Je moet 
doen waar je je lekker bij voelt.”

Kunt u zich voorstellen dat u een voorbeeldfunc-
tie vervult voor Nederlandse studenten met een 
buitenlandse achtergrond? 
(lacht). “Ik spreek niet zo graag over mezelf op die 

manier. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik een 
voorbeeldfunctie vervul. Ik ben toch de directievoor-
zitter van een gerenommeerd adviesbureau, het 
oudste van Nederland. Het is voor een migrant 
vaak moeilijk om op hoge posities te komen. Waar-
om? Migranten moeten een dubbelslag maken. Ze 
doorlopen eerst een migratieproces, wat niet altijd 
makkelijk is. Daarnaast biedt hun sociale omgeving 
soms minder kansen. Hun ouders zijn vaak niet ge-
schoold en spreken de taal niet. Ze groeien dan op 
in een omgeving waar niemand studeert. Voor hen 
is het dus niet zo vanzelfsprekend om te gaan stude-
ren. Als ze eenmaal binnen zijn op de universiteit of 
bij een baan, geldt dit niet meer. Dan is het gewoon 
een kwestie van goed zijn. Binnen een bedrijf heeft 
iedereen dezelfde kansen.”

Hoe kom je aan de top? 
“Tja, je moet altijd zo hoog mogelijk reiken. En zon-
der actief te investeren in je netwerken kom je er 
niet. Maar dat geldt natuurlijk voor iedereen.”
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SOORT ZOEKT SOORT 
Château Niveau 
(foto boven)
RSC-huis sinds 1992
Motto: ‘Op het hoogte-
punt zijn we eruit’
Bewoners: 
Tim ‘Glijhuis’ Nijhuis 
(22), vierdejaars genees-
kunde (huisoudste)
Pieter ‘Viespeuk’ Brink 
(21), derdejaars econo-
mie (vice huisoudste) 
Davinder ‘Aapie’ Bhog-
al (21), derdejaars IBA
Joost ‘Rudi’ de Ronde 
(21), tweedejaars econo-
metrie, Martijn ‘Laura’ 
de Hoop, Robert ‘Edje 
Z.’ Zuurbier (22), vier-
dejaars bestuurskunde 
(oud-huisgenoot)

Unit 567 in De Kerk
Stadswonen, voorrang 
aan eerstejaars
(foto rechtsonder)
Bewoners: 
Liz Huigsloot (19), eer-
stejaars criminologie
Amy Verhagen (20), eer-
stejaars criminologie
Leontine van den Hil 
(19), eerstejaars genees-
kunde, Hilde Oliemeu-
len (18), eerstejaars cri-
minologie

Lekkâh!
Antikraak via Alvast
NSR-huis (Navigator 
Studentenvereniging) 
sinds 2007 (foto links-
onder)
Bewoners: 
Jan-Peter Boer (23), 
Small Business and Re-
tail Management, Ho-
geschool Rotterdam
Erik Westerink (22), 
IBA, Han ‘The Meister’ 
Kleppe (21), bedrijfs-
kundige informatica, 
Hogeschool InHolland

‘Wij zijn niet divers’, zegt geneeskundestudent Leontine van den Hil. ‘We 
denken over allerlei dingen hetzelfde.’ Haar huisgenootjes knikken in-
stemmend. De opdracht was: zoek diversiteit in studentenhuizen. Maar 
studentenhuizen zijn helemaal niet divers. Elk groepje klit juist lekker bij 
elkaar. Drie portretten van homogene huizen. 
       tekst Katrijn de Ronde fotografie Ronald van den Heerik

Jan-Peter (links) en Erik. V.l.n.r.: Amy, Leontine, Liz en Hilde.

V.l.n.r.: Joost, Martijn en Pieter.
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hâteau Niveau  “Je zoekt 
mensen met wie je een klik hebt”, zegt 
IBA-student Davinder ‘Aapie’ Bhogal (21). 
Hij woont met vier huisgenoten in Château 

Niveau, een corporaal mannenhuis hoog boven 
de Maasboulevard. Het is mooi weer, de colleges 
zijn klaar voor vandaag en de heren hangen in 
spijkerbroek, slippers en T-shirt op de met een 
hoeslaken bedekte balkonbank. 
Davinder strijkt het zwarte steile haar uit zijn ogen 
en wijst op het uitzicht op de Willemsbrug en het 
Noordereiland. “Dit balkon is een chick magnet. Ik 
vraag gewoon: ‘Kom je even naar het mooiste uit-
zicht van Rotterdam kijken?’” 
Dan grijpt hij naar zijn telefoon. “Ik ga even bellen, 
ik moet nog een gala-date regelen voor donderdag.” 
Hij kijkt zuur. “Ik had er bijna één, maar dat meisje 
belde twee uur nadat ik haar gesproken had af.”
Econometrist in spe Joost ‘Rudi’ de Ronde (21) en 
economiestudent Piet ‘Viespeuk’ Brink (21) lachen. 
Zij hebben al een date. “Volgens mij is er nog friet”, 
zegt Piet. Hij loopt naar de vriezer bij de keuken. 
De donkere gang wordt verlicht door TL-buizen. De 
muren zitten onder de graffiti en corpsposters. In de 
keuken stapelt de afwas zich langzaam op, en in de 
broodtrommel ligt een zak met uien. Op het aan-
recht slingert her en der eten. “Ik weet niet of die 
worteltjes nog goed zijn”, twijfelt Joost. 
Oud-huisgenoot Robert ‘Edje Z.’ Zuurbier (22), tij-
delijk terug in de kamer van de vakantievierende 
Sjaars, vindt dat het huis veranderd is. “Er wonen 
nu mondigere mannen. Het zijn machoboys. En er 
is meer gefluim.” Hij draait zich naar Joost: “Pak je 
ballen bij elkaar en ga gewoon studeren!” 
Maar vandaag even niet. Joost heeft net een tenta-
men kansberekening gehaald. “Echt waar?”, roept 
Davinder vanuit zijn kamer. “Sweetie!”
De machomagen knorren. “Heb je de frituur wel 
aangezet?”, vraagt Joost aan Piet. Die doet één oog 
open. “Oh ja… Vergeten.” Hij ontworstelt zich aan 
de zachte bank en loopt naar binnen. “De frituur is 
nú aan.” Davinder heeft ondertussen beet voor het 
gala. “Je bent wel een sad motherfucker als je geen 
date hebt.” 
“Het is chillen hier in huis”, vindt Joost even later, 
terwijl hij zijn frietjes in de ketchup doopt. “Als je 
een heel divers huis hebt, kweek je geen huisband”, 
meent Robert. Hij huivert even. “Ik moet er niet 
aan denken met een  bio in huis te wonen, zo’n fri-
kadel met witte sokken, een burger-in-opleiding.”

Achterin De Kerk  De vier dames 
van unit 567 in De Kerk in Crooswijk hebben 
geen sokken aan; daar is het te warm voor. Maar 
eerstejaars criminologiestudenten Liz Huigsloot 
(19), Hilde Oliemeulen (18), Amy Verhagen (20) 
en eerstejaars geneeskundestudent Leontine van 
den Hil (19) dragen wel allemaal iets wits: een 
wit bolerovestje, een wit T-shirtje, een wit jurkje 
met een groene bloemenprint en een wit bloesje 

met blauwe streepjes. “Dat is toeval hoor”, roept 
Leontine. Ze combineert haar bloesje met een 
glinsterende ketting en een felblauwe bril. “Ik hou 
er niet van om in een oud T-shirt rond te lopen. Ik 
zie er graag een beetje fatsoenlijk uit.” 
Ook van studentenverenigingen houden ze niet. 
“Die hebben van die slogans als ‘kom bij ons om 
vrienden te maken!’”, zegt Liz misprijzend. “Dat 
kan ook prima zonder vereniging.”
Dat blijkt. Leontine, Hilde en Liz zitten knusjes in 
spijkerbroek en blote pootjes op de bank in de scho-
ne keuken van hun unit in de verbouwde monumen-
tale Kerk in Crooswijk. “Een schoonmaakrooster 
hebben we niet echt”, vertelt Leontine. “We halen 
wel elke avond na het eten even een doekje over het 
aanrecht.” Er is geen afwas te bekennen, glazen 
blinken schoon in de kast. “Meestal drinken we 
sapjes”, zegt Amy. “Frisse fruitdrank”, vult Liz 
aan. “Of Appelsientje”, sluit Leontine af. 
In de gang staat ook een doos met lege bierflesjes, 
een Bacardifles en een Coeberghfles. Amy komt 
cola halen voor haar gast, die ze moet interviewen 
voor een werkstuk over discriminatie. “We vierden 
onze laatste bijeenkomst van de mentorgroep”, ver-
klaart ze de aanwezigheid van de lege flessen. “Ja, 
dat was niet zo’n beste ochtend de volgende dag.”
“We werken vooral hard rond tentamentijd”, ver-
volgt Leontine. “Uitgaan is leuker”, knikt krullen-
bol Hilde instemmend, terwijl ze met de franje van 
haar grijs-wit-zwartgeblokte sjaal speelt. “Iedereen 
komt dan hier indrinken. Vaak blijven ook mensen 
slapen.” Leontine schudt haar hoofd. “Effectief stu-
deren snappen we nog niet zo goed.” 

Toch hebben de dames al redelijk wat punten bij el-
kaar gesprokkeld. “Hoe dan ook genoeg om vol-
gend jaar door te mogen gaan”, zegt Amy. “Ik vind 
zo’n bindend studieadvies wel een goede zaak.” Liz 
vertelt: “Op de eerste collegedag zeiden ze: ‘kijk 
naar de persoon links van je, kijk naar de persoon 
rechts van je; over een jaar zit hier nog maar één 
van jullie drie’.” Tevreden kijken de drie criminolo-
gen in spe elkaar aan. “Ja, wij zijn er allemaal nog”, 
lacht Hilde. 

Anti-kraak in Kralingen  “Op de 
eerste verdieping woont Erik”, wijst aankomend 
detailhandelspecialist Jan-Peter Boer (23). Hij heeft 
snel een blauwe Hilfigerbloes aangeschoten boven 
zijn witte linnen broek. “Op de tweede verdieping 

woon ik, en op de bovenste etage woont Han.” 
De drie mannen wonen via Jan-Peters voormalige 
werkgever Alvast antikraak in hartje Kralingen. 
Op straat ruisen de bomen rondom de negentiende-
eeuwse herenhuizen. “Wij gaan niet meer weg uit 
Kralingen”, zegt IBA-student Erik Westerink (22) 
beslist. “Dit is het mooiste plekje van Rotterdam.”
“Elke verdieping heeft zijn eigen douche en keu-
ken”, laat Jan-Peter zien tijdens de rondleiding. De 
muren zijn kaal, de meubels versleten. Veel van wat 
er staat en hangt is nog van de vorige bewoners – 
een tiental corpsleden. “Maar eigenlijk gebruiken 
we alleen deze keuken.” 
Er staan wat vieze pannen in het smalle keukentje. 
Open pakjes liggen op het aanrecht. Erik schudt be-
denkelijk zijn blonde krullen. “We koken ongeveer 
één keer in de week. Verder eten we pizza en Iglo-
diepvriesmaaltijden.” “De zalm-spinazie wokmaal-
tijd is favoriet”, roept Jan-Peter enthousiast. Over 
de aangeraden twee ons groente en twee stuks fruit 
maakt hij zich niet druk. “Incidenteel eet ik wel 
eens een banaan. Maar ik heb een pot vitaminepil-
len, dus ik red het wel.”
Voor het eten bidden de huisgenoten. Ze zijn alle
drie lid van het christelijke NSR, kort voor Naviga-
tor Studentenvereniging Rotterdam. “Ik wilde 
graag lid worden van een vereniging”, vertelt Erik, 
die zich inmiddels in zijn blote bast en spijkerbroek 
in een balkonstoel heeft genesteld. Bij zijn voeten 
slingeren lege bierflesjes. “Maar ik dacht dat ik als 
christen mezelf bij het RSC steeds zou moeten ver-
dedigen en uitleggen.” 
Jan-Peter vult aan: “Je hoeft jezelf bij de NSR niet 

zo te bewijzen. Het is niet nodig te laten zien dat je 
een mooie baas bent.” 
“Je wordt er ook geprikkeld om na te denken”, legt 
Erik uit, terwijl hij op de vaalrode bank in de kamer 
van Hans ploft. “Het gaat om je relatie met God en 
met elkaar. Niet om chillen en voor het vaderland 
wegleven.”
Op Hans’ kamer staat een grote galafoto van hem 
en zijn vriendin. Ook Erik heeft een vriendin, alhoe-
wel: “Ik heb haar nog niet om verkering gevraagd. 
Dan is het nog niet officieel.” 

C

‘De muren zitten onder de graffiti en 
corpsposters. In de keuken stapelt de 
afwas zich langzaam op’

V.l.n.r.: Amy, Leontine, Liz en Hilde.

V.l.n.r.: Joost, Martijn en Pieter.
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MULTICULTI NADER BEKEKEN

HET ETIKET 
‘ALLOCHTOON’
El Hema staat er in het Arabisch op haar T-
shirt. Marianne van Bochove (24) doet onder-
zoek naar de vraag of de integratie van al-
lochtonen in Nederland bemoeilijkt wordt 
door hun contacten met het land van her-
komst. Ze is aio binnen het onderzoeksteam 
‘Transnationalisme en stedelijk burgerschap 
aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
van de EUR en heeft er inmiddels een jaar on-
derzoek op zitten.                                                     
                                
Het vraagstuk ligt politiek gevoelig”, vertelt Van Bochove. “Kijk maar naar de 
discussie over de dubbele nationaliteit. Marokkaanse Nederlanders zouden hun 
Marokkaanse paspoort moeten inleveren om aan te tonen dat ze voor het Ne-
derlands burgerschap hadden gekozen. Het onderhouden van persoonlijke, eco-
nomische, sociale en culturele betrekkingen met het moederland zou een actief 
burgerschap in Nederland in de weg zou staan. Maar is dat werkelijk zo? Iden-
titeit is geen vaststaand gegeven. In de grote stad al helemaal niet. Mensen be-
wegen zich in verschillende sociale groepen. Voor allochtonen geldt dat ook. 
Door hen te dwingen voor een identiteit te kiezen, bereik je niet dat zij integre-
ren. Integendeel.” 

Stempeltje  Hoe vergaat het allochtone Nederlanders die hun best doen 
om te integreren in het huidige politieke klimaat? Om dat te weten te komen, 
richtte de onderzoeksgroep van Van Bochove zich op succesvolle allochtone Ne-
derlanders. Mensen die zijn opgeklommen tot de zogenaamde middenklasse. 

Zij interviewde tweehonderd leden van de allochtone middenklasse in Rotter-
dam, mensen met een Surinaamse, Turkse of Marokkaanse achtergrond. Van 
Bochove: “Wat blijkt? Ondanks het feit dat ze succesvol zijn, voelen zij zich 
vaak niet geaccepteerd. Ze komen maar niet af van het stempeltje ‘allochtoon’.” 
“Allochtone Nederlanders moeten steeds weer aan nieuwe eisen voldoen om er 
bij te mogen horen”, vervolgt ze. “Het is niet langer genoeg dat zij zich in soci-
aal-economisch opzicht hebben bewezen. Nederlandse allochtonen worden de 
laatste jaren steeds meer beoordeeld op hun geloof. Ben je moslim? Dan zal je je 
wel onvoldoende identificeren met de Nederlandse cultuur. Die verandering 
heeft te maken met het gevoel in de samenleving dat de islam een bedreiging is. 
Ook de toon van het publieke debat is van invloed. Als het debat steeds gevoerd 
wordt in termen van ‘wij’ autochtone Nederlanders en ‘zij’ allochtone Neder-
landers, helpt dat natuurlijk niet.”

‘WEET JE WAT, IK BEN 
GEWOON MOSLIM!’
Ibtissam Abaaziz (25), promovenda op het ter-
rein van de godsdienstsociologie, denkt dat 
religie een comeback maakt onder Marok-
kaanse jongeren. Ze zouden op zoek zijn naar 
hun identiteit. Abaaziz deed als studente al 
onderzoek naar hoe Marokkaanse jongeren 
de islam beleven. De verschillen met de oudere 
generatie waren opmerkelijk.	
																																																				
Om te beginnen bleken Marokkaanse jongeren veel minder vaak naar de mos-
kee te gaan dan gedacht, en losser om te gaan met religieuze praktijken, zoals 
bidden. Maar daar stond tegenover dat de jongeren op eigen wijze vorm gaven 
aan hun islamitisch geloof door goede daden te verrichten, bijvoorbeeld door 
het doen van vrijwilligerswerk. Sommige jongeren bleken op zoek naar een 

Ze zijn alle drie wetenschapper aan de EUR, en danken alle drie hun onderzoeksobject aan de 
multiculturele samenleving. Marianne van Bochove onderzoekt de relatie tussen integratie 
van allochtonen en de contacten met het land van herkomst. Ibtissam Abaaziz neemt de bele-
ving van de islam onder Marokkaanse jongeren onder de loep. Christian Tröster bestudeert 
de rol van diversiteit binnen het bedrijfsleven.    tekst	Hilde van Halm en Marieke Verhoeven	fotografie	Ronald van den Heerik 
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‘pure’ vorm van de islam. Deze jongeren bestuderen de Koran en lezen de  ha-
diths om voor zichzelf uit te maken welke religieuze gebruiken cultureel bepaald 
zijn en welke gebaseerd op de oorspronkelijke islam.
“Literatuur wijst uit dat die zoektocht naar een eigen religieuze identiteit wordt 
ingegeven door het feit dat ze zich niet thuis voelen in Marokko, maar ook niet 
in Nederland. Ze voelen zich nergens geaccepteerd en moeten hun plek in de 
Nederlandse samenleving steeds bevechten. Daarbij komt dat zij steeds vaker 
aangesproken worden als moslims. Ze moeten antwoord geven op vragen waar 
ze zelf aanvankelijk helemaal niet mee bezig waren, zoals ‘waarom draag je een 
hoofddoek?’ Zo ontstaat een behoefte aan een duidelijke identiteit, aan religie. 
Religie schrijft voor wat wel en niet mag en hoe je je wel of niet hoort te gedra-
gen en te kleden.”

Inhaalslag  Abaaziz praat rustig en zelfbewust. Ze komt over als 
iemand met een talent voor het ordenen van ideeën en gedachten. De vraag 
of Marokkaanse jongeren met het islamitische geloof bezig zijn vanwege een 
gebrek aan normen en waarden in de westerse samenleving, beantwoordt ze 
ontkennend. “Nee, ik denk dat de samenleving hen wel bepaalde mogelijkhe-
den tot identificatie biedt. De kernwaarden zoals democratie en vrijheid onder-
schrijven zij wel en binden hen ook aan Nederland. De knelpunten liggen niet 
hier, maar op het vlak van de gelijke kansen en de wens om voor vol te worden 
aangezien.” 
De kansen voor Abaaziz om door te breken als jonge onderzoekster zijn gun-
stig. Op haar vakgebied, de godsdienstsociologie, valt er een inhaalslag te ma-
ken als het gaat om onderzoek naar een nieuwe beleving van de islam in het 
Westen. Bovendien kunnen de inzichten uit het onderzoek een bijdrage leveren 
aan het integratiedebat. “Mensen zijn de tegenstelling Marokkaan-Nederlan-
der moe”, denkt Abaaziz. “Mijn idee is dat religie mensen een uitkomst biedt. 
Een religieuze identiteit is in ieder geval duidelijk. Zo zei een vrouw pas tegen 
mij. Ben ik nou een Marokkaanse of een Nederlandse? Weet je wat, ik ben ge-
woon moslim!”

‘MINDERHEDEN HEB-
BEN BAAT BIJ SFEER 
VAN VERTROUWEN’
Zeven dagen per week is Christian Tröster (27) 
bezig met diversiteit. De oorspronkelijk uit 
Duitsland afkomstige aio doet binnen de RSM 
Erasmus University onderzoek naar de rol 
van diversiteit in het bedrijfsleven.

“Ik ben een beetje verslaafd aan het onderwerp. Ook in het weekend let ik op 
diversiteit, bij het lezen van de krant of kijkend naar de televisie”, begint Chris-
tian Tröster. Vijf jaar geleden verhuisde hij van Duisburg (Duitsland) naar 
Groningen om sociologie te studeren. Zijn interesse voor diversiteit werd daar 

in het studentenhuis gewekt. Vol enthousiasme vertelt hij in perfect Nederlands 
over zijn studententijd. “Ik woonde met een groep internationale studenten in 
één huis, en dat was echt te gek. De sfeer was zo goed. Hoe al die verschillende 
culturen in harmonie samenleefden vond ik meteen heel interessant.” 
Toen zich na zijn afstuderen de mogelijkheid voordeed om bij de afdeling Orga-
nisation and Personnel Management van de RSM te promoveren, twijfelde hij 
dan ook geen moment. Op dit moment werkt hij samen met professor Daan van 
Knippenberg, expert op het gebied van diversiteit, aan een onderzoek naar de 
invloed van het bestaan, dan wel het ontbreken van diversiteit in het bedrijfsle-
ven. Ze zijn nog op zoek naar geschikte bedrijven voor de dataverzameling. 

Sociale leidinggevende  Onderzoek naar diversiteit begint bij 
de definitie: wat is diversiteit? Tröster: “Breed gezegd omvat diversiteit alle di-
mensies waarop mensen van elkaar verschillen. Meer specifiek speelt diversi-
teit zich af op twee niveaus. Ten eerste heb je de demografische diversiteit: ken-
merken waarin mensen aan de oppervlakte van elkaar verschillen. Dan gaat 
het dus om zaken als leeftijd, geslacht en afkomst. Op een tweede niveau be-
staat er diversiteit tussen persoonlijkheden. Zo kan een autoritaire leidingge-
vende botsen met een collega die juist veel waarde hecht aan autonomie. Deze 
vorm van diversiteit gaat vaak pas later een rol spelen, wanneer het eerste ni-
veau is overstegen.”
In een eerder onderzoek naar leiderschap en diversiteit bij een grote multinatio-
nal kwam Tröster tot een belangrijke bevinding. Minderheden binnen een orga-
nisatie hebben meer baat bij een open, sociale leidinggevende, bij wie ze zich 
veilig voelen om hun mening te uiten. Meerderheden hebben geen toegankelijke 
leidinggevende nodig om zich te durven uiten. “Binnen veel bedrijven geldt het 
recht van de meerderheid”, legt Tröster uit. “En die meerderheid bestaat meest-
al uit blanke mannen. Vrouwen en allochtone werknemers zijn een minderheid 
en ervaren het als een hoge drempel om met nieuwe initiatieven of ideeën te ko-
men.” Dat is volgens Tröster jammer, want het heeft niet alleen tot gevolg dat 
goede ideeën geen ruimte krijgen, en innovatie hierdoor achterblijft, maar het 
betekent ook dat minderheden zich niet prettig voelen en daardoor slechter 
functioneren.
Een goed voorbeeld van de moeizame rol van een minderheid binnen een orga-
nisatie zijn de zogenaamde expatriats, werknemers die bij een buitenlandse 
vestiging van hun werkgever komen te werken. Zij voelen zich vaak niet veilig 
en onvoldoende zeker om in de nieuwe omgeving hun observaties en meningen 
te bespreken. Tröster: “Stel dat je als Nederlander op een zusterkantoor in 
Duitsland komt te zitten met twintig Duitse collega’s. Dan zeg je niet snel ‘in 
Nederland doen we het zo en zo, en dat is eigenlijk veel beter’. Er moet echt een 
sfeer van vertrouwen worden gecreëerd, dan voelen mensen zich pas vrij om 
zich echt uit te spreken.” De leidinggevende speelt hierbij een sleutelrol. Orga-
nisaties zouden zich zodoende moeten focussen op hun leidinggevenden. Mana-
gers moeten leren om open te staan voor ideeën van hun ondergeschikten. 

Begeleiding  Een ander probleem is dat bedrijven vaak te snel het idee 
hebben ‘genoeg aan diversiteit te doen’. “Zodra een organisatie een gemengd 
werknemersbestand heeft, denkt men dat het klaar is”, vertelt Tröster. “Ik hoor 
vaak van bedrijven ‘we hebben vrouwen en allochtonen in dienst, dus we doen 
het prima’. Maar dat is nog maar het begin. Je kunt wel allemaal verschillende 
mensen bij elkaar zetten, maar je moet het natuurlijk wel begeleiden. Nog-
maals, de belangrijkste rol hierin is voor de leidinggevenden. Pas als je vanuit 
het management aangeeft open te staan voor de inbreng en kennis van je ge-
mengde werknemersbestand, heb je wat aan diversiteit.” 

De faculteit Organisation and Personnel Management van de RSM is regelmatig 
op zoek naar scriptiekandidaten met interesse in het onderwerp diversiteit. Neem 
voor meer informatie contact op met het secretariaat van de RSM Erasmus Uni-
versity via info@rsm.nl of ( 010) 408 2222.



Organisatie 
Erasmus Magazine (EM) is het universiteitsblad van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). EM Online 
(www.erasmusmagazine.nl) is vanaf komend college-
jaar vernieuwd en moet dé nieuwssite van de EUR wor-
den. EM brengt nieuws, opinies en achtergrondverhalen 
over het academische leven in Rotterdam. EM richt 
zich primair op studenten en medewerkers van de EUR. 
Daarnaast wil EM met informatieve en opiniërende 
artikelen een breder lezerspubliek trekken. 
De redactie van EM vormt een aparte afdeling binnen 
de Stafafdeling van de universiteit. Het redactiestatuut 
garandeert de onafhankelijkheid van de redactie.
Erasmus Magazine verschijnt iedere 14 dagen, 22 keer 
per jaar. EM Online wordt vanaf komend collegejaar 
voortdurend ververst. De redactie bestaat, na het 
vervullen van deze functie, uit vijf redacteuren en twee 
ondersteunende medewerkers.

Functiebeschrijving 
Als redacteur van het Erasmus Magazine (EM) word je 
ingezet voor de nieuwsverslaggeving voor het onafhan-
kelijke magazine en de website van de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam. Voor de site werk je direct samen met 
de webredacteur. Verder leg je je toe op het schrijven 
van stevige en prettig leesbare achtergrondverhalen. 
Je volgt het universitaire leven in het algemeen en een 
aantal faculteiten in het bijzonder. Je aandachtsgebie-
den zijn voornamelijk onderwijs en studenten

Functie-eisen 
Een journalistieke opleiding op minimaal hbo-niveau 
strekt tot aanbeveling. Je hebt aantoonbaar minimaal 
twee jaar journalistieke ervaring in het schrijven van 
achtergrondverhalen. Ook ben je thuis in de wereld van 
webjournalistiek. Je hebt een scherpe pen en een neus 
voor nieuws en je kan dit ook voor een gespecialiseerd 
blad en site als EM pakkend brengen. Je weet snel een 
eigen netwerk te creëren, bent van nature nieuwsgie-
rig, kritisch ingesteld en je hebt een creatieve geest. 
Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de universitaire 
wereld, het onderwijsveld, het studentenleven én Rot-
terdam. Uiteraard beheers je het Nederlands uitstekend 
en is je Engels ook van behoorlijk niveau.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO 
Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). Het dienstver-
band voor 24 uur (0,6 fte) wordt vooralsnog aangegaan 
voor de duur van één jaar. Na deze periode behoort een 
dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkhe-
den. De functie is vanaf 1 september beschikbaar.

Het salaris is afhankelijk van uw kennis en ervaring en 
bedraagt bij een fulltime aanstelling maximaal € 3352,-- 
bruto per maand (schaal 9 CAO NU). Conform de CAO 
NU kan gedurende maximaal 2 jaar een aanloopschaal 
gehanteerd worden. Daarnaast omvat het aantrek-
kelijke arbeidsvoorwaardenpakket onder meer een 
structurele eindejaarsuitkering van 6,4% (oplopend tot 
8,3% in 2009) en ruime verloffaciliteiten.

Meer informatie 
Meer informatie over de vacature kan je verkrijgen bij:
Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur
Telefoonnummer: 010- 4081826 
E-mail adres: gunneweg@em.eur.nl

In	verband	met	een	vacature	is	er	op	korte	termijn	plek	voor	een	nieuwe	

REDACTEUR	VOOR	MAGAZINE	EN	WEB	(24	uur)

Stuur voor 2 juli je motivatie, CV en minimaal één artikel van eigen hand naar: gunneweg@em.eur.nl
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Tariq Ramadan (Genève, 1962), de veelbesproken Zwitserse 
moslimdenker en gastprofessor aan de EUR, is met zijn eloquen-
tie altijd goed voor veel bezoekers. Ook afgelopen vrijdag 13 juni 
in zaal B4, waar hij debatteerde over de rol van vrouwen in de is-
lam. Pikant. Ramadan heeft een – onterecht negatieve – reputa-
tie op dit gebied. Toch lijkt het erop dat hij het onbegrip ook zelf 
in de hand werkt. Al kan hij vermoedelijk ook niet anders. Het is 
misschien het probleem van de bruggenbouwer die hij wil zijn.
De vraag van het debat: wat moeten we met een regel in de Ko-
ran – of een andere islamitische tekst – waarin de vrouw onder-
geschikt wordt aan de man? Ramadan: “We moeten rekening 
houden met de culturele en historische context. In de jaren waar-
in de tekst van de Koran ontstaat, zie je dat de betekenis al ver-
schuift.” Verschillende historische mentaliteiten lieten hun spo-
ren na in de teksten en interpretaties, zegt Ramadan, en het vergt 
contemplatie en kritische interpretatie om het ware geloof eruit te 
destilleren. Onderschikking van de vrouw hoort volgens Rama-
dan niet bij de ware islam. 
Via verschillende islamitische begrippen trachtte Ramadan dui-
delijk te maken dat de vrouw in wezen niet onderdoet voor de 
man. Maar die discussie was voor niet-moslims soms maar 
moeilijk te volgen. En dat was niet alleen omdat bepaalde begrip-
pen onbekend zijn. Het was ook omdat Ramadan heel ver mee-
gaat in het postmoderne wetenschappelijke denken. Hij goochelt 
met begrippen als ‘culturele context’ en ‘projectie’, die suggeren 
dat betekenis altijd aan verandering onderhevig is, omdat het 
steeds door andere mensen in andere tijden wordt gelezen, en 
dus nooit vast komt te liggen op één mogelijke waarheid. Totdat 
hij op een bepaald moment de streep trekt en zegt: ho, er is maar 
één ware islam. En die kan je leren kennen.
Er moet ook wel één zuivere (moeilijk te leren) islam zijn volgens 
hem: “Anders opent dat de weg voor snelle beweringen in naam 
van het geloof.” Als alle interpretaties waar kunnen zijn, dan 
kunnen ook de makkelijke, korte en demagogische aanspraken 
van de schriftgeleerden waar zijn. Dat zijn aanspraken die lekker 
in het gehoor liggen bij mensen op zoek naar eenduidigheid en 

richting, zeker in een helaas nog vooral ongeletterde moslimwe-
reld.
Eenduidige lezingen leiden volgens Ramadan tot onverantwoord 
selectieve, cultureel gekleurde betekenissen. Bijvoorbeeld: vrou-
wen zijn minder. Maar meervoudige lezingen leiden ook weer tot 
eenduidige, makkelijke waarheidsaanspraken. Dus moeten we 
hard studerend op zoek naar de onderliggende, ware – en dus 
weer eenduidige islam. Die paradoxale logica kwam naar boven 
bij deze discussie. Het laveren tussen postmodern denken en 
toch een ouderwetse God als moreel ijkpunt aanhouden, maakt 
Ramadan een paradoxale bruggenbouwer, die eilanden op drift, 
op volle zee met elkaar wil verbinden. Het zal aan beide kanten, 
gelovig en niet-gelovig, lof maar ook onbegrip blijven oogsten. 
Een moslima in de zaal stelde de terechte vraag: “Is het dan 
rechtvaardig dat de Koran al die eeuwen verkeerd begrepen is? 
Wat moeten wij vrouwen daarmee?” 
Dan zegt Ramadan duidelijk: “Geweld mag je niet tolereren.”
Maar de ‘ongelovige’ of ‘seculiere’ toehoorder, die een begrip als 
soera als simsalabim in de oren klinkt, kijkt net zo vreemd op. 
Het gaat in wezen om dezelfde vraag. Waarom eindeloos stude-
ren en herinterpreteren om de ware islamitische regels – of die nu 
goed of slecht zijn – steeds in de pas te laten lopen met de huidi-
ge rechtspraak? De Bijbel is ook maae een boek, uit hoofden van 
mensen ontstaan, in een culturele context. Kunnen we ons niet 
gewoon aan de universele mensenrechten houden en de Koran 
zien als ‘literatuur’ die hooguit kan inspireren? 
De paradox bleef vooral binnen de wetten van de eigen parochie. 
En daarin zit Ramadan verstrikt. Vermoedelijk daarom kon hij 
toentertijd geen verbod op steniging aanhangen, en pleitte hij 
louter voor ‘een moratorium’. Dat moest wel: anders zou hij zijn 
al te lettergetrouwe, patriarchale dialoogpartners verliezen. Hij 
wil nu eenmaal – en dat blijft zeer lovenswaardig – een bruggen-
bouwer zijn. 

Het debat ‘Moslims in het Westen: tussen traditie en moderniteit’  is 
digitaal te zien op www.tarikramadan.nl en www.avicenna.nl

TARIQ	RAMADAN:	ONNAVOLGBAAR	BRUGGENBOUWER
De ware islam is niet misogyn volgens de populaire professor Tariq Ramadan. Om dat te zien heeft de (moslim)lezer wel 
een ‘diepgaande kennis’ nodig van het geloof. Dat is zeker geen sinecure: want de Koran is zelf gesluierd en verandert 
voortdurend van betekenis. Hoe paradoxaal.             tekst Daan Rutten	fotografie	Ronald van den Heerik

Wetenschapsagenda	EM	

27	JUNI

09.00 uur
Forumzaal, gebouw M 
(W)
Promotie S.M. Alavinia
The Effects of Work on 
Health and Work Ability 

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M 
(W)
Promotie R. van Herk
A Closer Look at Pain in 
Nursing Home Residents 

16.00 uur
Forumzaal, gebouw M 
(W)
Oratie prof.dr. P.F. 
Wouters
Bijzonder hoogleraar 
Kennisdynamica, in het 
bijzonder de implicaties 
van de informatiserings-
processen voor de we-
tenschapsbeoefening
‘Dolend dromen van het 
wereldbrein’

(H)= campus Hoboken, 
Faculteit Erasmus MC - 
Dr. Molewaterplein 50
(W) = campus 
Woudestein, Burg. 
Oudlaan 50

Volgens Tariq Ramadan moet er wel één zuivere islam zijn: “Anders opent dat de weg voor snelle beweringen in naam van het geloof.”  
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Strand aan de Maas
Toegegeven: er bestond wat scepsis over dit opgespoten stadsstrand aan de 
Boompjeskade toen het in 2003 de eerste zomer inging. Was dat nou allemaal 
wel nodig, die cocktails, lauwe loungemuziek en andersoortige hipheid aan de 
voet van de Willemsbrug? Maar stiekem is het er toch wel erg lekker. Zwemmen 
is er niet bij, maar zonnen, drinken, eten en beachvolleyballen wel. Gratis toe-
gankelijk ligt het Rotterdamse stadsstrand tot eind september ter beschikking 
voor iedereen die autoloos is, of geen zin heeft in de zwetende treinreis naar 
Hoek van Holland of Scheveningen. Met op 29 juni ‘Funk me aan de Maas’ en 
elke vrijdag ‘Hot summer cool jazz’. 
Van 30 juni tot 6 juli staat het strand bovendien in het teken van ondernemende 
Rotterdamse vrouwen. Elke middag staat in ‘Females aan de Maas’ een andere 
ambitieuze dame centraal. 

 Metropolis
Gratis is een woord dat Nederlanders als muziek in de oren klinkt. Waar fes-
tivals als Pinkpop, Lowlands en North Sea Jazz je een flinke duit kosten is 
Metropolis helemaal gratis. Het festival wordt omschreven als ‘the best you’ve 
never heard of’, en kenmerkt zich door de relaxte sfeer en de diversiteit van 
het publiek. Zondag 6 juli vanaf 12.00 uur begint in het Zuiderpark het festi-
val – voor de twintigste maal, een jubileumeditie. In het verleden stonden er 
in het Zuiderpark bands op de podia die kort daarna doorbraken bij een groot 
publiek, zoals The Smashing Pumpkins, The Prodigy, The Strokes en Wu tang 
Clan. Dit jaar kunnen we uitkijken naar optredens van onder meer Bloed Red 
Shoes (UK), Friska Viljor (SE), Devotchka (US) en de uit Nederland afkom-
stige acts Voicst en Hit Me TV. Het festival lijkt met Voicst en Bloed Red Shoes, 
iets meer dan voorgaande jaren, op safe te spelen. Deze twee acts genieten 
inmiddels een redelijke bekendheid en zijn, tegen de doelstelling van het festival 
in, al enigszins doorgebroken.

Drie dagen lang dé Jazzstad
North Sea Jazz is allang niet meer alleen Jazz. Ook aan Jazz gerelateerde mu-
ziekgenres zijn meer dan welkom. Een kijkje in het programma leert ons dat 
ook Hip Hop, R&B, Soul, Blues en Funk vertegenwoordigd zijn. Is het festival 
daarom minder leuk? Nee, zeker niet. Op vrijdag 11 tot en met zondag 13 juli 
vindt in Ahoy’ de 33e editie van het grootste indoor Jazzfestival plaats. Op de 
vijftien podia verwelkomt de organisatie dit jaar grote namen als Alicia Keys, 
Herbie Hancock, Paul Simon, Joe Jackson, The Mars Volta, Gnarls Barkley 
en Mark Ronson. De Nederlandse inbreng komt van Alain Clark, Room 
Eleven en Hans Teeuwen. In totaal komen er circa 180 acts naar Rotterdam. 
Het centrale thema dit jaar is ‘Vocals in Jazz’, met daarin ruim aandacht voor 
jazzvocalisten, stemkunstenaars en warme soulstemmen. Aan dit alles hangt 
wel een prijskaartje; een kaartje voor drie dagen kost € 179,-maar voor veertien 
optredens moet extra betaald worden. Zo kost het optreden van Diana Krall je 
nog eens € 30,- extra (een all-in kaartje kost € 365,-).

Theatercamping
Op Camping Rotterdam vervult een enorme cast van professionele acteurs de 
typische campingfuncties en spelen de gasten zichzelf. Van 31 juli tot 3 augus-
tus wordt op het Noordereiland een theatrale stadscamping opgetrokken, waar 
bezoekers zich kunnen onderdompelen in een breed cultureel aanbod: muziek, 
beeldende kunst, straattheater. Zo konden campinggasten vorig jaar genieten 

LEKKER WEG IN EIGEN STAD
Thuisblijven, dat kan natuurlijk ook. Terwijl iedereen haastig tickets boekt naar de meest exotische bestemmingen, maakt Rotterdam zich weer 
klaar voor een bruisend festivalseizoen. Erasmus Magazine zette de leukste evenementen op een rijtje.   tekst Geert maarse en Robin Haan

Voicst (foto Nick Helderman).
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van het Nederlands Kampioenschap achteruitlopen, een cursus signing  door 
stewardessen en een behandeling in de therapy tunnel. Tja. Een beetje vreemd, 
maar wel lekker dus. 
Nadeel: voor al dat extra’s betaal je ook wat. Voor € 17,50 zet je je tent op, en 
overnachten kost € 11,- per persoon. Maar dan word je wel wakker met uitzicht 
op de Maas.

Klassiek in Het Park
Op zondag 10 augustus vindt voor de 22e keer de ‘Dag van de romantische 
muziek’ plaats. Behalve de romantische, klassieke muziek die op zeven podia 
ten gehore gebracht wordt, is een groot aandeel weggelegd voor de sfeer en 
entourage. Met de aankleding van de podia en het Park, een informatiemarkt, 
een koets, snoep- en ijskarren en het eten van culinaire delicatessen vormt de 
dag een charmante vlucht uit het hectische stadsleven. Tussen de picknickende 
gezinnen flaneren bovendien oudere bezoekers die zich speciaal voor deze dag 
mooi uitgedost hebben. Er is een podium met laureaten van de Piano Drie-
daagse, het Prinses Christina Concours en een kinderpodium. Op het Grada 
van Beek-Donnerpodium krijgen jonge, talentvolle vrouwelijke musici een kans 
om te spelen voor een breed publiek en ook het Rotterdams Conservatorium is 
vertegenwoordigd. Het meest romantische deel van de dag is misschien nog wel 
het afsluitende Maanlichtconcert. Met het invallen van de schemering wordt 
om half tien de komische éénakteropera Rita, van G. Donizetti opgevoerd.

Filmzomer en pleinbios
Zowel Cinerama als Lantaren/Venster presenteren in juli en augustus een 
speciaal zomerprogramma. In Cinerama verschijnen een aantal toppers van 
het afgelopen seizoen opnieuw op het witte doek, waaronder het romantische 
oorlogsdrama ‘Atonement’ en de roerige kostuumfilm ‘Elizabeth, the Golden 

Age’. Geen liefhebber van romantiek en melodrama? De bioscoop heeft ook een 
speciaal muziekfilmprogramma. Zo krijgen de magistrale Dylanbiopic ‘I`m not 
there’ en het vlammende ‘Dixie Chicks: shut up and sing’ een herkansing en is 
een voorvertoning te zien van de Neil Youngfilm ‘CSNY Déjà Vu’.
In Lantaren/Venster gooien ze het over een andere boeg. Daar komen thuisblij-
vers in mediterrane sferen met een Italiaans filmprogramma. Onder de recente 
klassiekers bevinden zich het onovertroffen misdaadsprookje ‘Le conseguenze 
dell’amore’ en de overweldigende magisch-realistische vertelling ‘Io non ho 
paura’. Natuurlijk Nederlands ondertiteld, maar voor de fanatiekelingen wordt 
er een cursus Italiaans aangeboden.
Als pièce de résistance voor de filmliefhebber is er ook deze zomer weer de 
Pleinbioscoop. Op het Lloyd Multiplein wordt van 13 tot en met 24 augustus 
een buitenbios opgetrokken met een brede programmering: van brede publieks-
films tot betrokken arthouse. Aanvang rond half tien (eigenlijk gewoon als het 
donker is) en gratis toegankelijk.

Tropische sferen
Het ultieme zomergevoel in ons land komt het best tot uiting met het jaarlijks 
terugkerende Rotterdamse zomercarnaval. Vele honderdduizenden bezoekers 
weten elk jaar weer hun weg naar de straatparade te vinden, daarmee is het tro-
pische carnaval een van de grootste evenementen van Nederland. De straatpa-
rade vindt zoals elk jaar plaats op de laatste zaterdag van juli, dit jaar is dat de 
26e. Onder aanvoering van de koningin van het zomercarnaval voert de parade 
vanaf 13.00 uur door de Rotterdamse straten. Dat zal zo’n zeven uurtjes 
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duren. Dit jaar ontving de organisatie een recordaantal inschrijvingen voor de 
straatparade. Met de avond voor de straatparade warmt Rotterdam zich vast 
op met ‘Battle of the drums’, vier brassbands doen op deze dag vanaf 19.00 uur 
op de Coolsingel een gooi naar de titel ‘beste brassband van Nederland’.

Racewagens
Ook voor de snelheidsduivels is er deze zomer voldoende te beleven in Rot-
terdam. Op 17 augustus, is de Bavaria City Racing. Op deze dag staat de Rot-
terdamse binnenstad in het teken van de straatraces. Formule 1-bolides laten 
met demonstraties het publiek zien waartoe ze in staat zijn. Onder anderen de 
Rotterdamse coureur Robert Doornbos zal acte de présence geven. Wil je op de 
zilveren tribune zitten, trek dan je portemonnee: een kaartje kost € 77,50.

Dansend door de straten
Geïnspireerd door de Berlijnse Love Parade organiseert Rotterdam elk jaar 
een eigen muziekparade: de Fit For Free Dance Parade. Het evenement, dat 
voor het eerst in 1997 werd georganiseerd, vindt dit jaar plaats op 9 augustus 
vanaf 14.00 uur. Met 400.000 bezoekers is de Dance Parade het grootste dance-
evenement van de Benelux. Een parade van circa veertig deelnemende wagens 
trekt op de bewuste dag door het centrum van de stad. Onder de deelnemers 
zijn ieder jaar veel toonaangevende deejays en clubs. De deejays worden op de 
wagens vergezeld door dansende, schaars geklede, dames en heren. Qua mu-
ziek kun je alle stijlen van dance verwachten; van trance en house tot techno en 
hardcore. Na afloop zijn er in de diverse clubs in de stad afterparties. 

Havendagen
Het is Rotterdam Groenjaar 2008 en dat zullen we weten ook. Duurzaamheid 
is het sleutelwoord voor het gros van de evenementen dat op stapel staat. Het 
thema van de Wereldhavendagen – dit jaar op 5,6 en 7 september – is dan ook 
‘Groen licht voor de haven’. Daarmee wordt tijdens de 31e editie extra aandacht 
besteed aan groene en innovatieve excursies. Gelukkig zijn er ook de vertrouw-
de spectaculaire shows op het water en in de lucht en wordt de zaterdagavond 
afgesloten met het traditionele vuurwerk. Verder onder andere een parade van 
drie- en viermast zeilschepen op de Maas, seminars over buitenlandse projecten 
van het havenbedrijfsleven en demonstraties van de marine. Tijdens dit eerste 
weekend van september wordt de Willemskade omgetoverd tot een gezellig 
boulevard, waar je terecht kunt voor de nodige versnaperingen. 
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Redbull Air Race
Op 19 en 20 juli komt voor de tweede maal de Red Bull Air Race naar Neder-
land. Twaalf piloten afkomstig uit verschillende landen strijden in verschillende 
wereldsteden om de titel ‘wereldkampioen Air Racen 2008’. Het evenement 
vindt plaats boven de Maas, rond de Erasmusbrug en belooft wederom een 
enorm spektakel te worden. De vliegtuigen behalen een maximumsnelheid van 
370 km/uur. Kaartjes voor twee dagen kosten tussen € 27,50 en € 42,50.

EN VERDER
Zomerzondagen 
Wekelijkse muziek- & theatermiddagen aan de voet van de Euromast. 
Tot 13 juli elke zondag 14.00-17.30 uur, gratis toegang.

Wednesday Night Skate
Rol mee in deze wekelijkse skatekaravaan door Rotterdam. 30 juli tot 
27 augustus, elke woensdagavond, vrij toegankelijk.

Gooi een tomaat naar een schrijver & een 
roos naar de zangeres
Literaire beledigingen worden beantwoord met salvo’s rijpe tomaten bij 
Café Rotterdam. Donderdag 7, 14, 21 & 28 augustus. 

OVG Veerhavenconcert 
Klassiek openluchtconcert met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
koor en solisten. 30 augustus, gratis toegang. 

Drijf-inn
Vanaf een bootje genieten van subtropische optredens in de Oude Haven. 
29 tot en met 31 augustus, reserveren voor een bootje.

BUITEN ROTTERDAM
Parkpop
Grootste gratis muziekfestival van Europa. Vindt plaats op 29 juni in 
Den Haag.

Over het IJ festival
Voorstellingen op het gebied van theater, muziek en beeldende kunst in 
Amsterdam-Noord. Van 3 t/m 13 juli.

Lowlands
Alternatief festival in Biddinghuizen met muziek, literatuur, film,  Cabaret 
(kleinkunst), ballet, theater en strip. Lowlands is van 15 t/m 17 augustus, 
een ticket kost € 132,50.

Grachtenfestival
Jaarlijks terugkerend muziekfestival waarvan uitvoeringen van (klassieke) 
muziek op bijzondere locaties in Amsterdam de basis vormen. Het Grach-
tenfestival vindt van 16 t/m 24 augustus plaats in de Amsterdamse binnen-
stad en aan de IJ-oevers.

Film By The Sea
Filmfestival in Vlissingen. Combinatie van commerciële en arthouse films. 
Van 12 t/m 21 september.

ZXZW
Cultureel festival met muziek, film, theater en visuele kunst, dat sinds 2005 
wordt georganiseerd in Tilburg. Van 14 t/m 21 september. 
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voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten 
met pit en ambitie.

Wij hechten veel belang aan inhoud, 
representatie en betrouwbaarheid. 
ECHS biedt versnelde en begeleide 
MBO & HBO opleidingen aan.

Zie www.eurocollege.nl voor 
impressies

Informatie : e.vandewalle@dimu.nl

Sollicitaties : solliciteren@dimu.nl 
t.a.v. drs. Mw J. van Gelder.
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die ervaring heeft als secretaris/secretaresse 
een boeiende groeifunctie als 

offi ce manager.

Van Meurs advocaten is een klein kantoor 
met vier advocaten. De omgang tussen 
de medewerkers is informeel en niet 
hiërarchisch. Het kantoor oefent zowel 
de sociale als de commerciële, algemene 
rechtspraktijk uit.

De functie is in deeltijd (minimaal 20 uur) te 
vervullen. Zij omvat lichte administratieve 
werkzaamheden, agendabeheer, 
kantoororganisatie, facturatie en eenvoudige 
correspondentie. (De advocaten typen zelf 
hun teksten).

Wie belangstelling heeft voor het vervullen 
van deze vacature kan binnen veertien dagen 
reageren via brief of e-mail met curriculum 
vitae t.a.v. mr. Margot Theunessen, 
Ungerplein 2-2, 3033 BR  Rotterdam of 
margot@vanmeurs-advocaten.nl. 

Vacature Erasmus Topsport Bureau (E.T.B.)
Het ETB ondersteunt topsporters in de combinatie topsport en studie. Als 
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bedrijf voor online coaching en 
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Functie-eisen: 
opleiding  journalistiek/ per-
soneel en arbeid/ psychologie, 
4e jaar of net afgestudeerd. 
Kennis en af�initeit met 
internet en psychologie, 
zorgvuldig en gestructureerd 
kunnen werken. 

Geboden wordt: 
overeenkomst op freelance 
basis, voldoende ruimte voor 
initiatief en meedenken. 

Voor meer informatie: 
Martine Stam. Email 
minddistrict@gmail.com
of bel 010-2142053.

Gezocht: 
Juridische student(e)

uit regio Den Haag,

voor juridische werkzaamheden in 
aansprakelijkheidsrecht(letselschade).

Sollicitaties schriftelijk:
T.a.v.: mr. J.F. Sang-Ajang, Postbus 
19347, 2500 CH  Den Haag. Voor 
telefonische inlichtingen: 0614327856 



T/M 30 JUNI
Met een penning geëerd
Het Nederlands Economisch Penningkabinet van de EUR werd dit jaar 
verrast met vier schenkingen (Sanders, De Oude, Nolst Trénité en STAR 
– Vereniging Trustfonds EUR), die integraal worden getoond. Daar-
naast bevat de tentoonstelling een selectie van de recente aanwin-
sten, die betrekking heeft op de economische bedrijvigheid in Neder-
land of op de eigen universiteit. Voorbeelden daarvan zijn de Pierre 
Baylepenning ontworpen door Cor van Kralingen, de De Mandeville-
penning, ontwerp: Ad Haring en werk van onder anderen de kunste-
naars Marianne Letterie, Jannes Limperg, Henk van Bommel en Willem 
Vis. Locatie: Hal voor de bibliotheek, Woudestein. Tijd: ma. t/m vr. 8.00-
22.30 uur en za. van 9.00-17.00 uur.

18 T/M 21 AUGUSTUS
Eurekaweek
In het propvolle programma van de Eurekaweek worden de eerstejaars wegwijs gemaakt op de 
campus en in de stad. Enkele onderdelen zijn open voor alle studenten, zoals de Night of the Songs 
op dinsdagavond en het slotfeest in Off_Corso op donderdagavond. Ook is iedereen welkom op de 
informatie op woensdagmiddag, het donderdagmiddagfestival en bij de programma’s die studen-
tenverenigingen ’s avonds aanbieden. Kijk voor het hele programma op www.eur.nl/eurekaweek. 

EM 21 rubriek reactie pagina 

26 juni 2008 vooraf redactie@em.eur.nl 31

FESTIVAL

MUZIEK

 EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM 27 JUNI 
Rotterdam Rocks! 
Rotterdam Rocks! is het resultaat van een unie-
ke samenwerking tussen diverse Rotterdamse 
bands om in de Maasstad meer ruimte aan 
jong muzikaal talent te bieden. Tijdens deze 
eerste editie treden de bands Pangea, Exist en 
Chasing Tales op met eigen werk. De bands 
kenmerken zich door complementaire alterna-
tieve pop en rockliedjes. Pangea, die onlangs 
haar eerste album ‘Global Warning’ heeft opge-
nomen, werd eerder dit jaar bekroond met de 
prijs voor de beste studentenband van Rotter-
dam. Chasing Tales is dit jaar bezig met het 
voorbereiden van een album en Exist, voorheen 
Future Melody, werkt momenteel aan nieuw 
materiaal. De bands worden onder andere on-
dersteund door een VJ en andere technisch lu-
dieke trucjes om de avond vloeiend te laten 
verlopen. Entree: 3 euro. Locatie: Café Exit, Mau-
ritsstraat 173. Tijd: 21.00 uur.

6 JULI
Buitenkansel: tijd voor een nieuw systeem
De politiek lijkt gevangen in haar eigen proces en heeft het 
zicht op de ontwikkeling van haar burgers verloren. Demo-
cratische principes lijken niet meer op te gaan. De belasting-
betaler herkent zich niet meer in politici. Sjaam Mahabier is 
zelfstandig consultant en organisatiesocioloog. Vanaf de 
Buitenkansel verkondigt een spreker zijn mening. Dit vindt 
plaats vanaf een ‘zeepkist’ op de Lijnbaan, tegenover boek-
handel Donner. Bekende en onbekende mensen, korte 
of lange verhalen, grote of kleine onderwerpen, maakt niet 
uit als iemand maar een verhaal heeft wat hem echt aan het 
hart gaat. Informatie: www.buitenkansel.nl. Locatie: 6 juli. 
Tijd: 14.00 uur. 

29 JUNI
Ortel Nelson Mandela 
Dit festival bestaat vijf jaar en daarom staan er 
op het festivalterrein niet één maar twee po-
dia! Het festival wordt traditiegetrouw ge-
opend door een bijzondere vertolking van het 
Wilhelmus. Dit jaar is de eer aan Steelband 
Korps Mariniers. En wat kun je nog meer ver-
wachten? Debatten, lezingen, dansvoorstellin-
gen en een speciaal theaterstuk ‘Sexy Wakka’ 
van het Rotterdams wijktheater passeren de 
revue. Uiteraard zijn artiesten zoals Sticks, Gha-
biang Boys, Kasba ook van de partij. Kortom, 
een veelzijdig programma geïnspireerd door de 
verschillende culturen die Rotterdam rijk is. 
Meer informatie: www.nelsonmandelafestival.
nl. Locatie: Afrikaanderplein, Rotterdam/ Tijd: 
13.00 - 22.00 uur.
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ten & RSI: Dhr. B. den Boogert, studentendecaan, G 
3-08. (secretariaat). E-mail:  rsi-student@oos.eur.nl 

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

Zomersluiting
Zaterdag 12 juli t/m zondag 10 augustus.

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

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

Masterscripties voor EM
Voor de rubriek Thesis in het wetenschapskatern 
van Erasmus Magazine, vraagt de redactie studen-
ten of hun docenten opmerkelijke masterscripties 
in te sturen voor een korte bespreking in het uni-
versiteitsblad. U kunt een digitaal exemplaar stu-
ren naar  HYPERLINK “mailto:wetenschap@em.eur.
nl” wetenschap@em.eur.nl of inleveren bij kamer 
ET-22 (bestuursgebouw, Woudestein). De redactie 
maakt uiteindelijk een selectie van de inzendingen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Wieneke Gunneweg (hoofdredacteur), 
t. 408 1826, email: gunneweg@em.eur.nl

Mr.dr. H.E.G.M (Bert) Hermans ontving op 11 juni 
jl. de Umbra Erasmipenning omdat hij 25 jaar ge-
leden in dienst kwam van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

Dr. Alessio Pacces van de Faculteit der Rechts-
geleerdheid is onlangs benoemd voor de senior 
tenure track bij het onderzoeksveld Law and 
Economics. De Erasmus Universiteit Rotterdam 
stelt met de ‘senior tenure track’ tien nieuwe 
posities voor beginnende, excellente universitaire 
hoofddocenten beschikbaar. Zij ontvangen een 
prestatiecontract dat moet uitmonden in een vaste 
aanstelling na vier jaar, als (bijzonder) hoogleraar. 
Rector Steven Lamberts hoopt dat het uitzicht op 
een versnelde academische aanstelling ook topta-
lent uit het buitenland aantrekt. 

Nathalie van der Velde, Assistent Geneeskundige 
in Opleiding tot Klinisch Onderzoeker in het Eras-
mus MC, heeft de prijs gewonnen voor het beste 
artikel in de British Journal of Clinical Pharmaco-
logy 2007, geschreven door een arts-assistent in 
opleiding.

SERVICE

Openingstijden restaurants en cafés in de zomer-
maanden

Campus Erasmus MC
Restaurant Het Recept
30/6 – 29/8: 10.00-19.00 u.

Douwe Egberts Café
30/6 – 18/7: 9.00-15.00 u.
21/7 – 8/8: GESLOTEN
11/8 – 29/8: 9.00-15.00 u.

Campus Woudestein
Restaurant Carrousel L-gebouw
30/6 - 4/7:  9.30-18.00 u.
7/7 - 29/8: 10.00–18.00 u.

Philéas Café L-gebouw
30/6 – 18/7: 8.30-16.00 u.
21/7 – 15/8: GESLOTEN
18/8 – 29/8: 9.00-15.00 u.

Restaurant Étude H-gebouw
30/6 - 4/7:  9.00-16.00 u.
7/7  - 18/7: 10.00-14.00 u.
21/7 -22/8: GESLOTEN
25/8-29/8: 10.00-14.00 u.

Douwe Egberts Café H-gebouw
30/6 – 18/7: 9.00-17.00 u.
21/7 – 29/8: 9.00-16.00 u.

Restaurant Company T-gebouw
30/6 – 11/7: 10.00-14.30 u.
14/7 – 29/8 GESLOTEN

Douwe Egberts Café T-gebouw
30/6 – 11/7: 9.00-16.00 u.
14/7 – 29/8: GESLOTEN

Ristorante Siena H-gebouw
30/6 – 29/8: GESLOTEN

Restaurant de Étage L-gebouw
30/6 - 4/7: 10.00 -17.00 u.
7/7 – 29/8: GESLOTEN

Restaurant RSM J-gebouw
30/6 – 29/8: GESLOTEN

Koffiewinkeltje Bestuursgebouw
30/6 – 29/8: 8.30-14.30 u.

Facultyclub 
Tot begin september: GESLOTEN

Café De Smitse T-gebouw
Geopend: iedere donderdag van 16.00 tot 20.00 u.
(Borrels mogelijk via smitse@rsm.nl)

Bespreken recepties en borrels
Het bespreken en reserveren van recepties en bor-
rels in de verschillende lokaties blijft in de zomer 
gewoon mogelijk via Avenance, tel. 4082415 of 
4082416, of via events@avenance-eur.nl

Openingstijden gedurende de zomermaanden
Informatiebalies en uitleenbalie
Maandag 10.30 – 16.45 uur.
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 16.45 uur

Studiezalen
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 22.30 uur
Zaterdag 09.00 – 17.00 uur (in juli en augustus tot 
12.30 uur)

Extra zondagopenstelling
De studiezalen van de Universiteitsbibliotheek zijn 
extra geopend op de volgende zondagen van 11.00 
- 16.30 uur: 6, 13, 20 en 27 juli en 3 augustus

Vanaf september gelden weer de reguliere ope-
ningstijden.

Erasmus Studenten Service Centrum
Het centrale servicepunt voor studenten. 
Zie de website voor een overzicht van de 
diensten. Locatie: C-hal (CB-07), campus 
Woudestein Telefoon: (010) 408 2323

Openingstijden: werkdagen van 9.30 - 17.00 uur. 
3e donderdag van de maand tot 19.30 u.
Website: www.eur.nl/essc

Taal- & Trainingscentrum
Intensieve zomercursussen!
Schrijf je nu in voor een intensieve zomercursus 
Engels, Frans of Spaans. Deze ‘crash-courses’ vinden 
plaats in de periode 4 – 22 augustus. Tijdens een 
intensief cursusprogramma van drie weken kun je 
je taalbeheersing met twee niveaus verbeteren.
Deadline voor inschrijving cursussen met intake: 
vrijdag 11 juli. Deadline voor inschrijving cursus-
sen zonder intake: woensdag 23 juli. Voor meer 
informatie en inschrijfformulieren zie www.eur.nl/
ttc/zomercursus

Inschrijven cursusperiode september – december
Het TTC biedt taalcursussen Chinees, Duits, Engels, 
Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Russisch en 
Spaans. Schrijf je nu in voor de eerste cursuspe-
riode van het nieuwe academisch jaar! Deadline 
voor inschrijving voor de beginnerscursussen (A1 
of A1.1) en voor gevorderden die een certificaat 
van het Taal- & Trainingscentrum hebben van 
het voorlopende cursusniveau (max. 1 jaar oud) is 
vrijdag 19 september. Deadline voor inschrijving 
voor gevorderden zonder certificaat van het TTC 
(intake verplicht!) is vrijdag 5 september. Voor meer 
informatie over de taalcursussen: haal de nieuwe 
taalbrochure op bij het ESSC in CB-07 of kijk op de 
website: www.eur.nl/ttc

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

Meldpunt studenten & RSI
Voor studenten die last denken te hebben van RSI 
is er het meldpunt Studenten & RSI. Daar kunnen 
studenten terecht voor informatie en advies over 
omgaan met RSI en het voorkomen ervan en wor-
den de klachten geregistreerd. Meldpunt Studen-
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Olivier
olivier@em.eur.nl

Karlijn
karlijn@em.eur.nl

Pien
pien@em.eur.nl

         SERVICE 
EM Service is de informatierubriek van Erasmus 
Magazine. Behalve de agenda en studiemededelin-
gen bevatten de servicepagina’s mededelingen en 
informatie vanuit een scala aan organisatieonder-
delen van faculteiten tot sportverenigingen; van 
studentenpsychologen tot het mensamenu. Alle 
berichten voor deze rubriek, dus ook de studieme-
dedelingen, kunnen per e-mail gestuurd worden 
naar service@em.eur.nl
De deadline is dinsdag voor 12.00 uur 9 dagen voor 
verschijning. 

              VOLGENDE 
De volgende EM komt uit op donderdag 14 au-
gustus a.s. (Eurekanummer) Inleverdatum voor 
serviceberichten uiterlijk op dinsdag 5 augustus. 
De daarop volgende nummers verschijnen op 28 
augustus, 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, e.v. 
Deadline telkens 9 dagen voor verschijning (op 
dinsdagen om 12.00 u.)

fotosoap door ype driessen

3HOOG
1 bal • 2 bitches • 3 hoog

De fotosoap 3hoog volgt drie bewoners van een studentenhuis: Olivier, een verwaand balletje, Karlijn, een berekenende vamp en Pien, een sociaal bewuste feministe

Pien, Olivier en Karlijn gaan hun studentenhuis verlaten. Het is tijd voor anderen. Ga je ze vreselijk missen? 
Stuur dan een mail aan gunneweg@em.eur.nl. Onder de inzenders verloten we 10 exemplaren van het 
boek 1 Bal, 2 Bitches, 3 Hoog van maker Ype Driessen. Kijk voor meer werk op www.fotostrips.nl
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Natalia Chapliuk

Now I know what it feels like when your mind 
goes blank completely. The only thing you can 
focus on is your next step, and another one, and 
one more – and a while later it has all become an 
automatic procedure. You think of nothing, you 
walk and hope to get out of the desert you are 
in. The Kubuqi Desert in Inner Mongolia gave me 
this experience. 
Landing in BaoTou was more like getting to a 
country club – a small airport, with only one 
runway for take-off and landing, no customs, no 
check points – you just walk out and voila. 
Our breakfast the following morning made us 
thank those cereal companies who came up with 
the concept of the ‘cereal bar’, which became 
the best possible alternative to the tea-egg – a 
typical Chinese savoury snack which is basically 
a hard-boiled egg that has been further stewed 
in a salted tea liquid together with soy sauce 
and the five-spice powder. Two hours after our 
meal, we were crossing the Yellow River by foot, 
observing a Chinese-village-council Saturday 
meeting, and we arrived at where the real adven-
ture was going to start. Also, we realized that our 
guides were taking this journey for the first time 
too. Our bus got bogged down in the sand, and 
instead of packing the camels and getting ready 

to hit the sandy road, the bus was what the 
guides were busy with. 
By one o’clock, the sun was at its highest point. 
The heat started to bother us, and water became 
the most important thing. At that point we 
started our trek into the desert – still very excited 
of what was to come! Twenty minutes of walking 
in the desert already felt like a really long time, 
but it was still just the beginning. During our 
first break we were amazed at the amount of 
sand in our shoes, and we were singing and run-
ning up and down the hills that remained of the 
Windows desert screen-saver. By five o’clock we 
were already dreaming of a sunset, sweating and 
pouring water over our heads.  
A few hours later, we saw the most beautiful 
night sky ever. Even the tiniest little star was 
visible, and satellites orbiting the earth could be 
clearly seen as well. The wide blue yonder with a 
smiling moon, the sand steppes and the clean air 
were the only things surrounding us.
The five-am wake up scream from our guide 
marked the start of the next, long day – a day 
that was going to be spent in the desert with no 
mobile-phone reception, the camels, ourselves 
and the few Kubuqi locals that we came across 
on our way – that is the lizards, the tiny field mice 

and a few butterflies here and there. 
The morning walk was the best, with some 
shade and a breeze that refreshed us every few 
minutes. The only thing that made the hike more 
and more difficult every meter we proceeded, 
was the growing size of the sand dunes. By noon 
we could not walk any further. The temperature 
had soared to fifty degrees centigrade and it 
was time to create the inner city with four tents 
and uniting piece of cloth – a shelter from the 
sun, the sand and the heat. A magic Chinese po-
tion with a bitter taste and a slight alcohol-like 
flavour saved us from getting a headache and 
losing consciousness.  
The hours that were left of that day took forever 
to pass. Interestingly, our Chinese guides did 
not know our exact desert location, we were 
running out of water, and then our Beijing guide 
left us. Thankfully it was time to go to camp and 
at this location we were allowed to see signs of 
civilization, enjoyed the smell of burning plastic, 
and got mobile phone reception on top of a hill. 
With the news that a sand storm was approach-
ing, and that we did not know how to get out 
of there we became rather nervous – started to 
design a strategy of how we would be calling ten 
different embassies who could rescue us from 
our mission: Kubuqi. 
At that point we stopped thinking normally. The 
only thing we thought about before going to 
sleep was of the people we loved, our family and 
friends. We were being promised so many things 
– eleven camels, three Jeeps, more water and cold 
fizzy drinks. 
The last morning we spent in the desert, we met 
another guide. He knew the desert and every hill 
like the palm of his hand. He got us out of there 
– no extra camels, no Jeeps, just another five-
hour walk to finally touch the asphalt of the road 
that would lead us all back home! 

THE KUBUQI DESERT

Student organisations ISO and LSVb informed 
the minister about the much higher tuition fees for 
non-EU students. Universities have been allowed 
to do this since a former Education Minister agreed 
with Parliament that the funding of this group, fifty 
million euro per year, was going to be included with 
the normal funding for the universities. This would 
increase the universities ́ freedom to work out there 
own internationalisation policies.  

In theory therefore, the universities can charge non-
EU students any amount of money they like. Or 
can they not? The two student organisations were 
recently told by the minister that he believes raised 
tuition fees for non-EU students are not necessary. 
He reiterates this in a letter to the executive boards of 
the universities. `This measure will be introduced in 
a neutral-budgetary way ́, according to the minister. 
To ask more money can only be allowed if the added 

value can be demonstrated. Special facilities and 
their extra costs can be necessary for a university to 
gain an advantage over other, international, universi-
ties. For non-EU students already here, something 
will have to be worked out. This will include a wide 
variety of people, not just students who are here for 
their Bachelor of Master programmes. The other peo-
ple, who also study and enrol at Dutch universities, 
and therefore are part of the normal funding structure 
and pay their tuition fees, must be included. `Only 
special summer courses and other small courses may 
be offered by the universities outside their Bachelor 
programmes.` HOP

Universities who charge students from outside the EU higher tuition fees, must now be able 
to explain to Education Minister Plasterk why these fees must be higher. The universities still 
receive extra funding for this group. 

INCREASED TUITION FEES CAN NOT SIMPLY BE ALLOWED  
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Second-year IBA student Nicolas van der Maas cer-
tainly has Dutch roots. However he does not speak 
the language and would never have come to Rotter-
dam, had it not been for his father to send him here. 
His father is hotel manager and works in a host of 
different Asian countries. As a result, Nicolas has 
lived in Singapore, Indonesia, Japan, Malaysia, and 
Australia and always went to international schools. 
He wanted to study in Australia because of the 
weather and his friends.
At the start of his time here, he had problems set-
tling in. That was to change when during the 2006 
Eureka Week he met French Charlotte Mercadié. 
They never really got close until Charlotte was ha-
rassed on the street and did not dare going out onto 
the street alone any longer. Nicolas offered to ac-
company her. Simultaneously he could help her im-
prove her English. “I have almost had to teach her 
every single word”, he says smilingly. “And because 
all our courses are in English, she regularly asked 
me to help her.” Consequently, the two spent more 
and more time together and this became nicer and 
nicer too. But Charlotte’s French boyfriend really 
became an obstacle. Nicolas: “That was a problem, 
but in the end they split up and we could start off as 
an item. This was more difficult for Charlotte than 
for me because she had to make a tough decision 
and the next moment she had changed boyfriends.
Their backgrounds are really different which makes 
for plenty to talk about. “She was very prejudiced 

about Asia while she had never been there. I knew 
nothing of Europe. So we explained a lot to each 
other, which was fun. Last summer I took her to 
Bali and Thailand and she was able to see Asia with 
her own eyes.”

Never without each other  
They study the same study program and live in the 
same house. Despite the fact that they are always 
together, Nicolas says that this goes well. He has 
started to feel more at home here in Holland and 
that is partly because of Charlotte, his younger 
brother and his best mate from Australia, with 
whom he shares a house. “My girlfriend is the only 
girl in the house and that can drive her up the wall 
sometimes”, Nicolas grins. “Us men do not mind 
leaving stuff lying around for a few days and we 
abstain from vegetables, but sometimes Charlotte 
disciplines us into cleaning the house and eating a 
little healthier.” Nicolas hopes to stay with Char-
lotte forever anyway. “We cannot really do without 
each other anymore”, he admits. “The longest pe-
riod we did not see each other was three weeks dur-
ing a holiday and that wasn’t fun.” They will leave 
Holland after their studies, but where they will end 
up is not of too much concern to Nicolas. Chances 
are that it will be France because Charlotte is still 
very attached to her home country.

rescuer  Nicolas came to my rescue when I 

could not keep up with Mathematics and Com-
puter Science any longer”, year-two IBA student 
Charlotte Mercadié remembers. “I had problems 
concentrating after I had been harassed by a man 
on the street during one of my first weeks here. 
Fortunately, Nicolas pulled me through my difficult 
start here in Holland.”
They have been together for a year now and Char-
lotte describes the relation as intense. According to 
others they are a cute couple, but Charlotte feels it 
is more difficult to make contact with others when 
the two of them are constantly together. “I am a so-
cial being and I like making new friends. Sometimes 
it is difficult to find the right balance.” According 
to Charlotte, who lived in Paris all her life and was 
taught Dutch by her mother, the secret to their 
relation is tolerance. The students live together 
side by side while they come from totally different 
worlds: She is from classy Paris where a night’s out 
will cost you an arm and a leg, and he is from Asia 
where looks are not that important. 
“In the beginning I had problems with how he 
dressed. His flip flops and surf pants were the 
direct opposite of how I dress. I was taught that 
sometimes your appearance is important because it 
defines people’s first impressions of your personal-
ity. Nicolas would have no problems going to a job 
interview dressed in wrinkled T shirt and muddy 
sport shoes”, as Charlotte explains about Nicolas, 
while shaking her head. So now, I can take Nicolas 
on a shopping tour every now and again or I will 
force him to wash his hair.” Lately however, her 
boyfriend has become a little more relaxed again: 
“He knows our love has now become so strong 
that he can afford to look a bit sloppy sometimes”, 
Charlotte laughs.

Future  What the future holds is yet to be de-
termined. Charlotte is glad the two of them will go 
do an internship in Macau together, close to Hong 
Kong. There are no plans yet for after their Bachelor 
diplomas. “From time to time I fear he may want to 
do a master program at a different university and 
that we will not be able to see each other as much 
then. Those are the moments I realise I cannot live 
without him anymore, certainly not after the scary 
event at the beginning of my studies.”
The two do have a few plans though, although some 
feel they go a bit too far as yet. Charlotte can see 
herself settling in Asia because she lost her heart 
there during her first visit. “Even though the place 
is dirty and poorly organised, I wouldn’t mind 
starting up a business in Bangkok. We share the 
same interests and we complement each other well. 
He is a true number cruncher while I am creative 
and have good communication skills.   
 

INTERNATIONAL LOVE ON CAMPUS
Nicolas van der Maas and Charlotte Mercadié.

True love can pop up anywhere; also in another country where you happen to be studying. 
It happened to Charlotte Mercadié from France and Nicolas van der Maas from Asia. They first 
looked into each others eyes during the Eureka week and these days they are inseparable. 
Their story from two angles. text Lindemarie Sneep photography Ronald van den Heerik
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China versus the West
Arthur Yang (19), Bachelor International 
Business Administration (China)
Harry Kempler (24), Master Global Business 
and Stakeholder Management (Australia)
Johannes Drees (24)jaar, Research Master 
Strategic Management at the Erasmus Re-
search Iinstitute of Management (The Nether-
lands)

A Dutchman, an Australian and three Chinese 
discuss the Olympic Games in China. On the topic 
of boycotting the Olympics they all quickly agree: 
“Athletes should go to China no matter what, be-
cause they have nothing to do with politics.” How-

ever, there are differing opinions about the criticism 
China receives through the media.
Arthur from China confronts Harry from Australia 
with a first and challenging question: “Do you 
actually know where on the map Tibet is?” “In the 
south, right?” Harry answers with a questioning 
look in his eyes. Arthur shows Harry a map of 
China on his laptop computer. Harry cannot find 

Tibet. Arthur points it out and Harry admits he did 
not know. 
“And how did the Dalai Lama get his name?” To 
this next question Johannes from Holland jokingly 
answers: “Must be from China”. “Correct”, Arthur 
exclaims. “Our emperor Yuan was the first to call a 
lamb a dalai”.

Arthur gets excited. “Another example: Tibetans 
who live in China refer to themselves as Chinese 
and not Tibetans. Before Tibet became part of 
China, it was a slave regime. Under Chinese rule 
the Tibetans are much better off. But the point I was 
going to make is: if you know so little about Tibet, 
how can you then criticize China? And as far as 

human rights are concerned, we have made much 
progress in China the past couple of years.”
Harry: “I understand it is real easy for us to criti-
cize China. It is hypocritical to apply our Western 
cultural standards to the Chinese situation. The 
past 100 years have indeed been tough for China 
human rights-wise. However, we cannot just ignore 
the appalling human rights situation based on the 

fact that China has made a lot of progress the past 
couple of years. So I am actually proud of the fact 
that Australia addresses the human rights situation 
in China.” 
Arthur: “It seems to me that ‘you in the West’ have 
always enjoyed criticizing China on its human 
rights policies. The arguments with Tibet draw 
people and media react cleverly. Newspapers, TV 
networks and the Internet, they all think: OK, this 
is something we can make money with. This way, 
the media exploit the criticism on China.
Johannes, (indignantly): “How do you mean ‘draw 
people’? Do you think that the awful footage coming 
from Tibet attracts people?”

Li-Feng, also from China, comes to Johannes’ aid: 
“I do not agree with Arthur either. I do not believe 
the media attention has to do with money. Those 
horrible pictures are the result of corrupted politics 
and policies. The reason why I participate with this 
interview is to explain that ‘we’ do not like politics 
but we love sports. The Olympics are a wonderful 
event. We want to welcome the world and use the 
occasion to talk with all these different nations. 
Politics must stay far away from the Olympics.”
Johannes: “And for that reason we should not boy-
cott the Olympics. China has opened up enormous-
ly already. Ten years ago the news of an earthquake 
like the recent one, would not have come out. China 
is much more open than it used to be.”
Harry: “But is that not a result of international 
pressure on China?”
Johannes: “No, I believe some kind of international 
dialogue has been in the making. I am not sure why 
the Western media pay so much attention to China. 
But China has become much less isolated and that 
is what counts.”

Wang from China joins in: “I believe that Western 
media manipulate people. The other day for ex-
ample, there was a photo in a German newspaper 
and it said that the police beat up ordinary citizens. 
It was actually a photo from India and it was the 
Indian police.”
Harry (skeptically): “How do you know they were 
Indians?”
Wang: “Well..., I lived there for twenty years. I can 
tell a Chinese police officer.”
Li-Feng: “It is true. They cut photos, leaving out 
parts. They manipulate people.”
Harry: “But doesn’t China do the same thing?”
Wang: “In a different way. I often notice that only 
the positive sides of events are showcased.”
Harry: “But that means they manipulate as well, 

doesn’t it? They are highly selective in what they 
do and do not show. And obviously the Olympics 
are about more than sports. The Olympics are also 
about what China wants to prove to the world. 
Also, Chinese nationalism can be seen in its rela-
tions with Taiwan. It allows Taiwan to participate in 
the Olympics under the name of ‘Chinese Taipei’”.
Arthur: “That is an interesting point. I think na-

BURY THE HATCHET

How deeply rooted is the hatred between Greeks and Macedonians? Will Pakistan and India 
ever be able to bury the hatchet? Are human rights violations in China reason to boycott the 
Olympics? Erasmus Magazine found international students from countries which are not on 
good terms with each other and both sides relay their versions of history. Three confronta-
tions about the quest for truth in old conflicts, the vague line between politics and history 
and a hopeful future. text Maike Smelt, Isabel Michelotti and Barbara Plasmans  

‘The media exploit the criticism on China’

Johannes Drees (l), Arthur Yang (sitting) and Harry Kempler.                       (photo: Ronald van den Heerik)
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tionalism is an important part of Chinese culture. 
And, it has been on the rise.”
Li-Feng: “I do not see a problem with China try-
ing to show to the world its good sides only. You 
don’t want someone who visits you at home to see 
all your dirty laundry either, do you? You show 
them the stylishly decorated interior of your house 
and your extensive CD collection. You don’t want 
people to be able to see your problems and have 
them point them out and say ‘hey, you have a lot to 
work on still. And if you don’t change it the way I 
want you to change it, I will not visit again.’”         

Greece versus Macedonia
Georgios Rados (27), Greece, Master Business 
Administration, specialization Global Busi-
ness and Stakeholder Management.
Nikola Derebanov (24), Macedonia, Master 
Business Administration.

Both Georgios and Nikola arrived in Rotterdam 
last September for the master program Business 
Administration at Erasmus University. Today they 
will be talking to EM about the conflict between 
their native countries. The Greeks do not recognize 
Macedonia as an independent country and do not 

even want to use the word Macedonia. The Mace-
donians blame the Greeks for being greedy and for 
falsification of history. It is a conflict between Bal-
kan peoples who, as they say, are very aggressive.

Nikola: “When the Serbs occupied us, and later 
when we got annexed by Yugoslavia, we were not 
allowed to learn about our own history. If it were 
up to the Greeks, we still shouldn’t be able to.” He 
starts a history lecture in order to give his claims 
some weight. “For more than 500 years the Turks 
ruled over the Balkans. Macedonia was part of 
the Ottoman Empire. During this occupation, the 
Macedonians had a somewhat nationalist attitude. 
However, there was also propaganda of Greek and 
Bulgarian nationalists. They for instance opened 

their own schools. There was a revolution in 1903 
which was brutally suppressed. The Turks killed 
almost every revolution supporter. Then in World 
War II the Macedonian partisans wanted to not 
only liberate the Yugoslavian part of Macedonia, 
they also wanted to liberate the Greek part. Their 
aim was an independent Macedonia. Yet support-
ers were rounded up by the communists and put in 
prisons and concentration camps. My grandfather 
was one of them. From 1945 until 1950 there was a 
civil war in Greece. Greek Macedonians supported 
the communist forces in Greece. As a result, the 
Greeks either killed these Macedonians or evicted 
them. The Greeks used phosphor bombs against the 
Macedonians, committing mass murder that way. 
Consequently, many Macedonians are scared to 
call themselves Macedonians.” 

According to Nikola the Greeks refuse to recognize 
Macedonia as an independent state because if they 
do, they will have to return all the Macedonian 
possessions they have confiscated since 1945. 
Furthermore, Greece also used its veto to prevent 
Macedonia from getting NATO membership and 
they threaten to do the same with Macedonia trying 
to enter the EU. 

Georgios counters the monologue. “What Nikola 
is telling comes from history books written from 
the Macedonian perspective. Greek books will 
tell us that we actually liberated the northern part 
in 1912. History is a means and it can be used to 
incite hatred, just like newspapers can. We should 
copy the example from France and Germany: After 
World War II they decided that history books in 
both countries would tell the same story. We should 
have done the same thing in 1991. The Greeks do 
not refer to Macedonia as Macedonia, because that 
way we would recognize it. We call it Skopje. But 
well, what’s in a name? The real name of Greece is 
Hellas. Greek means as much as traitor. We only 
call ourselves Greeks outside Greece because we 
were given this name at some point.” 

Georgios can think of a couple of reasons why 
the Greeks have turned against Macedonia. “As a 
people, the Greeks need a competitor, so as to be 
able to feel a national unity. So they will search for 
an opponent, a rival. This is exactly how it works in 
the conflict with the Turks as well. The Greeks feel 
strong as a result. But Greeks also confuse religion 
with identity. Are you a Christian or Orthodox 
Christian, you are a Greek. Are you a Muslim, you 
are no Greek and often referred to as a Turk.”
Nikola is convinced that the region of Macedonia in 
Northern Greece has only been called Macedonia 
since 1991. It was Northern Greece before that. 
Georgios’ reaction is one of surprise: “It has been 
Macedonia since 1912. I can prove this. It can be 
found in a European agreement from 1980 about 

the entry of Greece to the European Community.” 
Nikola would not mind seeing that document. “I 
want the truth; I am not a nationalist.” 
Despite the conflict, Macedonians often go to 
Greece, to study for example, like Nikola did for 
three years. He claims that many Macedonians in 
Northern Greece still speak the language. Others 
have forgotten, or have been made to forget. This 
group, as Nikola understands, is still not recognized 
in Greece as a separate ethnic group and they have 
set up a political party called Rainbow. This party 
believes the group consists of 400,000 people. Geor-
gios does not believe Nikola. “That many? That is a 
disgrace. That is like saying that there are 400,000 
aliens living in the Netherlands.” In the end the two 
shake hands, while laughing. “Let us look at our 
common European future. You know, let the past be 
the past.”

Pakistan versus India
Jameel Ahmed (32), Master Business Economics, 
Pakistan
Saif Khan (29), Master Law, (specialization 
international business)

Saif, who is dressed in a black shirt with dark-blue 
denims walks around the L building’s restaurant 
with a confident attitude. He greets his fellow stu-
dents the Dutch way, perfectly with the three kisses 
and all. Jameel, wearing a dark-red polo shirt sticks 
to a humble handshake, yet with a friendly smile 
which radiates peace. The two of them sit down at a 
table in a very friendly atmosphere. Nothing of the 
continuing power struggle between the countries 
can be detected in the way they interact with each 
other. Yet this is a power struggle that has a long 
history and which is very complicated.

Jameel: The conflict between Pakistan and India 
started in 1947. Kashmir, in the north of India, was 
an independent country at that time. The Kashmiri 
leader of the time signed a treaty which placed 
Kashmir under Indian control. In India itself the 
population is mainly Hindu. However in Kashmir, 
most of the people are Muslims, just like in Paki-
stan. Had the Kashmiri people themselves been 
allowed to choose, they probably would rather have 
become part of Pakistan.” 

Saif: “Yet in India, 38 percent of the population, 
including myself, are also Muslim.”
Jameel: “After several wars Kashmir was split up 
and there now is an Indian part and a smaller Paki-
stani part. This Pakistani part is being called Azad 
Kashmir, which means independent Kashmir. In 
Kashmir most people want to belong to Pakistan 
because they are Muslims; or they want to be an 
independent country.”

Saif: “I do not understand why they want to be in-
dependent.” He shrugs. “India governs it properly. 
The people in Kashmir have the same rights as any 
other Indian citizen. They have excellent schools 
and access to television and the Internet, just like 
the rest of India. Basically, the conflict is not such 
a big deal for the people of Kashmir. It is rather a 

’What’s in a name? 
Greek means traitor’

Nikola Derebanov (l) and Georgios Rados.
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prestige matter between the Indian and Pakistani 
governments.”
Jameel: “The desire for independence is born out 
the fact that they are not allowed by India to be-
come independent. Precisely that is the reason why 
they want it.”

Saif: “The conflict is mainly about principles, not 
about economic or business interests.”
Jameel: “That is correct.” He nods his head in 
agreement but then reluctantly adds: “India does 
profit from growing tourism in Northern Kashmir 
though. Money from that goes to the Indian govern-
ment. But it is true that the conflict is not so acute 

any more. Besides conflicts, there are a great many 
similarities between India and Pakistan.”

Saif: “An example of that is the language. In Paki-
stan there is one national language which is spoken 
by all of Pakistan’s Muslims. It is called Urdu. The 

national language of India’s people is Hindi. Both 
languages are very similar, and each and every 
Pakistani or Indian understands both.”
Jameel: “There are many different dialects in the 
different regions, but these two languages connect 
all inhabitants to each other.” 
Saif: “I think it is important to look at the future. 

Cooperation is in both countries’ interest.” He leans 
back. “Also, there are more serious issues than the 
Kashmir conflict at the moment that we should be 
focusing on.”
Jameel: “Absolutely. An example is a pipeline from 
Iran to India. That is a fairly complex issue.” He 

sighs. “There is great demand for gas in India and 
Iran is a cheap supplier but the pipeline is due to 
cross Pakistani territory. India will have to go pay 
for that.” 

Saif: “But India and Pakistan are increasingly 
working together in many areas. The political focus 
also more and more becomes an economic one. It 
is important that both countries become business 
partners so as to be able to move forward.”
Jameel: “We have the SAARC for instance, a trade 
agreement between seven Asian countries among 
which are India, Pakistan and China. The SAARC 
is some sort of EU; its goal is to improve trade rela-
tions.”
Saif: “Next to the business relations there are also 
cultural exchanges between India and Pakistan. 
In India we have Bollywood. And in Pakistan they 
have Lollywood!” He laughs out loud, to add in 
a serious tone: “But cricket is of course the main 
game.”
Jameel: “Cricket is the third common language 
which binds Indians and Pakistanis together, on top 
of Urdu and Hindi.” Jameel sounds very official. 
“When India and Pakistan play each other, the 
streets of Karachi, a city with a bigger population 
than the Netherlands, are completely deserted.”
Saif: Last year it all went very peacefully, that 
was great. India won and the Pakistani applauded 
along. But there have been different scenes in the 
past. Cricket brings us together.”                

German students generally finish their Gymna-
sium, the most difficult high-school level, at age 19. 
They are a year older than all the other students. 
The Germans intend to change this, shortening the 
Gymnasium by a year, which is going to have severe 
consequences.  
Therefore, there will be a study year at universities 
with almost double the number of students starting 
their studies. The new system will have pupils write 
their exams the same moment the last pupils of the 
old system will. However, the different German 
states will not push through the change at the same 
time. In Lower Saxony the surge is expected in 2011 
while in North Rhine-Westphalia it will only happen 
in 2013, according to ‘Die Tageszeitung’ newspaper.  
These two states border the Netherlands. The great 
majority of German students in the Netherlands 

are from these two states. Most German students in 
Groningen are from Lower Saxony and in Maastricht 
the majority are from North Rhine-Westphalia.  
Fontys University of Applied Sciences and Saxion 
University attract many German students from both 
states. The Dutch universities still have a few years to 
prepare for the surge. At the moment there are almost 
14 thousand German students in the Netherlands.  
In the mean time the German universities will have 
to come up with a plan. The German government has 
promised extra money but the amount is based on 
estimates dating back to 2005. The money is likely 
to be not enough. The Centre for Higher Education 
Development in Germany believes the extra costs 
until 2020 will be around 16 billion euro.  
Adding to that, the German universities are in a 
process of trying to get their study levels up to the 

European standards. This is called the `exzellezinitia-
tive`. It is obvious there will be a funding problem. 
The universities want earlier deals to be renegotiated, 
or the money intended for raising the study levels 
will end up being used for catering for the extra 
students. HOP  

German universities are preparing for double the number of freshmen, when the German ‘Gymnasium’ 
will be shortened by one year. Also here in Holland attention should be paid to this development. 

MASSIVE INCREASE GERMAN STUDENTS EXPECTED 

Saif (l) and Jameel.

‘Cricket is the language we both speak’
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

SUMMER – TIME TO SWIM
What can you do in Rotterdam when not only the 
weather, but also the water gets warm? Of course 
you go to the beach! No, I am not talking about get-
ting drunk at “Strand aan de Maas” this time. I am 
talking about doing something useful for yourselves, 
which is called swimming, (outside of the swimming 
pool, of course).
Many people think of Hook of Holland or Scheve-
ningen when they think of the beach. These are nice 
places to have fun, chill out and play some beach 
games, but how about the lake which most of us 
know and which can be even seen from the univer-
sity, provided you are on the right floor in the right 
building? The Kralingse Plas with its huge beach 
and beautiful lawns around it is exactly 10 minutes 
away by bike from university.
Do not forget that swimming is a unique way to re-
lax while enjoying a full-body work-out at the same 
time. The Kralingse Plas is a great place to stop on 
your way to or from your lectures. The only excuse 
from free sports can be studying, but the area is sim-
ply perfect for that as well: You come in the morning, 
lie on the grass, study the whole day, watch the sun-
set from behind the lake and then head home!
Free of charge, open 24/7, 365 days a year and is less 

crowded than university’s reading rooms. Kralingse 
Plas, Rotterdam.

RACING IN THE AIR
The Red Bull Air Race World Series is the highest-
level flying competition which brings together the 
world’s best pilots in a challenge in which speed, 
precision and skills are what counts most. Here 
pilots compete with the fastest, most agile and 
lightweight acrobatic places you will ever see. Dur-
ing the event, racers have to navigate on a low-level, 
approximately five kilometre long stretch of air 
space, marked with air filled pylons known as “Air 
Gates” while reaching speeds of up to 370 km/h and 
forces up to 10Gs. Of course everyone’s aim is to be 
the fastest – to complete the distance in the shortest 
time without getting time penalties.
Pilots who want to participate in these races have 
to pass a very complicated selection procedure. 
First of all they have to be actively participating in 
other international flying competitions and prove 
their excellence with top results. All this allows the 
professionals to apply for the special qualification 
camp where, a special licence can be obtained, which 
allows the pilot to compete in the Red Bull Air Race 
World Series.

The races take place all over the world: in San 
Diego, Abu Dhabi, Perth, Stockholm and other cit-
ies on different continents: Pilots can race over the 
hearts of the cities, countryside, over water or over 
land.
This year, on 19 and 20 July, one of the World Series 
air races will take place here, over the Maas River. 
Visitors have to buy the tickets, of which prices start 
at 15 euro. But do not worry, there are some good 
reasons for paying. Planes fly close to the ground, so 
they cannot easily be seen from further away. In ad-
dition, spectators will be able to watch everything on 
special huge screens. What is more, organizers have 
taken care of an amazing sound system which will 
make you feel being a part of the race. Next to the 
competition, many side acts and special shows will 
be prepared too. For security reasons, its detailed 
programme is not announced in advance, but the 
Red Bull Air Race is very famous for its astonishing 
helicopter performances.
If you feel like having a break from preparing for 
your re-sits and you like checking some jaw drop-
ping action, you will definitely like the air race.
Saturday 19 and Sunday 20 July, Rotterdam, above the 
Maas.  www.redbullairrace.com 

CAMPUS CAFÉ’S AND RESTAURANTS 
OPENING HOURS DURING 
SUMMERBREAK  

Campus Erasmus MC 
Restaurant Het Recept 
30/6 – 29/8: 10.00-19.00 hrs. 
 
Douwe Egberts Café 
30/6 – 18/7: 9.00-15.00 hrs. 
21/7 – 8/8: CLOSED 
11/8 – 29/8: 9.00-15.00 hrs. 
 
Campus Woudestein 
Restaurant Carrousel L-building 
30/6 - 4/7:  9.30-18.00 hrs. 
7/7 - 29/8: 10.00–18.00 hrs. 
 
Philéas Café L-building 
30/6 – 18/7: 8.30-16.00 hrs. 
21/7 – 15/8: CLOSED 
18/8 – 29/8: 9.00-15.00 hrs. 
 
Restaurant Étude H-building 
30/6 - 4/7:  9.00-16.00 hrs. 
7/7  - 18/7: 10.00-14.00 hrs. 
21/7 -22/8: CLOSED 
25/8-29/8: 10.00-14.00 hrs. 
 
Douwe Egberts Café H-building 
30/6 – 18/7: 9.00-17.00 hrs. 
21/7 – 29/8: 9.00-16.00 hrs. 
 

Restaurant Company T-building 
30/6 – 11/7: 10.00-14.30 hrs. 
14/7 – 29/8 CLOSED 
 
Douwe Egberts Café T-building 
30/6 – 11/7: 9.00-16.00 hrs. 
14/7 – 29/8: CLOSED 
 
Ristorante Siena H-building 
30/6 – 29/8: CLOSED 
 
Restaurant de Étage L-building 
30/6 - 4/7: 10.00 -17.00 hrs. 
7/7 – 29/8: CLOSED 
 
Restaurant RSM J-building 
30/6 – 29/8: CLOSED 
 
Facultyclub  
Until September: CLOSED 
 
Café De Smitse T-building 
Open every Thursday from16.00 tot 
20.00 hrs.
(organization of social drinks on the 
other days is possible via:  smitse@rsm.
nl) 
 
Reservation of receptions or social 
drinks 
Reservation of receptions or social 
drinks will be possible: call or mail to 
Avenance, tel. 4082415 or 4082416, or: 
events@avenance-eur.nl 
 

LIBRARY 
 
Opening hours during summer break 
 
Information desks and circulation 
desk:  
Monday 10.30 – 16.45 h. 
Tuesday – Friday 9.00 – 16.45 h. 
 
Reading rooms: 
Monday – Friday 8.00 – 22.30 h. 
Saturday 9.00 – 17.00 h.(July and Au-
gust until 12.30 h.) 
 
Reading rooms open on Sunday dur-
ing examination periods 
The University Library reading rooms 
will be open during examination pe-
riods on the following Sundays, from 
11.00 - 16.30: July 6, 13, 20 and 27 and 
August 3. 
 
In September regular opening hours 
will be resumed. 
 

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

Location: C-hall (CB-07), at the Woud-
estein campus. Telephone: (010) 408 
2323. Opening hours: working days 
from 9.30 - 17.00 hours. Website: 
www.eur.nl/esscinternational 
 

LANGUAGE & TRAINING CENTRE 
Intensive Summer courses! 
Enrol now for a summer course in 
Dutch, English, French or Spanish. 
These so-called ‘crash-courses’ will 
take place between 4 and 22 August. 
In a period of three weeks you can im-
prove your language proficiency with 
two levels. 
Enrolment deadline for Intensive 
Dutch Course: Friday 4 July. 
Enrolment deadline for courses Eng-
lish, French or Spanish with intake: 
Friday 11 July. 
Enrolment deadline for courses Eng-
lish, French or Spanish without intake: 
Wednesday 23 July 2008 
For more information and enrolment 
forms see www.eur.nl/english/ltc/
summercourses 
 
Enrolment course September – 
December. 
The LTC offers language courses in 
Chinese, Dutch, English, French, Ger-
man, Italian, Japanese, Russian and 
Spanish. Enrol now for the first course 
period of the new academic year! 
Enrolment deadline for the beginners 
courses (A1 or A1.1) and for advanced 
students who have a Language & 
Training Centre certificate of the pre-
vious level (not older than 1 year) is 
Friday 19 September. Enrolment dead-
line for advanced students without 
a LTC certificate (intake compulsory!) 
is Friday 5 September. For more infor-
mation about the courses: pick up the 
new brochure at the ESSC in CB-07 or 
visit the website: www.eur.nl/ltc

E S S C

SERVICE



Je bent al 25? “Na een jaartje kunstacademie heb ik ook nog een tijdje ‘media & entertainment’ aan de hoge-
school in Breda gedaan. Compleet impulsief heb ik op een bepaald moment besloten over te stappen. Vorig jaar 
kreeg ik opeens het aanbod om in een goed restaurant, La Chevre d’Or, in de buurt van Monaco te komen wer-
ken. De twijfel was groot, maar ik heb toch besloten eerst mijn studie af te maken. Ik heb al meer dan vijf jaar 
ervaring als kok, ondermeer in O&O; een oriëntaals restaurant in Sint Willebrord.”

Hoe kom je in die culinaire hoek? “Mijn sociale omgeving kent veel mensen die in de horeca werkzaam zijn. 
Mijn belangstelling voor koken gaat zeker terug tot mijn twaalfde. Door die horecaomgeving kwam ik, toen ik 
een baantje zocht om wat bij te verdienen als bordenwasser, in een restaurant terecht. In de praktijk leerde ik, 
zodra het me mogelijk gemaakt werd, gerechten te maken. De kok vond dat ik het goed deed, en zo ben ik lang-
zaam opgeklommen tot souschef. Het nadeel is wel dat het bijna niet te combineren is met studeren. Die baan 
slokte veel tijd op en ik was er uiteindelijk wel veertig tot vijftig uur per week aan kwijt. Als bijverdienste heb ik 
er een punt achter gezet. Nu werk ik als marketingmedewerker bij een organisatiebedrijf.”

Had je een specialiteit? “De Franse keuken was het uitgangspunt, maar ik heb steeds meer Thaise elementen 
toegevoegd; een soort fusion-koken zou je kunnen zeggen, maar wel van een goed culinair niveau. Mijn moeder 
is van Chinees/Maleisische afkomst, mijn vader is Chinees; dat zal er ook wel mee te maken hebben. Inmiddels 
ben ik al drie keer naar Maleisië geweest en ik merk dat ik veel overgenomen heb van mijn ouders; vooral nor-
men en waarden die zij vanuit hun boeddhistische achtergrond aan mij doorgegeven hebben.”

Waarom koos je voor ACW? “Ik heb veel affiniteit met cultuur. Ik bezoek zo vaak als ik kan films, theater en 
evenementen. Ik ben een trouwe bezoeker van Lantaren/Venster en ga elk jaar naar het filmfestival. Ook de 
plaats van kunst in de maatschappij houdt me bezig.” 

Huck Chuah, tweedejaars algemene cultuurwetenschappen
Leeftijd: 25 jaar
Geboorteplaats: Doetinchem
Woonplaats: Rotterdam	 	tekst en fotografie Ronald van den Heerik

LAATSTE 
ESPRESSO
De eerste espresso die ik dronk op de Eras-
mus Universiteit, spuugde ik meteen weer 
uit. De espresso kwam uit een apparaat en 
smaakte naar natte sokken. Enkele dagen 
later ontdekte ik het DE-café in de C-hal. De 
espresso die hier werd geserveerd kon ik bin-
nenhouden. Tenminste, in mijn mond. Tijdens 
het college volgend op de espresso begonnen 
mijn darmen op te spelen. Ik sprong op uit de 
collegebanken en rende naar het toilet. De 
espresso kwam eruit zoals het mijn lichaam 
was binnengegaan, misschien een klein beetje 
kouder, maar toch niet heel veel kouder. Pas 
na maanden van toiletbezoeken wende mijn 
lichaam aan de espresso van het DE-café. On-
langs ben ik in Oekraïne geweest en at ik een 
soep die bedorven was. Mijn gezelschap rende 
niet veel later naar het toilet en bleef daar vier 
uur lang op zitten, ik liet niet meer dan een 
kleine scheet, zoals ik die ook altijd liet aan 
het begin van colleges, practica en tentamens. 
Er zijn mensen die vinden dat ik een hart van 
steen heb, ik zeg dan: ‘Mijn darmen zijn van 
gewapend beton.’
     De Zweedse dichter Tomas Tranströmer 
schrijft in zijn gedicht Espresso: ‘Kostbare 
opgevangen druppels/ vervuld van dezelfde 
kracht als Ja en Nee’. Ik moet aan deze regels 
denken als ik in de rij sta van het DE-café in 
de C-hal. Het zal de laatste keer zijn dat ik hier 
ben, de laatste keer dat ik er espresso drink. 
Ooit dronk ik in een andere bar voor het laatst 
espresso, maar toen kende ik het gedicht van 
Tranströmer nog niet. Ik was verliefd. Het 
meisje had krullen. Het hart was van spinrag. 
We dronken espresso als water. Espresso, es-
presso, espresso. Maar haar kopje was vervuld 
van nee en dat van mij van ja.
     Ik kende het gedicht nog niet, ik dacht het 
komt allemaal goed, ik dacht dat alles altijd 
wel goed zou komen. Een andere dichter 
schrijft: ‘people are not good to each other./ 
people are not good to each other./ people are 
not good to each other.’
     De dame achter de bar weet wat ik drink en 
maakt een espresso voor mij. Ik weet dat ze 
probeert te stoppen met roken. Meer weten 
we niet van elkaar.
     Ik pak het kartonnetje van de bar en loop 
door de C-hal. Ik drink mijn laatste espresso en 
bedenk: alles wordt van steen.
     En dit is troost: ooit wordt het allemaal stof, 
fijner nog dan rag.

Ernest van der Kwast studeerde aan de EUR en 
is nu schrijver

Espresso




