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LEUK, LEUK, LEUK
De minorenkoekjes zijn verdeeld en psychologie blijkt verreweg het 
populairst. Kassa dus voor de sociale faculteit waaronder psychologie 
ressorteert. Want voor elke student die een 15 ECTS- tellende minor met 
succes afrondt, ontvangt een faculteit zo’n 1.000 pietermannen. 

Waarom iedereen psychologie wil studeren tegenwoordig, is mij een 
compleet raadsel. Of het moet zijn dat het vooral leuk is. Want leuk is het 
key word heden ten dage. Waar vroeger zaken als leerzaam, interessant, 
uitdagend en karaktervormend nog wel eens in zwang waren, is generatie 
Y vanaf haar bevruchting van alle kanten ingepeperd dat het leven 
vooral leuk moet zijn. Ouders van Y hebben zo hun best gedaan om het 
hun kids zo leuk mogelijk te maken, dat die, eenmaal een beetje groter 
gegroeid, alles afmeten aan hoe leuk iets is. Y-tjes gaan voor LEUK  – niet 
te verwarren met de jeuk die ik hiervan krijg. Waar X nogal wel eens wat 
overgewicht wilde toekennen aan zaken als salaris, leasebakken, laptops 
en mobiele telefoons – ook al niet echt intellectueel inspirerend – moet 
voor Y alles leukie, leukie zijn.

Naïef als ik ben, dacht ik aanvankelijk dat minoren door de universiteit 
in het leven waren geroepen om de jongens en meisjes weer wat 
academische houding bij te brengen. 
En tegelijkertijd om zichzelf weer een beetje van een doorsnee hbo te 
onderscheiden. Want ik was natuurlijk nu ook weer niet zo naïef om te 
denken dat de universiteit louter uit altruïstische en opvoedkundige 
motieven 15 studiepuntjes koekeloeren over het schuttinkje van de eigen 
studierichting had bedacht. 
‘Eindelijk zijn ze er in Rotterdam ook achter’, schreef ik een tijdje terug 
in Roest, verkerend in opperste staat van euforie. ‘De universiteit was in 
rap tempo aan het verworden tot een soort hbo-instelling. Niks geen 
bebrilde studenten die druk discussierend in groepjes over de campus 
slenteren, acht jaar over hun studie doen, de boeken van grote filosofen 
en maatschappijcritici uit hun hoofd kennen en reciteren, demonstreren, 
kraken, revolutionaire gedachten koesteren, kortom zichzelf een 
academische houding proberen eigen te maken. Nee, hier wordt gewoon 
in drie plus twee jaar zo hard mogelijk door de studie geracet door 
jongens en meisjes die de universiteit school noemen, de docenten 
leraren of meester en colleges klas (… ).’
 Het is natuurlijk niet helemaal hun eigen schuld dat studenten zijn wie 
ze zijn. Daar hebben, behalve de universiteiten zelf, series kabinetten 
met daarin op bezuinigingen gefocuste onderwijsministers flink aan 
bijgedragen. Die verkortten decennialang de studieduur, kaasschaafden 
de beurs naar zowat nul euro terug en schopten iedereen die wat 
te lang twijfelde over een definitieve keuze of wat studiepuntjes te 
weinig haalde rücksichtslos van de campus af. Maar er is sprake van 
voortschrijdend inzicht, en de schellen beginnen ook van de EUR-ogen te 
vallen. De universiteit gaat wat doen aan (het gebrek aan) academische 
instelling.
 
Inmiddels weet ik beter, heb ik de lijst minoren eens goed bestudeerd, en 
ben ik op de hoogte van de inschrijvingsaantallen. Hoezo academische 
houding bijbrengen? Dûh. Minoren zijn gewoon leuk.

Gert van der Ende
vanderende@em.eur.nl
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Topmanagers hebben 
een prijskaartje
De torenhoge salarissen van topmanagers 
van grote ondernemingen zijn veel mensen 
een doorn in het oog. Dat is niet terecht, 
vindt bedrijfseconoom Abe de Jong. “Bij 
zo’n riskante baan hoort een hogere belo-
ning.” De vette bonussen die bestuurders 
in het verleden nogal eens meekregen bij 
gedwongen vertrek, vallen echter niet goed 
te praten.

Generatie Y: machtig, 
maar ondoordacht
Jongeren van nu zijn verwend door hun 
ouders en kennen geen tegenslag. Ze zijn 
zelfverzekerd en weten wat ze willen. Hun 
wensen kunnen ze echter niet altijd omzetten 
in een passende werkomgeving en daarom 
haken ze vaak vroegtijdig af. Voor werkge-
vers geldt dat zij zich moeten aanpassen aan 
de wensen van deze jobhoppers om hen voor 
langere tijd vast te houden.

Als de zon onder gaat
Zo rond een uurtje of acht in de avond oogt 
campus Woudestein al tamelijk desolaat. 
Als je een rondje over het terrein maakt, kom 
je hooguit een enkele schoonmaakster, een 
ijverige student op weg naar de bibliotheek, 
of een op het gras gezeten konijn tegen. En 
de beveiliging natuurlijk. 

‘Nederland selecteert 
al voor de poort’
Minister Plasterk van Onderwijs staat voor 
een lastige opgave. Het niveau van het hoger 
onderwijs moet omhoog terwijl de studie-
uitval met de helft omlaag moet. Maatwerk 
en eerlijke intakegesprekken zijn volgens de 
bewindsman betere instrumenten dan selec-
tie aan de poort.

Risico’s van een voor-
zorgcultuur
Wij rijke burgers in het Westen zijn ge-
obsedeerd door mogelijke gevaren in de 
toekomst: milieuschade, immigranten en 
loslopende pedofielen jagen ons de stuipen 
op het lijf. Risico’s bannen we dus zo veel 
mogelijk uit. Dat is inefficiënt, onrechtvaar-
dig en leidt zelfs tot totalitarisme, zegt EUR-
rechtswetenschapper Roel Pieterman.

Overshadowed by the 
Elite
If somebody ever tries to tell you that the 
education system in the USA is glorious, 
first of all do not chuckle too loudly. Second-
ly, you might want to refer that person to 
this article, about the reality away from the 
spotlights. 
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De torenhoge salarissen van topmanagers van grote ondernemingen zijn 
veel mensen een doorn in het oog. Dat is niet terecht, vindt bedrijfseco-
noom Abe de Jong. “Bij zo’n riskante baan hoort een hogere beloning.” De 
vette bonussen die bestuurders in het verleden nogal eens meekregen bij 
gedwongen vertrek, vallen echter niet goed te praten.
	 	tekst	 Caroline van der Schaaf fotografie	Ronald van den Heerik

Prof.dr. Abe de Jong 
volgde de opleiding 
HEAO bedrijfsinforma-
tica in Rotterdam en 
rondde vervolgens een 
studie bedrijfseconomie 
af aan de Universiteit 
van Tilburg. Hij 
promoveerde aan 
dezelfde universiteit op 
zijn onderzoek naar 
financiële structuren 
van ondernemingen in 
relatie tot corporate 
governance. Na zijn 
promotie werkte hij een 
jaar in de Verenigde 
Staten als onderzoeker. 
Sinds 2001 is De Jong 
verbonden aan de 
faculteit der Bedrijfs-
kunde van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, 
thans Rotterdam School 
of Management, 
Erasmus University. 
Inmiddels is hij er 
hoogleraar Corporate 
finance and corporate 
governance.

 De	kwestie
CEO’s (bestuursvoorzit-
ters) van grote 
Nederlandse bedrijven 
krijgen het de laatste 
jaren zwaar te verduren. 
Er is veel kritiek op de 
hoge salarissen die zij 
ontvangen voor hun 
werk. Gepoogd wordt de 
zelfverrijking onder 
topbestuurders tegen te 
gaan, onder meer door 
de aandeelhouders meer 
macht te geven en door 
de topinkomens via 
belastingen af te romen. 
De bestuurders van de 
multinationals zelf zijn 
de kritiek ondertussen 
goed zat, blijkt uit het 
onlangs verschenen 
boek ‘Het grote graaien’ 
van Volkskrant-journa-
list Xander van Uffelen. 

TOPMANAGERS HEBBEN 
EEN PRIJSKAARTJE
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s er te weinig respect voor topmanagers 
in Nederland? “Doordat de laatste jaren 
steeds transparanter is geworden welke be-
loningen topmanagers ontvangen, hebben 

de maatschappij en de media er veel beter zicht op 
gekregen. Dat heeft geleid tot een aantal effecten. 
De managers zelf zijn zich bewust geworden van de 
bedragen die collega’s verdienen en uiteraard wil 
niemand minder verdienen dan iemand anders die 
hetzelfde werk doet. Die salarissen zijn daardoor 
alleen maar gaan stijgen. De discussie gaat voorna-
melijk over het niveau van de salarissen, maar het 
is eigenlijk zo goed als onmogelijk om te beoordelen 
hoe fair de beloning is die iemand krijgt, omdat je 
het over heel specifieke kundes hebt waaraan je dan 
een prijskaartje moet hangen. Dat is enorm lastig. 
De getallen zijn vaak duizelingwekkend hoog en ik 
kan me voorstellen dat het publiek dat onredelijk 
vindt. Maar eigenlijk kun je bijna niet inschatten of 
het wel of niet redelijk is, omdat je dan de schaarse 
kennis en kunde van zo’n topmanager moet vergelij-
ken met andere mensen die hoge salarissen verdie-
nen, zoals bijvoorbeeld topsporters. De specifieke 
kwaliteiten die verschillende mensen hebben, zijn 
natuurlijk onvergelijkbaar. Die discussie is inhoude-
lijk bijna niet te voeren op een zinvolle manier.”

De meeste mensen beseffen dat natuurlijk niet. Die 
staren zich alleen blind op die hoge bedragen. “Dat 
klopt. Het is zinvoller om te discussiëren over de 
structuur van de salarissen, maar daarover lees 
je weinig in de media. Een van de redenen dat die 
topmanagers zoveel verdienen, is dat ze een riskante 
baan hebben. Ze staan volop in de schijnwerpers en 
als het niet goed gaat met de onderneming waarvoor 

zij een strategie moeten uitzetten, dan worden zij 
zelf geslachtofferd. Ze worden dan na een heel korte 
zittingstijd weggestuurd. Dat is natuurlijk heel 
slecht voor hun reputatie. Iemand kan maar één 
keer ergens CEO zijn en is dan, wat die baan betreft, 
uitgespeeld. Het is dus eerlijk als tegenover dat 
grote risico een hogere beloning staat. 
Het typische is wel dat het in de Nederlandse si-
tuatie heel lang gewoonte was om die managers 
niet alleen goed te betalen, maar hen ook nog een 
ontslagpremie te geven als ze gedwongen moesten 
vertrekken. Dat is natuurlijk niet eerlijk, want als je 
iemand een hoog salaris geeft als risicopremie, dan 

moet je dat risico ook daadwerkelijk lopen. Sinds de 
code-Tabaksblat is die beloningsstructuur behoor-
lijk aangepakt.”

Is het risico dat topmanagers lopen echt zo groot? 
“Er wordt altijd gedacht dat managers in Amerika 
meer risico lopen om te worden ontslagen, maar 
dat is niet meer zo. In 2007 is in de Verenigde Staten 
15,2 procent van de CEO’s uit hun functie gezet. In 
Europa was dat 17,6 procent. De omloopsnelheid 
van CEO’s is in Europa dus groter dan in Amerika. 
De gemiddelde zittingstermijn in Amerika van een 
voorzitter is 9,4 jaar en in Europa 6,6 jaar. Als je 
binnen Nederland kijkt, dan blijkt dat het afgelopen 
jaar nog veel extremer te zijn: van de 25 bestuurs-
voorzitters van de AEX-ondernemingen zijn er 
acht weggegaan, waarvan zeven voortijdig en drie 
gedwongen. Die cijfers geven wel aan dat de functie 
van CEO een enorm riskante baan is.” 

Leggen topmanagers zelf wel voldoende uit waarom 
ze zoveel verdienen? “Ik denk niet dat dit hun taak 
is. De primaire taak van een topmanager van een 
onderneming is om een goede strategie uit te zetten 
en daarover helder te communiceren naar aandeel-
houders, naar klanten en naar werknemers. Het 
beloningspakket van een bestuursvoorzitter wordt 
vastgesteld door de Raad van Commissarissen en 
goedgekeurd door de aandeelhouders. Als iemand 
over de hoogte van die salarissen zou moeten com-
municeren, dan zou dat de voorzitter van de Raad 
van Commissarissen zijn die in de aandeelhouders-
vergadering een toelichting geeft op het salaris. 
Want vergeet niet dat alle uitbetaalde salarissen 
uiteindelijk worden onttrokken aan de winst van de 

onderneming en dus worden betaald door de aan-
deelhouders. En die mogen daar ook over stemmen. 
Bij Philips hebben de aandeelhouders in maart van 
dit jaar de beloningspakketten afgekeurd. Dat was 
een unicum, maar het is hun goed recht.”

Is de kritiek op de salarissen van topmanagers een 
typisch Nederlands verschijnsel of speelt het in an-
dere landen ook? “Dat is een wereldwijd fenomeen. 
Je ziet het in direct omringende landen als Frank-
rijk, Duitsland en Groot-Brittannië, maar zeker ook 
in de Verenigde Staten. Het gaat dan niet altijd om 
de hoogte van het salaris, maar om de indruk die 

mensen hebben dat iets niet fair is. Bijvoorbeeld 
als een manager slecht presteert, zijn onderneming 
vervolgens wordt overgenomen en die manager 
toevallig nog veel aandelen en opties heeft die dan 
opeens heel veel waard worden. Dat zag je bij de 
recente overname van ABN-AMRO ook. Dan heb 
je een slecht presterende manager die als het ware 
een bonus krijgt voor zijn slechte prestaties. Dat is 
natuurlijk onwenselijk.”

Hoe worden de salarissen van topmanagers eigenlijk 
vastgesteld? “Het is heel lastig om een goed pakket 
te ontwikkelen. Je moet een manager in ieder geval 
voldoende vast salaris geven om hem te bewegen zo 
goed mogelijk zijn werk te doen. Daar bovenop wil 
je hem nog allerlei prikkels geven: je wilt zorgen dat 
hij de belangen van de aandeelhouders behartigt, 
dus geef je hem wat aandelen. Dan zal hij immers 
gaan redeneren zoals aandeelhouders willen, omdat 
zijn welvaart ook afhangt van wat die aandeelhou-
ders willen. 
Aan de andere kant wordt hij misschien wel heel 
voorzichtig als je hem veel aandelen geeft, want 
dan kan hij bang worden dat zijn aandelenpositie 
slechter wordt als hij een te riskante strategie voert. 
Dus moet je hem wat opties erbij geven, omdat op-
ties in waarde stijgen als het risico stijgt. De Raad 
van Commissarissen probeert hierbij te bedenken 
wat er in de toekomst kan gebeuren, maar dat weet 
je vooraf natuurlijk nooit. Er kunnen zich allerlei 
voorvallen voordoen waardoor dat pakket achteraf 
helemaal niet het juiste blijkt te zijn. 
Kort gezegd: het is onmogelijk om vooraf een be-
loningssysteem te bedenken dat in alle situaties 
uiteindelijk de gewenste uitkomst heeft. Dus je moet 

voor een werkbare oplossing kiezen en genoegen 
nemen met bepaalde nadelen ervan. En sommige 
van die nadelen zullen de excessen zijn die je dan in 
de krant leest.”

I
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‘Het is onmogelijk om vooraf een beloningssysteem 
te bedenken dat in alle situaties uiteindelijk de 
gewenste uitkomst heeft’
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HARDE KNIP 
VERSUS 
ZACHTE KNIP
Universiteiten die hun studenten al tot 
de masteropleidingen toelaten voordat 
zij hun bacheloropleiding hebben afge-
maakt, ‘lappen de wet aan hun laars’, vindt 
minister Plasterk. Dat blijkt bij alle EUR-
opleidingen het geval. 

In een interview met het Hoger Onderwijs 
Persbureau hekelt Plasterk de zogenaamde 
‘zachte knip’ tussen de bachelor en de master. 
Universiteiten laten hierbij de mogelijkheid aan 
studenten om met een beperkt aantal niet be-
haalde studiepunten uit de bachelorfase toch 
door te stromen naar de master.
Opvallend: Plasterk noemt dat ‘niet sociaal’. 
Volgens hem ontneemt het de student de moge-
lijkheid om vrijuit te kiezen voor een master aan 
een universiteit in een andere stad of in het bui-
tenland. “Universiteiten die geen harde knip 
toepassen en de wet aan hun laars lappen, ont-
houden hun studenten dat belangrijke keuzemo-
ment en belemmeren de mobiliteit.”
Alle opleidingen aan de EUR kennen min of 
meer een zachte knip. Rechten spant vooralsnog 
de kroon. Studenten mogen 30 ECTS hebben 
openstaan wanneer ze aan de masterfase begin-
nen. Met de curriculumherziening wordt dat in 
2010 terug gebracht tot 15 ECTS. De sociologen 
hebben een krediet van 15 studiepunten. 
Studenten bij FHKW mogen 10 studiepunten 
missen, maar moeten daarbij wel om toestem-
ming vragen bij de examencommissie. Economie 
is het strengst met een kredietlimiet van slechts 
8 ECTS.
Over Plasterks definitie van ‘sociaal’ valt na-
tuurlijk te redetwisten. De geneeskundeoplei-
ding van het Erasmus MC, die volgend jaar pas 
het bama-stelstel invoert, ziet bijvoorbeeld geen 
heil in een harde knip aan het begin van de 
master. Halverwege het eerste masterjaar begin-
nen de studenten namelijk aan hun coschappen. 
Daarvoor geldt ook al dat ze alle punten nodig 
hebben. “Dat zou dubbelop zijn, en zo hard wil-
len we het niet spelen”, zegt onderwijsmedewer-
ker Desiree Meijer van Erasmus MC. DR/HOP.

Op pagina 19 van dit nummer is een interview met 
minister Plasterk te lezen.

TERROR JAAP 
TERUG NAAR DE 
CAMPUS?
Vlak voordat Jaap – Terror – Amesz (25) zichzelf 
opsloot in het Gouden Kooi-programma volgde hij 
nog gewoon colleges voor zijn masteropleiding aan 
de EUR: Human Resource Management bij RSM 
Erasmus University. Karin Andeweg, inmiddels af-
gestudeerd, zat nog bij hem in het college: “Toen was 
hij nog niet zo ‘terror’. Wel discussieerde hij altijd met 
de docenten. Vooral tegen het eind van het college, 
zodat alles uitliep. Waar het over ging? Bij HRM 
gaat het om de mensen, maar ook om geld. Hij koos 
meestal, materialistisch, voor het laatste.” 
Dr. Dirk van Dierendonck, die doceert bij RSM, zou 
hem dus ook nog moeten herinneren. “Ik herinner 
hem. Maar ik ga er niet op in.” 
Naar verluidt wil Terror Jaap, al won hij de volle mep 
in de finale van de Gouden Kooi, zijn studie weer op-
pakken. Ook lonkt het opzetten van een entertain-
mentbedrijf. DR  (foto Tien: Roy Beusker)

Komende september start de EUR met het minoren-
onderwijs voor bachelor III-studenten. Over de ma-
nier waarop de aanmelding in april en mei zijn ver-
lopen, heerst grote tevredenheid. Studenten wisten 
de website ‘minor is more’ goed te vinden, en het 
computersysteem registreerde zonder haperingen 
hun voorkeuren. De definitieve cijfers zijn nog niet 
bekend, eerst moet gecheckt worden of de studenten 
aan alle criteria voldoen, maar het globale beeld 
van hun keuze is wel duidelijk. 
Voor elk van de 53 minoren blijkt belangstelling te 
bestaan. De aanmeldingen zijn behoorlijk verspreid 
over het totale aanbod, waardoor de meeste studen-
ten de minor van de eerste voorkeur kunnen volgen. 
De uitschieter met meer dan tweehonderd inschrij-
vingen is zonder meer Forensische psychologie. 
Ook de andere twee psychologieminoren zitten in de 
top-4. Het is dus niet verwonderlijk dat de onder-
wijsdirecteur, prof.dr. Henk van der Molen, ‘ver-
heugd’ is over het resultaat. “We hadden wel op 
flinke belangstelling gerekend. Er bestaat veel inte-
resse in psychologie en een minor als arbeids- en or-
ganisatiepsychologie is aantrekkelijk voor een grote 
groep studenten. Dit vak heeft natuurlijk raakvlak-
ken met studies als economie, bedrijfskunde of be-
stuurskunde. Forensische psychologie trekt zoveel 
studenten, omdat het niet alleen nuttig is voor onze 
eigen studenten, maar ook voor studenten van de 
juridische faculteit.” De grote toestroom van stu-
denten zal volgens Van der Molen niet tot organisa-
torische problemen leiden. De studenten voor foren-
sische psychologie zullen in drie groepen opgedeeld 
worden en daarbij krijgen ze in de werkcolleges in-
teractieve opdrachten. De minoren ‘hoogtepunten 
in de psychologie’ en ‘arbeids- en organisatiepsy-
chologie’ worden via het PGO-concept aangeboden. 
Daarbij werken studenten in groepen van tien. 

Psychologie moet daarvoor op zoek naar tutoren. 
Geld zal daarbij niet het probleem zijn. Voor elke 
student die een minor met succes afrondt, incas-
seert men rond de duizend euro. De sociale faculteit, 
en dan vooral de opleiding psychologie, zit wat dat 
betreft op rozen. De balans tussen ‘studenten van 
buiten’ en eigen studenten die ‘uitvliegen’ pakt voor 
hen heel gunstig uit. Toch rekent Van der Molen 
zich vooralsnog niet rijk. “Bij een aantal van veertig 
tot vijftig studenten is een minor kostendekkend. 
Wij zitten qua inschrijvingen boven dat aantal, 
maar we moeten eerst maar eens zien hoeveel stu-
denten de finish halen. Ik ben niet wars van enig 
calvinisme en zeg altijd: je moet de dag niet prijzen 
voor de avond is gevallen.” Overigens verwacht Van 
der Molen dat er volgend jaar minder minoren wor-
den aangeboden. Want met een aanbod van 53 vak-
ken voor ‘slechts’ zeventienhonderd studenten kun-
nen nooit alle minoren goed gevuld worden.
Van de geplande minoren vervallen er vier vanwege 
te weinig belangstelling. Twee daarvan zijn afkom-
stig van de RSM. Toch is men daar, net als bij de 
andere faculteiten, tevreden over de gang van zaken 
rondom de minoren. “Voor elke minor is een mini-
maal en maximaal aantal inschrijvingen vastge-
steld”, zegt Arnoud Monster, Director BScBA 
Programme bij de RSM. Die aantallen zijn vooral 
gebaseerd op de werkvorm die de docent wil toepas-
sen. Kwaliteit is het uitgangspunt, èn een vak moet 
kostendekkend zijn. Ons maximum ligt gemiddeld 
op veertig studenten. Zo voorkom je massaliteit in 
het onderwijs, en er blijft ruimte voor interactie. Ik 
vraag me wel af, hoe men dit met een groep van 
tweehonderd gaat realiseren.” MG

SLAG ROND MINOREN ZO GOED ALS BEKEND 
Van de circa 1.700 studenten die zich voor de minoren hebben aangemeld, kiest bijna een kwart 
voor een minor van psychologie. De absolute winnaar, met over de tweehonderd aanmeldin-
gen, is forensische psychologie, verzorgt door prof.mr. dr. Erik Rassin. 
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Randy Soewarno, tweedejaars IBA-student en 
Wesley Nuis, tweedejaars aan de Popacademie, 
winnen hiermee een dag studiotijd en een optreden 

in de Effenaar, een poppodium in Eindhoven. De ju-
ry was onder de indruk van het duo door hun inne-
mende presentatie, een prachtstem en een heel eigen 

geluid. De studenten hadden die 31ste mei in het 
Gaslab van de TU Eindhoven niet verwacht te win-
nen. Ze moesten als eerste optreden en hadden 
daardoor geen idee van het niveau van de concur-
rentie. Ook vreesden Soewarno en Nuis dat de jury 
hen na elf optredens niet meer zou herinneren, en 
konden zij niet profiteren van de tips die de andere 
deelnemers kregen van de jury. Die had al enig 
commentaar op hun optreden ‘wat leuk dat jullie je 
eigen microfoon hebben meegenomen’. De zangeres 
vatte dit maar op als compliment en verduidelijkt 
dat zij expres een old school-exemplaar hadden ge-
bruikt. “Deze microfoon heeft een mooie, rauwe 
sound, en dat vinden we goed passen bij het blues-
achtige nummer.” Volgens Soewarno bevat hun mu-
ziek blues, soul en funk. Naast hun akoestische op-
tredens maakt het duo ook deel uit van twee bands: 
‘Undercovers’ die – zoals de naam al zegt – covers 
speelt, en ‘Randy & Mowmite’, dat eigen nummers 
ten gehore brengt. Beide bands namen al succesvol 
deel aan het Coversongfestival, Het Oor van 
Erasmus en de Studentencoverbandcontest. 
De IBA-studente vindt het zingen geweldig, maar is 
wel van plan haar studie af te maken. “Ik ben ie-
mand van zekerheid en dat is de muziekwereld niet. 
Ik ben tevreden met hoe het nu loopt, maar als we 
een grote kans krijgen om door te breken, zie ik dat 
absoluut zitten. Deze landelijke overwinning staat 
in ieder geval goed op mijn CV.” LS

Luister naar Randy en Wesley op MySpace:
http://www.myspace.com/rndsmusic of http://www.
myspace.com/wahwahwes

RANDY & WESLEY WINNEN MUZIEK-
CONTEST VOOR STUDENTEN
Het duo Randy en Wesley heeft met het nummer ‘For the Sake O’Dreams’ de finale van de natio-
nale singer/songwriter-contest voor studenten ‘Nootuitgang’ gewonnen. 

VERHUIZING COMPU-
TERS VOLTOOID
Vanaf heden bevindt het digitale hart van de 
universiteit zich op nog slechts twee locaties. 
De verhuizing van de servers uit het bestuurs-
centrum is voltooid. De ontmanteling van de 
computerruimte in het E-gebouw was tevens 
het laatste wapenfeit van projectleider bij het 
‘SSC Informatie en Communicatie Technologie’ 
Marco Roede. 

Symbolisch zet Marco Roede (63) de knop van de 
hoofdcomputers in het E-gebouw uit. Hij gaat na 
dertig jaar EUR met vervroegd pensioen. De com-
puters zijn overbodig geworden nu de servers zijn 
verhuisd naar elders. Voor Roede, wiens laatste 
grote project het in goede banen leiden van deze 
verhuizing was, een goed moment om een punt ach-
ter zijn professionele loopbaan te zetten die onder 
meer dertig jaar in dienst van de EUR behelsde.
“Hier stonden de servers voor kantoorautomatise-
ring van het Bureau van de Universiteit, perso-
neelsinformatie, financiële administratie en die van 
studenten”, wijst Roede. “Die zijn verplaatst naar 
het H- en T-gebouw. De informatiesystemen zijn 
hiermee over meerdere computersystemen en loca-
ties verspreid waardoor de kans op uitval minimaal 
is geworden, en de beschikbaarheid is verhoogd – 
wat  in de computerwereld een single point of failure 
heet, wordt voorkomen.”
Mooi meegenomen is dat de ontmanteling van de 
computerruimte in het E-gebouw, ook goed is voor 

het milieu. Niet alleen doordat nu nog maar twee 
ruimtes hoeven te worden gekoeld, ook omdat – 
aldus hoofd SSC-ICT – Wouter Drinkwaard, “de 
energieslurpers zijn vervangen door efficiënt 
stroomgebruikende computers die ook nog eens veel 
minder ruimte in beslag nemen. Bovendien worden 
de ruimtes in het H- en T-gebouw state of the art 
gekoeld.” Overigens zullen de overbodig geraakte 
computers worden gerecycled. 
Ook is met calamiteiten rekening gehouden. Zo 
staat het digitale hart van de universiteit niet langer 
op de begane grond –  uitermate prettig bij een 
eventuele overstroming – en is er een stroomback-
up. In het T-gebouw is zelfs een generator aanwe-

zig. Drinkwaard: “En dat een brand niet ondenk-
baar is in een universiteitsgebouw weten we 
indmiddels door Delft. De computerruimtes in H en 
T zijn daarom uitgerust met automatische gasblus-
installaties.”
Roede zal het niet meer van nabij meemaken. Vanaf 
deze zomer zet hij zijn kennis en kwaliteiten louter 
nog in voor zijn thuishobby: het computergestuurd 
laten rijden van modeltreinen Ik heb hoegenaamd 
geen plannen mijn kennis nog in professionele zin te 
delen.” Maar eerst staat er een lange vakantie naar 
Noorwegen en Zweden op de rol; als het aan hem 
ligt de eerste van een lange reeks.GE

Marco Roede zet de knop van de computer uit (en een punt achter zijn carrière).                                (foto: Ronald van den Heerik)
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“Wij willen jongeren net zo enthousiast voor cul-
tuur en geschiedenis maken als wijzelf”, begint 
Wouter van der Spoel (26) over het initiatief. Pieter 
van den berg (25) valt hem direct bij: “Ik heb een 
baantje op een school in Naaldwijk en merkte uit 
gesprekken met de kids dat er een grote desinteresse 
onder hen bestaat voor musea. Die vinden ze maar 
stoffig. Tegelijkertijd deed ik ideeën op hoe musea 
wel aantrekkelijk te maken voor ze.”
Beide studenten vormen de helft van een kwartet 
dat verder bestaat uit Ilona Kingma (20) en Marc de 
Kool (20). Zij hebben zichzelf gedoopt tot Stichting 
TOEN en zijn een significant aantal uren per week 
in de weer met het op poten zetten van een 
Nationale Cultuur Beurs. De stichting heeft zich 
ten doel gesteld het op een laagdrempelige manier 
bevorderen van het historisch en cultureel besef on-
der de Nederlandse bevolking.
Plan is om tijdens een driedaags evenement in de 
Jaarbeurs musea en culturele instellingen in contact 
te brengen met het publiek, en dan met name met de 
jeugd. “Een soort vakantiebeurs, maar dan voor 
musea”, aldus Van der Spoel. “Vreemd genoeg be-
stond zoiets nog helemaal niet.”
De vier kennen elkaar van een werkgroep uit het 
eerste jaar van de studie. Het idee voor het lange-
termijnproject werd al snel na die kennismaking ge-
boren. Inmiddels is er al een comité van aanbeve-
ling, waarvoor onder anderen een wethouder uit 
Dordrecht, GTST-acteur Everon Jackson Hooi 
(‘Bing Mauricius’) en FHKW-decaan Dick Douwes 
zijn gestrikt. De eerste sponsors zijn aangeschreven 

en de stichting Erfgoed Nederland heeft zich offici-
eel achter hen geschaard. “En we hebben inmiddels 
440 musea aangeschreven, waarvan er zo’n 150 mu-
sea en instellingen geïnteresseerd zijn om deel te ne-
men aan de beurs”, vertelt Kingma. Ook de datum 
staat al zo goed als vast: 6 tot en met 8 november 
2009. Het kwartet heeft bovendien zijn onderne-
mersplan ingestuurd naar de ondernemerswedstrijd 
van New Venture. Op 26 juni horen ze of ze tot de 
prijswinnaars behoren en aanspraak kunnen maken 
op de welkome hoofdprijs van 25.000 euro.
“Iedereen die we tot nu erover hebben gesproken, is 
enthousiast”, ervoer Van den berg. “Maar nu komt 
het er op aan. We willen namelijk ook dat school-
klassen de beurs gaan bezoeken en dan moet je er 
vroeg bij zijn in verband met hun planning.” 
De vier hebben genoeg ideeën over hoe de culturele 
driedaagse opgeleukt moet worden. Die variëren 
van rondleidingen door studenten, een antiekbeurs, 
speciale jongerenprogramma’s, samenwerken met 
Cool Politics en veilingen à la ‘Tussen Kunst en 
Kitsch’. 
“Kortom we willen een sfeer creëren waarin allerlei 
doelgroepen het leuk vinden om naar de beurs – en 
vervolgens naar musea – te komen”, aldus Kingma. 
GE

De eerste Nationale Cultuur Beurs vindt plaats van vrij-
dag 6 tot en met zondag 8 november 2009 in de jaar-
beurs te Utrecht. Voor meer informatie ga naar  www.
nationalecultuurbeurs.nl ; deze site zal voor augustus 
dit jaar in de lucht zijn.

EUR STUDENTEN BRENGEN JEUGD EN 
MUSEA BIJ ELKAAR
Vier tweedejaars geschiedenisstudenten van de EUR willen de kloof overbruggen tussen jon-
geren enerzijds en musea en andere culturele instellingen anderzijds. Verenigd in de stichting 
TOEN gaan ze daarom een driedaagse cultuurbeurs organiseren.

De stichting TOEN: v.l.n.r Pieter van den Berg, Ilona Kingma, Wouter van der Spoel en Marc de Kool.                             (foto: RvdH)

VOLBERDA DIRECTEUR 
NIEUW TOPINSTITUUT
Tijdens de presentatie van de ‘concurrentie & 
innovatie monitor’ op 3 juni is een nieuw 
topinstituut voor onderzoek naar sociale 
innovatie INSCOPE gelanceerd. De aanwezige 
SER-voorzitter Rinnooy Kan benadrukte het 
belang van sociale innovatie voor het 
Nederlandse bedrijfsleven 

Niet kostenverlaging, maar sociale innovatie is 
volgens prof.dr. Henk Volberda van de RSM 
Erasmus University, de crux om de concurrentie-
positie van het Nederlandse bedrijfsleven te 
handhaven en te verbeteren. Een standpunt dat hij 
al jarenlang uitdraagt. Eerst als een roepende in 
de woestijn, maar tegenwoordig valt zijn 
boodschap in vruchtbare aarde. 

Het innovatiebeleid van Nederland is te veel ge-
richt geweest op de ontwikkeling van nieuwe 
technologie, terwijl vernieuwing van werkvormen 
of nieuwe methoden van leidinggeven veel be-
langrijker zijn, aldus Volberda. Zijn devies voor 
versterking van de kenniseconomie is slimmer 
werken. Een platte organisatiestructuur, flexibel 
management en inzetten op ontwikkeling van het 
personeel acht hij essentieel om de bestaande ken-
nis binnen bedrijven aan te boren en te vergroten. 
De EUR wilde een paar jaar geleden een zoge-
naamd Maatschappelijk Topinstituut (MTI) op-
richten voor systematisch onderzoek naar de wij-
ze waarop management, organisatie en arbeidsas-
pecten succesvolle innovatie kunnen stimuleren. 
Dit is uiteindelijk niet van de grond gekomen om-
dat OC& W besloot geen nieuwe MTI’s in te stel-
len. Wel is drie miljoen euro aan het Nederlands 
Centrum voor Sociale Innovatie toegekend, een 
actiecentrum waarin de EUR participeert. Naast 
dit actiecentrum is er door een aantal universitei-
ten het kenniscentrum INSCOPE opgericht. Dit 
nieuwe topinstituut voor onderzoek naar sociale 
innovatie is een consortium van de EUR, de 
Universiteit Maastricht, Universiteit van 
Amsterdam en TNO. Na veel geduld en lobby-
werk heeft Volberda, die de wetenschappelijk di-
recteur wordt, bereikt wat hem voor ogen stond. 
“Ik wilde niet het zoveelste kleine instituut, maar 
een bundeling van onderzoeksinstellingen zodat 
je een duidelijk gezicht naar buiten hebt.”
Over aandacht voor sociale innovatie had 
Volberda tijdens de aftrap van INSCOPE niet te 
klagen. De media berichtte uitvoerig over de re-
sultaten uit de concurrentie & innovatie monitor 
2008. Blikvanger was de constatering dat het ver-
plaatsen van bedrijfsactiviteiten naar het buiten-
land voor 85 procent van de bedrijven niet naar te-
vredenheid verloopt. De kostenbesparing valt 
vaak tegen. Te weinig investeren in de samenwer-
king met buitenlandse partners is de belangrijkste 
oorzaak. 
Goed nieuws was er op 3 juni voor het bedrijf 
Ecofys, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich 
met duurzame energie bezighoudt. Dit bedrijf 
kreeg van de wetenschappers de innovatie award 
uitgereikt. MG



DÉ VROUW VAN HET M-GEBOUW
Is het een bandje of bestaat ze echt? Van wie is toch de vriendelijke vrouwenstem met charmant 
accent die voorafgaand aan ieder tentamen studenten behoedt voor fraude –  ‘Plies turnoff 
yor mo-bilefoons en store them in yor beks’ – en hen succes wenst – ‘I wiss yoe all alot of succes’?  

Ze werkt al zó lang op de EUR, dat Chitra Ang niet 
eens meer weet hoe lang precies. “Ergens tussen de 
vijftien en twintig jaar. In het begin was ik een nor-
male surveillant, pas later ben ik hoofdsurveillant 
geworden.” 
Ang is verantwoordelijk voor het correct aanleveren 
van de uitwerkingen, het garanderen van rust tijdens 
tentamens, en het opmaken van een proces-verbaal 
over de algehele gang van zaken. Maar ook is het 
haar stem die vlak voor het tentamen uit de speakers 
in de zaal van het M-gebouw klinkt. Live, dus niet op 
een bandje zoals sommigen denken. “Er is wel een 
apparaat met een bandje, maar dat is geloof ik ka-
pot”, aldus Ang. “We gebruikten het echter nooit, 
want dan is een haspel nodig, en dat is een heel ge-
doe. Nogal krakkemikkig allemaal.” 
Daarom – en omdat ze het persoonlijker vindt – 

roept ze haar boodschap, die menig student inmid-
dels moeiteloos kan opdreunen, altijd zelf om. Heeft 
ze nooit eens de neiging iets geks te zeggen? “Nee 
hoor, het is erg belangrijk dat wat ik zeg juist over 
komt. Nog steeds gaat er weleens een telefoon af. 
Dat wordt dan door middel van een stempel aange-
merkt als fraude en daarna is het aan de examen-
commissie wat er verder gebeurt. Erg vervelend na-
tuurlijk. Voor de anderen in de zaal, maar net zo goed 
voor de student zelf. Eerlijk gezegd doet dat soms 
best een beetje pijn in mijn hart. Ze zijn dan zo in ge-
dachten met hun tentamen bezig dat ze helemaal ver-
geten om hem uit te zetten.” De succeswens heeft ze 
overigens zelf toegevoegd. “Toen ik jong was, ben ik 
zelf student geweest – Ik ben afgestudeerd in rechten 
en journalistiek. Ik weet dus hoe spannend een tenta-
men kan zijn. Succes wensen kan nooit kwaad.” TG 
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Cameratoezicht is tegenwoordig een wijdverspreid 
fenomeen. De EUR doet met 61 camera’s aardig 
mee. Zo staan bij alle ingangen van de campus ca-
mera’s die automatisch inzoomen op uitrijdende au-
to’s. Bij HOVO-cursisten of invaliden, die gratis 
doorgang hebben, is dat handig. De bewaker kan 
gemakkelijk checken of de chauffeur tot de doel-
groep behoort en direct de slagboom openen zonder 
eerst naar de auto te lopen. 
Maar niet alleen de in- en uitgangen worden in de 
gaten gehouden. De opstelling van de camera’s is 
zodanig dat het hele terrein in beeld wordt gebracht. 
“Het handhaven van de orde en veiligheid, daarvoor 
is het cameratoezicht bedoeld”, verklaart Jelle Jager, 
hoofd van de beveiligingsdienst. Via de camera’s 
controleren we bijvoorbeeld of hangjongeren geen 
problemen veroorzaken. Die lopen nogal eens over 
de campus omdat het de snelste route van de metro 
naar de Esch is, vooral ’s avonds en ’s nachts. Als 
zich ergens een groepje formeert, gaan we direct een 

kijkje nemen. We zijn alert op hangjongeren, want 
als je daar vroeg bij bent, voorkom je problemen.”
Nu is het niet zo dat een batterij bewakers continu 
naar live camerabeelden kijkt. De beelden worden 
meestal achteraf bekeken, wanneer melding is ge-
maakt van ongeoorloofde praktijken. Dader of da-
ders kunnen daarmee achterhaald worden. Jager 
herinnert zich een voorval van een vrachtwagen die 
een slagboom ramde en tegelijk enkele stroomkabels 
lostrok. Dankzij het beeldmateriaal kon de fikse 
schade toen op de schuldige worden verhaald. Hoe 
met de informatie van bewakingscamera’s omge-
gaan moet worden, is vastgelegd in de Wet Bescher-
ming Persoonsgegevens. Om de beginselen uit deze 
wet toe te spitsen op de specifieke situatie aan de 
EUR, is er een reglement opgesteld. Daarin staat 
onder meer voor welk doel camera’s geplaatst mo-
gen worden, wie het camerasysteem mag bedienen, 
wie de beelden mag bekijken, en hoelang en waar-
voor de informatie bewaard mag blijven. Sanne 
Blom, student van de Universiteitsraad, heeft het 
conceptreglement al gelezen. Volgens haar zal dit 
agendapunt niet tot veel discussie leiden. Het regle-
ment zit gedegen in elkaar en echte bezwaren tegen 
cameratoezicht zijn er niet. “Als het doel van came-
ra’s – het handhaven van de veiligheid – aanneme-
lijk gemaakt kan worden, en ze hangen niet in de 
toiletten, dan vind ik het prima.” MG

  Gijs van Oenen

INDECENT
Zoals veel mensen heb ik een rekening bij de 
P*bank. En zoals zoveel mensen, althans van 
mijn generatie, had ik oorspronkelijk een reke-
ning bij de vroegere gemeentelijke girodienst, 
die een voor die tijd zeer gebruiksvriendelijk 
en efficiënt overschrijvingssysteem kende. 
Later werd dat via allerlei schijnbaar onver-
mijdelijke fusie- en integratieprocessen de 
P*bank. Sinds die tijd bereiken mij steeds va-
ker allerlei gevraagde en vooral ongevraagde 
aanbiedingen en voorstellen van die bank, die 
ik intussen overigens alweer JOH moet gaan 
noemen. Meestal gaat het om brieven of e-
mails met beleggingssuggesties waardoor ik 
snel rijk zal kunnen worden. Hoewel, ‘in het 
verleden behaalde resultaten...’ – dan weet je 
het wel.
       Vandaag echter kreeg ik een opvallend 
bericht van mijn geldbeheerder. Uit onder-
zoek van de bank – uitgevoerd met mijn geld, 
vermoed ik – blijkt dat ‘de Nederlander er 
gemiddeld 30 euro voor over heeft dat het 
Nederlands elftal Europees kampioen wordt’. 
Zulk onderzoek is altijd goed voor enige op-
schudding. Zo herinner ik me van zo’n tien 
jaar geleden dat is uitgezocht, door wie weet 
ik niet meer, dat de gemiddelde Nederlander 
vijftig eurocent over heeft voor zijn stembil-
jet. Dat wil zeggen, voor die prijs zijn nogal 
wat mensen bereid hun stembiljet aan een 
ander te verkopen. En uiteindelijk heeft alles 
en iedereen zijn prijs, zo weten we uit de film 
Indecent proposal met Robert Redford, die de 
man van Demi Moore een miljoen dollar biedt 
(flutbedragje, maar de film is dan ook al wat 
ouder) voor een nachtje met Demi.
       De vraag is nu: is 30 euro veel, of wei-
nig, voor zo’n voetbaltitel? De P*bank geeft 
hierover nog wat verdere info. De Duitsers 
geven er wel 80 euro voor, de Fransen maar 
13. Maar wat reflecteren die prijzen? Denken 
de Duitsers dat hun <c>Mannschaft<c> uit 
slechte spelers bestaat, en dat het geld (80 
keer 60 miljoen Duitsers = 4,8 miljard euro) 
dit kan compenseren? Geloven de Fransen 
überhaupt niet in hun kansen, en geven ze er 
daarom maar een paar euro voor?
        Maar de echte vraag is natuurlijk: hoezo 
kun je ‘geld overhebben’ voor een voetbalti-
tel? Dat is net zoiets als dat de universiteit 
zou vragen hoeveel geld je overhebt voor een 
doctorstitel: een ‘indecent proposal’, net zoals 
dat van Robert. Ik zou graag verschoond blij-
ven van verdere oneerbare voorstellen van de 
P*bank. Maar ik vrees dat hun antwoord zal 
zijn: hoeveel geld heeft u daarvoor over?

Gijs van Oenen is universitair docent aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte

ELKE STAP IN BEELD
Iedereen die over de campus loopt, een 
gebouw binnengaat of in een computer-
zaal aan het werk is, wordt gefilmd. Over 
het gebruik van de camerabeelden is een 
reglement opgesteld dat binnenkort door 
de Universiteitsraad wordt besproken.

(foto: Levien Willemse)
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(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 
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Anonieme bijdragen 
worden niet geac-
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mer of emailadres. De 
redactie behoudt zich 
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in te korten, dan wel (in 
overleg) aan te passen. 
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uw bijdragen dan naar 
opinie@em.eur.nl 
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In voorgaande nummers van Erasmus Magazine hebben we 
kunnen lezen hoe binnen de EUR gewerkt wordt aan een mi-
lieubewustere universiteit. Verlichte logo’s op de gebouwen 
worden voorzien van LEDs om enkele honderden Watts uit te 
sparen. Kopiëren en printen doen we alleen nog op FSC-pa-
pier en medewerkers worden opgeroepen om ongebruikte 
apparatuur zo veel mogelijk uit te schakelen – waarvoor hul-
de!
Terwijl sustainability steeds hoger op allerhande agenda’s be-
landt, ontwikkeling van energie- en voedselprijzen aantoont 
dat het hoog tijd is actie te ondernemen en technologische 
ontwikkelingen dit ook mogelijk maken, mag van de universi-
teit die werkt worden verwacht dat ze ook hierin een leiden-
de rol vervult.
Dat dit bewustzijn ook leeft wordt breed uitgedragen bij initi-
atieven als de ‘urgenda’ (urgenda.nl) en zelfs door het planten 
van een goud-els als symbool voor de groene campus.
De dagelijkse praktijk blijkt echter een inconvenient truth: ter-
wijl onze blik wordt gericht op het duurzaam stralende Eras-
mus-logo, is in de hal van het T-gebouw een kunstwerk be-
staande uit gloeilampen gemonteerd. Dat hier geen LED’s zijn 
gebruikt kan iedereen die via lift of trappenhuis naar de par-
keergarage gaat door de gestegen temperatuur direct waar-
nemen. Op technologisch gebied gaat de EUR mee met haar 
tijd: campusbreed wordt IP-telefonie ingevoerd. Dat een ‘ou-
derwetse telefoon’ buiten gebruik geen waarneembaar 

stroomverbruik heeft en de nieuwe telefoons 10 Watt per toe-
stel wegwerken wordt niet opgemerkt. Zouden deze binnen-
kort te installeren telefoons alleen al in het L-gebouw (500+ 
toestellen) buiten openingstijden kunnen worden uitgescha-
keld, dan levert dit een besparing van minimaal 12 megawatt-
uur per jaar op – het jaarlijkse energieverbruik van een hand-
vol Nederlandse huishoudens.
Mooier dan Han van Dissel het al verwoord heeft, kan het 
door de EUR zelf niet worden gedaan: ‘Always combine busi-
ness and ecology.’ Het ontbrekende hoofdstuk bij het EUR-
masterplan 2013 is niet eens moeilijk te schrijven: gebouwen 
E, L, M en S zijn ideaal gelegen voor zonnecollectoren, en de 
daken worden er zeker niet lelijker op; ecologie meenemen bij 
de technische opzet van een telefonieproject is nog haalbaar; 
een groen dak voor UB en ‘De Carrousel’ zou zelfs kunnen hel-
pen om de vrieskou na een vakantie of lang weekend enigs-
zins uit te bannen... denkt u voortaan ook even mee?
De Alma Mater heeft een leerstoel Sustainable management, 
een vakgroep Milieukunde, een master Industrial ecology, een 
minor Milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, en het Eras-
mus Center for Sustainable Development & Management; 
wellicht is het een aardig idee als zij al deze kennis niet alleen 
uitdraagt, maar ook in de praktijk brengt.

Sebastiaan Kamp, specialist automatisering LIA EUR

In EM 19 van 29 mei werd verslag gedaan van de inleiding van 
rector Lamberts voor de Mandeville-lezing. De rector meende 
daar dat egoïsme niet leidt tot maatschappelijke vooruitgang 
maar bijdraagt tot het nemen van onverantwoorde risico’s in 
het bedrijfsleven. Ik heb hierop wat kanttekeningen, maar 
laat ik beginnen met een citaat: “It is no crime to be ignorant 
of economics, which is, after all, a specialized discipline and one 
that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is to-
tally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on 
economic subjects while remaining in this state of ignorance.” 
(M.N. Rothbard). Oftewel, hoezo ‘eigen hoenderhok’?

Mijn kanttekeningen: 
(1) Winstmaximalisatie ten koste van alles (A) is niet de status 
quo. Als de heer Lamberts mij voorbeelden kan noemen van 
dit fenomeen (en ze liggen voor de hand), dan kan aange-
toond worden dat dit gedrag of wordt bestraft, of minder 
voor de hand liggende oorzaken heeft: bijvoorbeeld dat de 
verzekeringssector – vooral de poot in de zorg – de facto een 
publieke sector is. 
(2) De notie en het gedrag van A neemt onder studenten in de 
economieopleiding toe. Dit is mijns inziens niet zo opzienba-
rend, aangezien ik aan den lijve heb ondervonden dat bijvoor-
beeld de veronderstellingen van het perfect competition mo-
del (i) en de Keynesiaanse macromodellen (ii) letterlijk wordt 
genomen en niet in de context van de wetenschapsfilosofi-
sche keuze voor de Hypothetico Deductivo met niet-realisti-
sche hypothesegenererende assumpties (i) en de notie dat 
correlatie op macroniveau iets heel anders is dan de som van 
causaties op microniveau (ii) wordt bezien. 
(3) Kanttekening (2) wijst op fundamentele misvattingen in 
de vormgeving van de studie economie op de EUR, welke een 

(wetenschaps)filosofische en economisch-historische basis 
mist. De studie economie is toch vooral een academische op-
leiding toegepaste wiskunde ten aanzien van economische 
onderwerpen, die studenten opleidt tot managers met toege-
paste wiskundekwaliteiten (waar an sich natuurlijk niets mis 
mee is). (4) Universiteiten hebben geen verantwoordelijkhe-
den, al dan niet contractueel of moreel; alleen individuen 
hebben verantwoordelijkheden. Dat individuen geleid zouden 
moeten worden door hun eigenbelang, betekent (natuurlijk) 
niet dat zij ten koste van alles en iedereen hun eigenbelang 
nastreven maar dat het hen toegestaan is na te streven wat 
zij willen (behoudens de wet, zij het natuurrecht, common 
law of rechtstaat). Uit de sociobiologie weten we dat de mens 
een sociaal en empathisch wezen is, wat een veel realistischer 
beeld schetst van het mensdom dan die veronderstellingen 
van de Chicago/Keynesiaanse mainstream economie. Of niet 
soms? Laten we onze morele oordelen vooral persoonlijk en 
privé houden en ze, indien gewenst na de economisch weten-
schappelijke analyse, gebruiken maar ze toch zeker niet tot 
uitgangspunt van opleiding en wetenschap maken. Dat doen 
zelfs ethici niet.

Dus, beste heer Lamberts. Heeft u mij onderweg verloren? 
Dan verwijs ik u terug naar het citaat hierboven. Zo niet, trek 
de juiste conclusies uit het onderzoek van Lanteri en verbeter 
die economieopleiding. Mocht u ook met ex-studenten in dis-
cussie willen gaan, dan sta ik natuurlijk tot uw beschikking.

Hans Kuiper MSc BA is afgestudeerd econoom en filosoof en is mo-
menteel als promovendus verbonden aan de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, afdeling Bestuurskunde

GREEN(HOUS)ING THE CAMPUS?

RECTOR EN MEER ‘MORELE GRENZEN’ IN ECONOMIE-
ONDERWIJS

Brief

Brief



Van der Schot

VETTAKS IS 
ONZINNIG 
Dikke mensen. ‘Dat moeten er minder worden’, 
vindt onze overheid. Is het redelijk om daarom 
vette en zoete artikelen kunstmatig duurder te 
maken, een zogenaamde vettaks  in te voeren? 
En helpt het? Minister Hoogervorst is er nog 
niet uit: de ene dag staat hij open voor de vet-
taks, de volgende dag weer niet. Studenten van 
de EUR weten raad.

Eelco van der Werf, master privaat recht, zesde-
jaars: “Dit vind ik helemaal niets. De overheid 
heeft toch wel andere dingen te doen? Boven-
dien is het onhaalbaar om in te voeren. Ieder-
een reageert anders op vet en suiker. Voor som-
mige mensen kan het absoluut geen kwaad: 
dunne mensen bijvoorbeeld, of mensen die 
veel aan sport doen. Daarom is het slim om de 
keuze bij de mensen zelf te laten. Wel zou de 
overheid ervoor kunnen zorgen dat sporten 
goedkoper wordt. Als kinderen al op de basis-
school veel gymles krijgen, en horen hoe ze ge-
zond kunnen eten, zit dat later veel meer in 
hun systeem verankerd. Als mensen volwassen 
zijn is dat lastig te veranderen.”

Hanneke van Ballegooij, derdejaars criminologie: 
“Ik denk dat deze maatregel de toon gaat zet-
ten voor de toekomst. Dit is een cruciaal mo-
ment: in hoeverre laten we de overheid zich 
met ons bemoeien? Ik denk dat er een hoop 
commentaar op deze maatregel komt als het 
zover is en dat de situatie zelfs kan escaleren. 
Mensen zitten er zelf vaak niet mee dat ze 
slecht eten, wie is de overheid dan om zich 
daarmee te bemoeien? Maar ik denk niet dat 
het zover komt. Deze vettaks is veel te ingewik-
keld om in te voeren. Welke producten vallen 
daar dan precies onder: Pizza’s? Vette sauzen? 
Dat is veel te lastig om te bepalen.” 

Sandra Muller, master bedrijfsrecht, zesdejaars: 
“Ik geef het weinig kans van slagen. Benzine-, 
alcohol- en tabaksaccijns zijn ook niet echt een 
succes te noemen. Zelfs directe reclame – ‘Ro-
ken is dodelijk’ – heeft geen effect. Zo zal het 
ook gaan met slecht eten. Je kunt mensen wel 
bewust laten worden van overgewicht door 
programma’s als ‘De Afvallers XXL’. De zoge-
naamde positieve benadering met subsidies op 
groente en fruit werkt ook. Een zak mandarij-
nen is duur, een zak chips goedkoop. Dan koop 
je dus geen mandarijnen, maar wel chips. Ten 
slotte denk ik dat de overheid zich op een hel-
lend vlak begeeft met de vettaks. Wat is de vol-
gende stap?” PP

  Aangeschoten
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7 augustus 1978 - 23 mei 2008

Veel te vroeg, veel te snel en veel te jong overleed – na een kort ziekbed – onze  gewaardeerde en 
geliefde collega 

ANNEGIEN TEGELAAR – PRINS
Intens verdrietig hebben wij afscheid van haar moeten nemen. 
De verslagenheid bij collega’s en studenten is groot. 

Al tijdens haar studie kwam Annegien bij de faculteit werken. Als stu-
dent viel ze op. Ze deed twee studies tegelijkertijd - Geschiedenis en 
Kunst- en Cultuurwetenschappen - en had zitting in het management-
team van de faculteit. Later werd Annegien studentassistent inter-
nationale uitwisseling en na haar afstuderen kreeg zij de functie van 
coördinator internationalisering. Daarnaast heeft zij nog verschillende 
andere werkzaamheden verricht. Zij gaf onder meer werkgroeponderwijs aan eerstejaars studen-
ten Cultuurwetenschappen en de laatste jaren verzorgde zij ook de onderwijsvoorlichting voor de 
faculteit. 

Annegien deed haar werk met veel inzet en enthousiasme. Vooral de internationale uitwisseling 
van studenten had haar hart. Zij heeft veel studenten geïnspireerd en gestimuleerd tot een bui-
tenlands studieverblijf. Overal ter wereld regelde ze voor hen de mooiste studieplekken. Zij gaf de 
uitwisseling met buitenlandse partneruniversiteiten gestalte en het is absoluut háár verdienste 
dat het aantal uitwisselingsstudenten de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. Buitenlandse 
studenten die naar de faculteit kwamen, heeft zij altijd een heel hartelijk welkom bereid door van 
alles voor hen te organiseren. 

Annegien was zó vitaal en ondernemend. Ze pakte alles aan wat op haar weg kwam. Altijd enthou-
siast en vol nieuwe plannen en ideeën. 
Voor onze faculteit was ze een uitstekende ambassadeur.
Voor ons was ze een fantastische collega, een sterke vrouw, met passie voor haar werk. We zullen 
haar heel erg missen. 

Haar man Florens, haar ouders en verdere familie en vrienden wensen we heel veel sterkte.

Namens de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen,
Sonja Braber, hoofd Bureau Onderwijs

In memoriam
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GENERATIE Y: MACHTIG, 
MAAR ONDOORDACHT

Jongeren van nu zijn verwend door hun ouders en kennen geen tegenslag. 
Ze zijn zelfverzekerd en weten wat ze willen. Hun wensen kunnen ze ech-
ter niet altijd omzetten in een passende werkomgeving en daarom haken ze 
vaak vroegtijdig af. Voor werkgevers geldt dat zij zich moeten aanpassen 
aan de wensen van deze jobhoppers om hen – zeker in de huidige arbeids-
markt - voor langere tijd vast te houden.	 	 	tekst Lindemarie Sneep illustratie Enio Ramalho

Y&A
Young & Ambitious is 
een werving en selectie-
bureau voor commercië-
le en juridische young 
potentials. Het bureau 
besteedt veel aandacht 
aan zowel de wensen 
van de werkgever als die 
van studenten of star-
ters. Met deze werkwijze 
en het denken vanuit de 
kandidaat zorgen zij 
vaak voor een juiste 
match.
De oprichters Ellen 
Schepers en Chi Ta stu-
deerden MER aan de 
Hogeschool Rotterdam. 
Toen zij bij het zoeken 
naar een stage mini-
maal werden begeleid, 
besloten zij als afstu-
deerproject zelf een be-
middelingsbureau op te 
zetten. Het tweetal be-
gon dus in eerste instan-
tie te bemiddelen voor 
stages en bijbanen, 
maar al snel vroegen 
opdrachtgevers of ze ook 
starters, en met name 
young professionals, 
kunnen leveren. Y&A is 
gevestigd op campus 
Woudestein in N2-10. 
Meer informatie: www.
young-ambitious.nl, 
010-4089639

ijdens mijn studie heb ik het Honoursprogramma ge-
volgd, mooie cijfers gehaald, ben drie jaar actief lid ge-
weest van een studentenvereniging en als bijbaan ben ik 
twee jaar student-assistent geweest. In mijn eerste baan 

zoek ik verantwoordelijkheid, plezier en wil ik me verdiepen door 
het volgen van managementcursussen. Aan de andere kant wil ik 
genoeg tijd overhouden voor sociale contacten, mijn volleybal-
team en vrijwilligerswerk voor Humanitas.’

Het profiel van een fictieve starter die deel uitmaakt van genera-
tie Y en daarom goed weet wat ze wil. De vraag is of werkgevers 
hier wel zo van zijn gecharmeerd en of ze ermee kunnen omgaan, 
want in een artikel uit september 2007 in weekblad Intermediair 
noemen werkgevers starters onder andere oppervlakkig, veelei-
send en lui. 
De naam generatie Y volgt logisch op de vorige generatie X. In 
verschillende artikelen over de huidige Y-generatie wordt een 

aantal kenmerken opgesomd. Zo zijn deze jongeren doorgaans 
geboren na 1980, extreem sociaal en worden daarom graag opge-
nomen in een netwerk zoals hyves, msn en LinkedIn. Bovendien 
zijn ze snel verveeld en daarom continue zoekend. De Y-generatie 
is tijdens de jeugd verwend en doordat zij geen tegenslag te ver-
werken kregen, stellen zij nu hoge eisen aan hun leven en vinden 
zij het moeilijk zelfkritisch te zijn. Ook door het opgroeien met 
internet hebben jongeren het idee dat de wereld aan hun voeten 
ligt en ze hoog kunnen inzetten. 

Optimistische houding  Door hun andere 
levensinstelling streeft de ‘jeugd van tegenwoordig’ ook op de 
arbeidsmarkt andere waarden na dan de vorige generatie X. 
Was de laatste nog te paaien met auto’s, telefoons en laptops, 
de huidige starters hechten meer aan een uitdagende functie (53 
procent), afwisselend werk (47 procent) en flexibele werktijden 
(33 procent). Dit blijkt uit een onderzoek uit 2007 door Werving 

T
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& selectiebureau Ebbinge & Company en Inter-
mediair onder twintigduizend studenten. Ook de 
softe aspecten van werk zoals een prettige sfeer 
tussen collega’s (38 procent) en het kunnen volgen 
van trainingen of cursussen (37 procent) zijn een 
pre. Extra vrije tijd door een korte werkweek of 
meer verlofdagen vullen zij met sociale contacten, 
vrijwilligerswerk of een eigen bedrijf. Kortom, 
twintigers zijn ambitieus, maar niet alleen op het 
gebied van betaald werk. Het belangrijkste is dat ze 
doen wat ze leuk vinden. Door hun zelfverzekerde 
en optimistische houding maken ze echter 
ondoordachte keuzes en zien wel waar het schip 
strandt. Valt het tegen, zijn ze zo weer weg. Uit 
een onderzoek van Ad Rem Young Professionals 
blijkt dat 90 procent van de starters binnen een jaar 
vertrekt bij hun eerste werkgever door gebrek aan 
doorgroeimogelijkheden en weinig functie-inhoud 
en uitdaging. 
Tobias Verhoog (24) begint in september aan de 
master Marketing management aan de EUR en is 
via werving- en selectiebureau Young & Ambitious 
(Y&A) voor een stage terechtgekomen bij technisch 
handelsbedrijf Teesing BV in Rijswijk. Hij herkent 
sommige aspecten van generatie Y wel bij zichzelf 
en studiegenoten. “Ik zou over een paar jaar wel 
parttime willen gaan werken om leuke dingen te 
doen met mijn vriendin, die het dan ook wat rusti-
ger aan doet. Qua luiheid herken ik medestudenten. 
Velen schuiven vakken vooruit, omdat ze niet weten 
wat hun einddoel is.” 
Dorianne van Schaijk is loopbaanadviseur bij de 
sectie studentenbegeleiding van de EUR en ziet de 
wensen van generatie Y qua werk terug in de stu-
denten die ze spreekt. In een oefening om de loop-
baanwaarde te bepalen, geven studenten aan dat zij 
ontwikkeling, het blijven leren om deskundigheid te 
verwerven, zelfontplooiing, vrolijkheid en een goede 
balans tussen werk en privé belangrijk vinden. Op-
vallend vindt Van Schaijk dat salaris vaak pas op 
de tweede plaats komt.  

Nieuwe inzichten  Om werknemers 
van de nieuwste generatie aan zich te binden, 
worden organisaties en bedrijven gedwongen 
in te spelen op hun veranderde wensen. Zij 
ontkomen er niet aan om kortere werkweken, goede 
scholingsmogelijkheden en een fijne werksfeer te 
bieden. Om kennis te maken met die sfeer kunnen 
studenten of starters tegenwoordig meedoen 
aan een Inhousedag om vrijblijvend een kijkje te 
nemen. Ook kunnen zij introductiefilmpjes van 
verschillende bedrijven bekijken op yourfuture.tv.
Onder andere op basis van het startersonderzoek 
adviseert Ebbinge bedrijven over de manier waarop 
zij pas afgestudeerden kunnen benaderen. Bij het 
oriënteren op de arbeidsmarkt blijken studenten 
persoonlijk contact met bedrijven te waarderen en 
daar moeten bedrijven dus op inspelen. Ook op de 
manier waarop business courses worden ingevuld, 

kan Ebbinge soms nog wat aansturen. Lars van 
Marrelo, business unit manager campus bij Ebbin-
ge, geeft als voorbeeld dat bedrijven een business 
course soms teveel toespitsen op de kennismaking 
met het kantoor, terwijl studenten of starters ook 
geïnteresseerd zijn in de inhoud. Dat moet dus goed 
in balans zijn.
Volgens Y&A zien steeds meer bedrijven in dat de 
huidige starters op een andere manier benaderd 
moeten worden, maar kunnen nog wel wat hulp ge-
bruiken. De oprichters Ellen Schepers en Chi Ta be-
speuren regelmatig een miscommunicatie tussen 
werkgevers en starters over de inhoud van de baan, 
of de mogelijkheden tot het volgen van cursussen of 
trainingen. Dit willen zij voorkomen door duidelijk-
heid te scheppen tussen kandidaat en bedrijf. 
In de eerste plaats weten starters vaak niet goed 
wat ze willen als ze een baan zoeken. Daarom houdt 
Y&A een uitgebreid intakegesprek met studenten 
en starters. Op basis hiervan wordt een helder pro-
fiel van de kandidaat gemaakt waarin onder andere 
hun wensen, goede en slechte eigenschappen en 
motivatie naar voren komen. Tijdens zo’n intake 
worden kandidaten gedwongen na te denken over 
welke aspecten van een baan ze wel en niet leuk 
vinden en in wat voor bedrijfscultuur ze zich thuis 
voelen. Op deze manier komen ze soms tot nieuwe 
inzichten. 
Bovendien moeten ook bedrijven goed weten wat ze 
zoeken en dit helder omschrijven in een vacature. 
Volgens Schepers is het beter een completer beeld 
van de baan te schetsen door ook de minder leuke 
kanten te benoemen. De kleinere respons schrikt 
bedrijven vaak af, maar zij beseffen niet dat de 
mensen die wel solliciteren ook hebben nagedacht 
over de mindere kanten van een baan, en er blijk-
baar toch voor willen gaan. 

Schaars  Daarentegen zijn starters aan 
het begin van hun carrière onzeker over hun 
marktwaarde. Vers van de universiteit zijn zij 
geneigd ‘ja’ te zeggen tegen de eerste de beste 
baan die zij aangeboden krijgen zonder een goede 
afweging te maken of het echt goed bij hen past. Zo 
dacht ook Sanne de Jong (24). Zij studeerde in juni 
2007 af op Urban, Port & Transport Economics aan 
de EUR en kon meteen als trainee aan de slag bij 
Broekman Group, een logistiek en transportbedrijf 
in de Rotterdamse haven. “Achteraf had ik best nog 
wat verder kunnen kijken. Ik besefte toen niet dat er 
heel veel werk was en daarom heb ik misschien te 
snel toegehapt.” 
Als afgestudeerden niet goed weten in wat voor 
baan ze zich prettig voelen, kunnen zij zich laten be-
middelen door een werving- en selectiebureau, 
maar ook traineeships, business courses of stages 
kunnen uitkomst bieden. Op deze manier proeven 
zij de werksfeer, de verschillende afdelingen binnen 
een bedrijf en worden zij begeleid. Door zijn stage 
is Tobias Verhoog duidelijk geworden wat hij in een 

baan belangrijk vindt, namelijk leuke collega’s, in 
teamverband werken en afwisselende taken. Ook 
trainee De Jong leert het logistieke wereldje goed 
kennen en ervaart dat het werken in de haven voor-
al praktijkgericht is. Daardoor twijfelt ze of dit echt 
haar ding is. “Ik blijk niet zo praktisch ingesteld als 
ik dacht en houd me liever bezig met onderzoek, be-
leid of advies. Helaas zijn dat soort banen op uni-
versitair niveau schaars in de haven.” 
De manier waarop traineeships worden vormgege-
ven, verschilt per bedrijf. De Jong dacht dat Broek-
man Group vooraf een programma voor haar zou 
samenstellen, maar in de praktijk blijkt ze zelf initi-
atief te moeten nemen als ze toe is aan een nieuwe 
stap. 
Het kleine werving- en selectiebureau Y&A heeft al 
een eigen ontwikkeltraject opgezet voor zowel kan-
didaten uit de juridische als uit de commerciële sec-
tor, waarmee het veel lof oogst. Doel hiervan is het 
verbeteren van de vaardigheden van de starter, zo-
dat hij of zij beter past in een functie en daarom niet 
snel zal vertrekken. Twee bedrijven die gespeciali-
seerd zijn in juridische of commerciële trainingen 
helpen kandidaten in hun functie te groeien. Vol-
gens Schepers staan de midden- en kleinbedrijven 
open voor deze benadering, omdat ze zien dat zo’n 
investering in een kandidaat positief uitwerkt. 

Tegenvallers  Na alles gedaan te hebben 
om als starter op de goede plaats terecht te komen 
– bemiddeling, traineeship, stage – kan het toch 
tegenvallen. Na bijna een jaar werkzaam te zijn in 
de haven, blijken de verwachtingen van De Jong 
bijvoorbeeld niet helemaal uit te komen. Zij begon 
met het idee dat ze meteen al haar opgedane kennis 
kon gebruiken en op academisch niveau aan de 
slag kon, maar dat was niet het geval. “Door mijn 
verschillende bijbanen dacht ik dat ik redelijk wat 
ervaring had, maar ik begon gewoon bij het begin. 
Achteraf gezien logisch, want je moet het bedrijf 
eerst leren kennen.”
Tobias Verhoog wist wat hem te wachten stond. 
Toch zou hij het liefst meer strategisch en beleids-
matig bezig zijn, zoals hij tijdens zijn studie geleerd 
heeft. “Voor een stage volstaat dit, maar in een 
baan zou ik meer diepgang zoeken”, aldus de stu-
dent. 

‘Door mijn verschil-
lende bijbanen dacht 
ik dat ik redelijk wat 
ervaring had, maar 
ik begon gewoon bij 
het begin’
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ALS DE ZON OP DE
CAMPUS ONDERGAAT

Zo rond een uurtje of acht in de avond oogt campus Woudestein al tamelijk desolaat.  Als je 
een rondje over het terrein maakt, kom je hooguit een enkele schoonmaakster, een ijverige 
student op weg naar de bibliotheek of een op het gras zittend konijn tegen. En de beveiliging 
natuurlijk. Wie is er rond de schemering nog op de campus en waarom?
	 	 	 	 	 	 	 																																																																							tekst Persis Pijnenburg	fotografie Levien Willemse
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omaar een vrijdagavond eind april. Op weg 
naar de rotonde bij de hoofdingang. Op het 
gras zitten een dozijn konijnen. Als de ver-
slaggever voor hun gevoel te dichtbij komt, 

schieten de beestjes gelijktijdig weg in hun holle-
tjes. Ooit liep hier ook een vos rond, maar die heb-
ben ze al een tijd niet meer gezien, vertellen de be-
wakers even later. 
Vanavond hebben Bas Schouten en Ger Köhneman 
dienst. De mannen zitten op comfortabele stoelen, 
een beetje onderuitgezakt in hun domein aan de ro-
tonde. Meest opvallende meubilair vormen beeld-
schermen en de van vele knopjes voorziene panelen. 
Ze hebben goed zicht vanuit hun behuizing; de ra-
men bestrijken  zo’n 270 graden. De bewakers zijn 
’s avonds altijd tot twaalf uur aanwezig, en weten 
inmiddels wel wat voor volk het universiteitsterrein 
in die uren aandoet. Dat blijken bepaalde categorie-
en mensen te zijn, weet Bas Schouten, een goed-
moedige beer van een kerel. “Ongeveer twee tot drie 
keer per week krijgen we ’s avonds visite van een 
aantal skaters die waarschijnlijk nog op de middel-
bare school zitten. We vragen dan of ze willen stop-
pen en daar luisteren ze naar. Toch komen ze steeds 
weer terug. Dan denk je wel eens ‘daar heb je ze 
weer’, maar we blijven altijd beleefd.”
“Zo ook tegen de junks,” vult Köhneman zijn colle-
ga aan. “Ongeveer eens in de twee weken raakt er 
eentje verzeild op het terrein – ik vermoed toevalli-
gerwijs. We informeren dan vaak naar hun college-
kaart, die ze natuurlijk niet hebben. Waarop we hen 
vervolgens vragen te vertrekken; eventueel begelei-
den we hen naar buiten. Dat werkt eigenlijk altijd.”
Junks en skaters zijn voor de beveiligers niets bij-
zonders, net als de incidenteel opgesloten student. 
“O ja,” zegt Köhneman luchtig. “Er wordt ook wel 
eens een student opgesloten. Dat is dan vaak in de 
gebouwen waar de huismeesters afsluiten, niet 
waar wij het doen. Dat is dus verder niet onze zaak. 
Ik heb echter nog nooit gehoord van een student die 
op wc-water heeft moeten overleven.”
Maar Schouten en Köhneman hebben ook dingen 
meegemaakt, waarbij er behoorlijk wat adrenaline 
door hun lijf stroomde. Zoals een avond in maart 
2006, toen tijdens een bijeenkomst van Studium Ge-
nerale met als onderwerp de Armeense genocide, 
vuurwapengevaarlijke jongeren zich onder het pu-
bliek bevonden. “Er was nogal wat politie nodig om 
de groep in te rekenen”, weet Köhneman nog. “Het 
enige wat wij dan doen, is de slagbomen openen en 
de politie de weg wijzen.” 

Sfeer  De eerste woensdagavond van mei is het 
een stuk drukker op Woudestein. Het is broeierig en 
warm. Iets voor achten zitten in de Centrale colle-
gezalenhal (C-hal) twee heren en een dame van de 
Economische Faculteitsvereniging Rotterdam 
(EFR) in hun hok. De jongens hebben hun colberts 
uitgedaan, de stropdassen wat losser getrokken. Er 
wordt ijverig getypt. “Over enkele minuten hebben 

we een vergadering. Hebben we iedere maand”, 
verklaren ze hun aanwezigheid. De EFR-studente 
vertelt dat er ’s avonds bijna altijd wel wat leden in 
het Business Centre zijn te vinden, ook al valt er 
geen vergadering voor te bereiden. “We houden van 
lekker overwerken. Dat is een speciale cultuur die je 
alleen na de reguliere tijden aantreft.”
Van de C-hal is het niet ver naar de bibliotheek. Die 
blijkt vol te zitten met studenten die in alle rust pro-
beren te studeren. In het gedeelte waar gepraat mag 
worden zit om half negen een groep van zeker twin-
tig man om een tafel. Drie meisjes met hoofddoek-
jes houden zich wat afzijdig. Ze leggen uit dat ze al-
lemaal voor hun studie rechten werken aan een pro-
ject over integratie. “We zitten hier vanwege de 
sfeer”, legt één van hen uit. “Iedereen werkt hier 
hard en dat stimuleert. Thuis staat de computer of 
televisie aan, en zit iedereen te kletsen tijdens het 
theedrinken. Dat werkt dus niet.” 
Elders in de bibliotheek zitten nog zeker dertig stu-
denten. Iemand belt in het trapportaal. Slechts een 
kleine minderheid studeert in de zone waar niet ge-
praat mag worden en waar ‘stilte’ op de zuilen 
staat. De beveiliger van de bibliotheek, Paul Roo-
sendaal, verwacht dat hij om half elf nog wel wat 
studenten weg moet sturen: “Op de een of andere 
manier is dat juist altijd het geval bij lekker weer. 
Zelfs nadat er is omgeroepen, zijn er vaak nog een 
aantal studenten dat zit te blokken.” 

De Lekkerste  Op naar de sportvelden. De 
buitenlucht is inmiddels wat afgekoeld. Bij de ten-
nisbanen hangen gele opblaasletters aan het hek. 
‘Erasmus Open’. Ze hangen er een beetje scheef bij, 
en de ‘O’ van Open is lek. De helft van de banen is 
bezet. Bij het inschrijfkraampje staat Jeroen Herm-
sen, voorzitter van de Sportraad en lid van tennis-
vereniging RSTV Passing Shot, te babbelen met 
een groepje deelnemers: “We tennissen nog twintig 
minuten, tot negen uur”, schat hij. “Daarna wordt 
het te donker. Lampen zijn blijkbaar te duur.” In-
stemmend gemompel van de rest. Dat moet zeker in 
EM komen, dat er geen lampen zijn. Hermsen nu-
anceert: “We hopen daar weliswaar erg op – tussen 
zes en acht is het trouwens ook al lastig spelen, 
vanwege zon in de ogen – maar erg waarschijnlijk 
is het niet. Lampen plaatsen kost een vermogen.” 
Net achter de tennisbanen richting metrostation 
staat Adaet Aslan zijn pleintje te vegen. Friet-
kraampje ‘De Lekkerste’ wordt bemand door zijn 
vrouw en kleinkinderen. Vandaag zijn er ongeveer 
dertig mensen een frietje komen halen, schat hij. 
“Het was geen slechte avond”, lacht Aslan. 
Even later tref ik het duo  Köhneman en Schouten 
weer aan. Ze zijn bezig met hun ronde.  De mannen 
kijken naar de gevel van het T-gebouw en constate-
ren blijmoedig dat ze het gebouw niet af hoeven te 
sluiten. Deze taak valt tot deze zomer nog de huis-
meesters ten deel. “Kijk eens hoeveel ramen er nog 
open staan!”, zegt Schouten niet zonder leedver-

maak. Even later vervangen ze een paar parkeerrol-
len. “Dat hoort er ook bij.” Als de bewakers rond 
half tien het F/G-gebouw gaan afsluiten, passeren 
ze Aslan. Hij trekt de deur van zijn grote, blauwe en 
vooral volle auto dicht. Zijn kraampje is al dichtge-
klapt. 

Surrealistisch  We betreden het F/G-ge-
bouw, dat wèl door Köhneman en Schouten moet 
worden afgesloten. Eerst doorzoeken ze de crèche 
op de begane grond. Het ziet er vreemd uit: twee 
stevige, lange mannen in uniform die voor de grap 
wiegjes controleren op achtergebleven kinderen. Ze 
controleren iedere kamer op open ramen en moeten 
daarvoor steeds de kamer in om achter de luxaflex 
te kijken. Ook doen ze alle deuren op slot, plaatsen 
twee deurdrangers terug die waarschijnlijk vanwe-
ge irritatie en drukte eigenhandig zijn verwijderd, 
en houden de deuren voor elkaar open. Schouten, 
duidelijk buiten adem: “Warm weer betekent voor 
ons meer werk; er staat in bijna ieder lokaal wel een 
raam open.”
Het is donker als ze rond tien uur nog een stukje 
buitenkant ‘meepakken’. Door de manier waarop ze 
langs de buitenmuren van de campusgebouwen lo-
pen, lijken ze nog het meest op dieven op het gelijk-
namige pad. Achteloos en ondertussen met elkaar 
converserend strijken ze met hun handen langs ie-
der raampje, spleetje en deurtje en scannen het hele 
gebied af met hun ogen.
Uiteindelijk is het L-gebouw aan de beurt. Daar 
blijkt in de hal nog sprake te zijn van enige activi-
teit. Een tiental mensen is zowaar aan het dansen. 
Geen studenten die lol trappen, maar vijf paartjes 
die serieus met een wals in de weer zijn. Het ziet er 
romantisch uit. Ze hebben zelfs wat publiek in de 
vorm van wat giechelende studenten. “Dit is toch 
wel wat surrealistisch”, merkt een van hen op. 
“Normaal lopen hier alleen mensen met hun brood-
jes en koffie heen en weer.” De dansers zijn de ge-
vorderde paren van studentendansvereniging EDS, 
legt dansdocente Miranda van den Broek uit, een 
blik werpend op de ‘voyeurs’. “We trekken regelma-
tig bezoekers”, lacht de docente. “Mooi, want dan-
sen is namelijk ons beste promotiemiddel om leden 
aan te trekken.” De redenen voor deze speciale 
danslocatie is simpel. “De vloer van de sportschool 
is veel te stroef, en hier hoeven we geen huur te be-
talen”, aldus Van den Broek. “Wel moeten we onze 
muziekinstallatie telkens opsluiten in een kast die 
dan weer in een andere kast wordt opgesloten. En 
we kunnen niet naborrelen. Maar het heeft zeker 
iets om hier in het donker tussen al die studenten te 
dansen.”
Dan klinkt een stem uit de intercom. ‘Dames en he-
ren, het is half elf, het gebouw gaat zodadelijk slui-
ten.’ Van den Broek schiet naar de dansvloer en 
roept: “Nog snel een Rumba!” 

Z





n een selectie aan de poort ziet u nog altijd niets?   “Uit de gevoerde ex-
perimenten blijkt dat dit instrument nauwelijks voorspellende waarde 
heeft voor studiesucces. Een misschien nog wel belangrijker tegenargu-
ment is dat we in Nederland allang voor de poort selecteren: zonder 

havo- of vwo-diploma mag je niet naar het hoger onderwijs. Het centraal 
schriftelijk eindexamen controleert het niveau daarvan. Landen waar selectie 
aan de poort normaal is, hebben zo’n examen niet. Bovendien passen de meeste 
scholieren enige zelfselectie toe: iemand met een vijf voor wiskunde gaat ge-
woonlijk geen natuurkunde studeren.”

Voor studies als geneeskunde en journalistiek geldt een verplichte studentenstop 
omdat er anders te weinig werk is voor afgestudeerden. Maar massale opleidin-
gen als psychologie en rechten kunnen hun instroom uit capaciteitsoverwegin-
gen ook zelf beperken. Mogen zij vervolgens naar hartelust gaan selecteren?  
“Dat is in elk geval niet mijn bedoeling. Mocht er een situatie ontstaan waarin 

bijvoorbeeld alle psychologieopleidingen om die reden hun instroom beperken, 
dan is dat onwenselijk. Ik wil weg van het idee dat we het eindexamen niet 
meer zien als ticket voor het hoger onderwijs. Instellingen moeten niet iets krij-
gen van: ‘ze moeten zelf maar weten wat ze in het voortgezet onderwijs doen, 
wij selecteren onze studenten aan de poort gewoon opnieuw’.”

U wilt dat opleidingen indringende intakegesprekken voeren met iedere student 
die zich aanmeldt. Niet iedereen is overtuigd van het nut, en de kosten zijn 
aanzienlijk.   “We willen dit ook zeker niet van de ene op de andere dag aan het 
hoger onderwijs opleggen. We gaan – in de geest van de commissie-Dijssel-
bloem – eerst eens kijken of het werkt, en dan pas zullen we het geleidelijk in-
voeren. Mij lijkt het een prima middel. Een bekend verhaal is dat studenten in 
de eerste weken van hun opleiding te horen krijgen dat de helft van de eerste-
jaars er na de kerst niet meer bij is. Waarom worden ze daar niet voor gewaar-
schuwd voordat ze zich inschrijven?”

Is het te voorkomen dat zo’n intakegesprek een reclamepraatje blijft?  “Open 
dagen hebben als boodschap: ‘kom naar ons’. Heeft iemand zich aangemeld 
voor een opleiding, dan moet bij de intake blijken wat hij precies kan verwach-
ten en of een andere opleiding misschien beter past.”
 
Universiteiten en hogescholen moeten flink investeren om de intakegesprekken 
op te tuigen.  “Als de uitval erdoor vermindert, verdienen ze hun geld terug. Ex-
tra geld is op termijn niet nodig. Maar als een instelling over de streep kan 
worden getrokken met een kleine startbijdrage, dan is dat bespreekbaar. Ik be-
sef dat het nog een hele toer wordt om het plan echt in te voeren. Maar het is 
wel de richting die ik op wil.”

Net als de commissie ‘Ruim baan voor talent’ wilt u meer maatwerk. Voor goe-
de studenten moeten er honoursprogramma’s komen. Gaan die niet ten koste 
van de rest?  “Dat is een kwestie van goed management. Je mag er van uitgaan 
dat een opleiding daarvoor waakt. Natuurlijk: het is voor een docent leuk om 
zijn beste studenten van dienst te zijn. Maar een ander moet zich dan ontfer-
men over de staartgroep.”

U hebt minder bezwaar tegen collegegelddifferentiatie en selectie voor de mas-
terfase.  “Dat klopt, maar het is niet de bedoeling dat studenten met een ba-
chelordiploma straks nergens meer terecht kunnen. Het zou gek zijn als een 
student die net zijn bachelor psychologie heeft gehaald niet bij dezelfde instel-
ling naar de masterfase kan, omdat zijn diploma te licht wordt bevonden.”

Toch zijn er problemen met de doorstroommasters.  “Sommige universiteiten 
laten hun studenten al aan de doorstroommaster beginnen voordat ze hun ba-
cheloropleiding hebben voltooid. In het jargon noemen ze dat een ‘zachte knip’. 
Daar moeten we echt vanaf: instellingen moeten gewoon een ‘harde knip’ toe-

passen, want anders heb je feitelijk het bachelor-mastermodel niet ingevoerd.”

Dus deze universiteiten houden zich niet aan de wet?  “Het is in elk geval niet 
sociaal. Het behalen van het bachelordiploma is voor studenten het uitgelezen 
moment om de balans op te maken. Anders dan aan het begin van hun studie 
weten ze veel beter waar ze zich het best in kunnen specialiseren. Dat kan een 
masteropleiding in een andere stad zijn, of misschien wel in een ander land. 
Universiteiten die geen harde knip toepassen en de wet aan hun laars lappen, 
onthouden hun studenten dat belangrijke keuzemoment en belemmeren de mo-
biliteit.”

Gaat u instellingen daarop aanspreken?   “Voorlopig gunnen we iedereen nog 
zijn eigen tempo. Maar het is typisch een probleem waar het ministerie mee aan 
de slag moet als dat te langzaam gaat.”

Minister Plasterk van Onderwijs staat voor 
een lastige opgave. Het niveau van het hoger 
onderwijs moet omhoog terwijl de studie-
uitval met de helft omlaag moet. Maatwerk 
en eerlijke intakegesprekken zijn volgens de 
bewindsman betere instrumenten dan selec-
tie aan de poort.													tekst HOP/Hein Cuppen en Thijs den Otter
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Ook al liggen die ver in 
de toekomst en ook al 
weten we er nauwelijks 
iets vanaf, ‘enge dingen’ 
en ‘enge mensen’, daar 
willen we bij voorbaat 
vanaf.’

ONVERANTWOORDE RISICO’S 
VAN EEN VOORZORGCULTUUR

oel Pieterman: “Voorheen dacht ik nog precies in de 
termen van de voorzorgcultuur: laat maar overal ca-
mera’s hangen. En laten we van iedereen een dna-
spoor bewaren. Het is toch mooi wanneer we al die 
boeven oppakken! Gisteren las ik het hoofdredactio-

neel commentaar in NRC-Handelsblad. Het wees op de grote ge-
varen van een maatschappij waarin alles bekend is van alle bur-
gers, zoals de dna-gegevens. Ik kan daar nu, ook gezien mijn ei-
gen onderzoek, toch grotendeels mee instemmen...”
Het is goed om eerst even een klein historisch exposé te geven - 
uit Pietermans zojuist verschenen boektitel De voorzorgcultuur. 
De uitkomst is even confronterend als prikkelend. In de vroeg-
moderne tijden lag de verantwoordelijkheid voor de schade hele-
maal bij de mens zelf. ‘Ieder draagt zijn eigen schade’ en ‘eigen 
schuld dikke bult’ heette dat. Gods toorn had je vast ergens aan 
verdiend.
Dat veranderde langzaam vanaf het einde van de negentiende 
eeuw. Tegelijk met de opkomst van het bank- en verzekeringswe-
zen deed de zogenaamde ‘risicocultuur’ de intrede. Het grote ver-
schil is dat de burger in de eeuw van de vooruitgang nu ook 
vooruit ging kijken. Via positivistische wetenschap, meten en 
calculeren, kan men op de vingers uittellen hoeveel schade er ge-

leden gaat worden. Samen gaan de burgers sparen om de schade 
in de toekomst te ondervangen, want iedereen kan wel eens pech 
hebben, en ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’ is dan het mot-
to.
Maar de laatste decennia, valt Roel Pieterman als cultuur- en 
rechtssocioloog op, is er opnieuw veel veranderd in de manier 
waarop wij, moderne Westerlingen, naar schade en risico’s kij-
ken. Pieterman denkt dat het alles te maken heeft met de ecologi-
sche beweging – die met Al Gore een sterke revival beleeft – en 
het postmoderne denken. Alle waarden zijn door postmoderne fi-
losofen op losse schroeven gezet. Constante onzekerheid is de 
moderne geestesgesteldheid. We vertrouwen de wetenschappelij-
ke vooruitgang daarom voor geen cent meer. En wie ziet niet dat 
de almaar moderniserende wereld rechtstreeks afstevent op een 
gigantische ontregeling van het ecosysteem?

Voormodern maximum  Daar komt nog iets 
bij. De mondige burgers en de alarmerende massamedia ac-
cepteren de risico’s van milieu, immigratie en onveiligheid op 
geen enkele manier meer. Ook al liggen die ver in de toekomst en 
ook al weten we er nauwelijks iets vanaf, ‘enge dingen’ en ‘enge 
mensen’, zegt Pieterman, daar willen we bij voorbaat vanaf. Ver-

WETENSCHAPSAGENDA

13 JUNI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie B.J. Veldt 
Long-term Clinical Outcome 
of Treatment for Chronic He-
patitis C

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie M.J. Koudstaal 
Surgically Assisted Rapid 
Maxillary Expansion; surgi-
cal and orthodontic aspects

16.00 uur
Oxfordzaal, gebouw M (W)
Oratie prof.dr. D. Houtman 
(FSW)
Op jacht naar de echte wer-
kelijkheid: Dromen over au-
thenticiteit in een wereld 
zonder fundamenten

18 JUNI

09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie S. Henry 
Combating HCV Recurrence: 
The past Present and Future 
of Anti-Viral Warfare

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie T. Schuurman 
Developments and Clinical 
Applications in Diagnostic 
Molecular Microbiology

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie Y.S. Liem 
Modeling Outcome of Pa-
tients on Renal Replacement 
Therapy

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie W.G. Ista 
Comfortably Calm: Soothing 
Sedation of Critically III 
Children Without Withdra-
wal Symptoms

19 JUNI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie A.H. Roozendaal
Contextueel leiderschap: Di-
agnose en ontwikkeling met 
behulp van de Referentie-
methode®

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie R.J. Hempel
Affect Regulation in 
Schizophrenia

Wij rijke burgers van het Westen zijn geobsedeerd door mogelijke gevaren 
in de toekomst: milieuschade, immigranten en loslopende pedofielen jagen 
ons de stuipen op het lijf. Risico’s bannen we dus zo veel mogelijk uit. Dat is 
inefficiënt, onrechtvaardig en leidt zelfs tot totalitarisme, zegt EUR-rechts-
wetenschapper Roel Pieterman. tekst Daan Rutten  fotografie Ronald van den Heerik
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antwoordelijk voor het afwenden van alle gevaren 
zijn nu de ‘systeembeheerders’ (ministers, captains 
of industry). Die doen er dan ook alles aan. Liefst 
installeren ze overal cameratoezicht, duizenden eva-
luaties worden gepleegd, inburgeringseisen worden 
verzwaard, normen voor de landbouw worden 
gesteld, grote milieuprojecten krijgen miljarden aan 
subsidies.
Veelzeggend voor die voorzorgcultuur is volgens 
Pieterman het zogenaamde ‘voorzorgbeginsel’. Het 
voorzorgbeginsel is een invloedrijk lemma in het 
recht van de Europese Unie. Door de bank genomen 
komt het hierop neer: ook tegen risico’s waar we 
nog maar weinig of geen inzicht in hebben, moeten 
we ons beschermen. En dat is natuurlijk meer dan 
terecht, zou je denken. Zo is er een mandaat om te 
anticiperen op toekomstige problemen.
Maar de logica is hier ver zoek, volgens Pieterman. 
“Het beginsel is zo vaag dat je er alle mogelijke, on-
zekere schade mee kunt aanpakken. Het gaat dus 
om zaken waarvan je nog nauwelijks weet of ze be-
staan. En het zet economische keuzes in gang die 
zelfs onrechtvaardig te noemen zijn. Neem het kli-
maatprobleem. Daar gaan nu miljarden in om. On-
dertussen zijn er mensen in Afrika en Azië die niets 
te eten hebben. Wanneer onze broodtrommel of 
koelkast leeg is, gaan wij even naar de winkel. Van-
uit die luxepositie is het inderdaad wel gemakkelijk 
veel verder vooruitkijken in de toekomst.” 
“Het is toch mogelijk dat we inderdaad onherstelba-
re milieuschade krijgen, is de gedachte dan van de 
Europese Unie, dus we willen  niet meer dan een 
maximale temperatuurstijging van 2 graden celsius 
ten opzichte van het voormoderne tijdperk. In de 
middeleeuwen hadden we ook een warme periode. 
En nog maar drie eeuwen geleden zaten we in de 
kleine ijstijd. Daar komt bij dat we er alles aan kun-
nen doen om de temperatuur laag te houden, maar 

dat zal voor de komende eeuw slechts voor vijf jaar 
uitstel van verhoging opleveren, zo laten klimaat-
modellen zien. En we weten ook dat Michael 
Mann’s hockeystickgrafiek, die zou laten zien dat 
de aarde sinds de moderne tijd razendsnel warmer 
wordt, op allerlei manieren is ontkracht. Waarom 
dan tegen beter weten in al die miljarden in het kli-
maatbeleid steken?”
Nog een voorbeeld van de doorgeschoten voorzorg-
cultuur op milieugebied: “De EU wil pesticiden nog 
minder schadelijk maken. Terwijl is aangetoond dat 
de oogst daardoor kwalitatief en kwantitatief zal 
verslechteren. Of het überhaupt goed voor de ge-
zondheid is weten we helemaal niet. Eerder geldt 
het omgekeerde. Een Leidse hoogleraar, die boven-
dien jarenlang milieuactivist was, zei twee jaar gele-
den: de effecten van pesticiden zijn tegenwoordig 
niet meer te meten. En gewassen maken ook zelf 
pesticiden aan. Wat de mens toevoegt, is één suiker-
klontje op een hele berg. De vraag is: moet je de be-
schikbare middelen niet beter besteden? Je ontzegt 
de armen hulp en vooruitgang, voor jouw milieuzor-
gen. Met een zwaar woord wordt dat wel eens 
ecokolonialisme genoemd.”
  
Constant wantrouwen  Ja, 
Pieterman heeft ook twijfels bij de hedonistische 
consumptiecultuur van deze tijd. Hij is daarom zo 
zuinig mogelijk en komt op de fiets naar het werk. 
Maar uitgaan van een ‘worst case scenario’, dat niet 
op feiten is gebaseerd en bovendien ten koste gaat 
van reële, actuele problemen, vindt hij onrechtvaar-
dig en zelfs gevaarlijk.
“Je moet accepteren dat je niet alles in de hand kunt 
hebben. De wens om elke TBS’er bij voorbaat le-
venslang op te sluiten, is onmenselijk. Alle privacy 
van burgers wegnemen betekent dat je hen constant 
wantrouwt; maakt iedereen tot potentiële dader in 

de ogen van de overheid. Een gecontroleerde, totali-
taire maatschappij ligt dan op de loer. Een voor-
zorgcultuur regeert vanuit angst en onzekerheid – 
de slechtste raadgever – en gaat daarom mensen en 
dingen uitsluiten. Zoals we met regelgeving irratio-
neel beslissen dat schippers geen ballastwater uit 
de oceaan mogen lozen in de haven uit angst voor 
vreemde organismen, zo kijken we ook naar vreem-
delingen die we als gevaarlijk zien voor onze cul-
tuur. Milieubewegingen en de rechtse politiek lopen 
hier parallel. Met professor Van de Bunt heb ik nu 
ook een promovendus mogen aanstellen die de uit-
sluitingsprocessen van de voorzorgcultuur verder 
onderzoekt.” 
Het is nog altijd beter om aan wetenschappelijke ze-
kerheden vast te houden, dan fobieën te voeden. 
Pieterman pleit in zijn boek voor de risicomaat-
schappij die bestaat bij de gratie van trial- and er-
ror-politiek, die gebaseerd is op feiten, en op een ze-
ker optimisme en technologische vooruitgang die de 
industrie steeds zuiniger maakt. En ja, de aarde kan 
veranderen. Maar de mensheid, schrijft Pieterman 
in zijn boek, is, sinds zij in staat is om vuur te ma-
ken, ook in staat geweest zich aan te passen aan di-
oxine die vrij komt bij het barbecueën. Hoe de risi-
cocultuur terugkomt in een maatschappij van con-
stant alarmerende media, burgers en politici? “Ik 
heb met dit boek geprobeerd een tegenwicht te bie-
den.”  

Roel Pieterman: De Voorzorgcultuur – streven naar 
veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid 
(2008) (218 pagina’s). Boom Juridische Uitgevers; 
ISBN: 9054549963; prijs € 35,-.

Projectleider van Erasmus Academie Laurien Poleij 
is enthousiast. “Wij willen mensen die al heel lang 
willen promoveren, structuur en praktische hand-
vatten bieden, zodat hun wens werkelijkheid wordt. 
Een steun in de rug, zeg maar.”
Concreet betekent dit dat Erasmus Academie een 
tweejarig programma heeft ontworpen waarop deel-
tijdpromovendi in spe kunnen intekenen a raison 
van € 5.500 per jaar. Doelgroep vormt vooral de zo-
geheten ‘buitenpromovendi’: mensen die in het be-
drijfsleven, bij de overheid of voor non-profit orga-
nisaties werken, die – om uiteenlopende redenen – 
een doctorsgraad willen bemachtigen.
Voor dit geld krijgen ze gedurende twee jaar vier 
onderwijsvormen aangeboden en wordt er een pro-
motor voor hen gezocht (die overigens niet noodza-
kelijkerwijs van de EUR afkomstig hoeft te zijn). 
Allereerst worden ze bijgespijkerd wat methodolo-

gie, statistiek en wetenschappelijk schrijven betreft. 
Ten tweede volgen ze lezingen en colleges over hun 
wetenschapsveld, filosofie en kennis in relatie tot de 
praktijk. Een derde component van onderwijs is de 
zogeheten intervisie. Hier gaan de toekomstige pro-
movendi in groepjes elkaars eventuele problemen en 
knelpunten bespreken en proberen deze op te los-
sen. Tenslotte krijgen ze een coach toegewezen die 
geldt als aanspreekpunt en die de voortgang van 
het onderzoeksvoorstel begeleidt. Het is de bedoe-
ling dat de groep iedere drie weken op vrijdag bij el-
kaar komt.
“Er is behoefte aan dit fenomeen”, weet Frits van 
Engeldorp Gastelaars, die als Academic Director 
van het programma is aangetrokken. Hij kan het 
weten, want hij begeleidt zelf een aantal buitenpro-
movendi uit hoofde van de RSM. “Mensen zijn bij-
voorbeeld niet tevreden over onderzoek dat het be-

drijf waar ze werken uitvoert, en ze willen verdie-
ping. Of ze willen vanuit zichzelf graag de kennis 
uit de praktijk toetsen aan de theorie. Voor die men-
sen is het programma bedoeld.”
Poleij: “Vaak past hun idee vervolgens niet in een 
bestaand onderzoeksprogramma aan de universi-
teit. Sowieso weet niet iedereen de juiste weg te vin-
den naar een promotor, zeker niet als je al twintig 
jaar elders aan het werk bent.”
Vanzelfsprekend wil ‘Hora est!’ vooral met echt ge-
motiveerde promovendi in de dop aan de slag. 
Daarvoor zullen uitvoerige intakegesprekken wor-
den gevoerd. “Pre’s zijn dat ze ervaring hebben met 
dingen doen naast hun werk, minimaal hbo-niveau 
hebben, en ervaring hebben met schrijven.”
Het programma is universiteitsbreed: op alle aan de 
Erasmus Universiteit aanwezige wetenschapsgebie-
den kunnen kandidaten met een promotiewens aan 
de slag, behalve op het terrein van de geneeskunde. 
GE 

Het Hora est! programma gaat op 3 oktober van 
start. Deelname kost € 5.500, - per jaar. Op 17 juni 
staat een voorlichtingsdag gepland. Voor meer infor-
matie ga naar www.erasmusacademie.nl of neem 
contact op met Laurien Poleij, tel. (010) 408 2794, 
e-mail poleij@erasmusacademie.nl 

HULPCURSUS VOOR DEELTIJD-
PROMOVENDI IN DE MAAK 
Erasmus Academie begint komend studiejaar met het programma ‘Hora est!’ voor deeltijdpro-
movendi. Het tweejarige traject helpt mensen van buiten de universiteit die willen gaan pro-
moveren bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Erasmus Academie is het instituut voor 
lifelong learning van de EUR. 
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De goede promovendus is een apart slag mens. Zoals een hypo-
theekadviseur of een advocaat dat ook is. Maar nee, de beste 
kandidaten voor het doctoraat zijn lang niet altijd de bollebozen 
met de meest briljante invallen, verklapt René Butter alvast. De 
meest succesvolle promovendus bezit doorgaans doorzettings-
vermogen en een gedegen arbeidsethos. Bovendien is hij zelf-
standig en ook niet al te introvert. Butter: “Want congressen be-
zoeken en college geven horen er tegenwoordig net zo goed bij.”
Een groot deel van de promovendi lukt het niet om binnen de ge-
stelde tijd de doctorstitel te behalen. En minstens 10 procent 
(maar vaak wel 30 procent) raakt onderweg zoek. Dat komt vol-
gens Butter doordat de algemene principes van human resource 

management nog veel te weinig salonfähig zijn in de academi-
sche wereld. “Kandidaten worden vaak zonder voldoende afwe-
gingen binnengehaald. Iemand heeft bijvoorbeeld een heel aardi-
ge afstudeerscriptie geschreven. Maar een proefschrift is weer 
heel wat anders. Je ziet toch dat mensen daar specifieke capaci-
teiten voor moeten hebben. Ook zie je steeds vaker dat we inter-
nationale promovendi aantrekken. Van Aziatische kandidaten 
hoor je wel eens dat die minder gewend zijn om zelfstandig te 
werken. Die doen meer in samenspraak met de professor. Wan-
neer je dat van te voren weet, kan je daar wat mee doen.”
Genoeg reden voor Butter om in de promovendimarkt te sprin-
gen. Binnen zijn bedrijfje – René Butter Psychologisch Advies –  
concipieerde Butter een digitale vragenlijst voor promovendi. De 
kandidaat krijgt bijvoorbeeld de vraag om te kiezen tussen ‘pro-
moveren is gestructureerd werken’ en ‘promoveren is een zoek-
tocht naar nieuwe dingen’. Het laat zich raden met welk ant-

woord je het dichtst bij Butters functieprofiel van de succesvolle 
promovendus raakt.
De vragenlijst kan op twee manieren gebruikt worden. Als selec-
tie-instrument tijdens de sollicitatieronde – om de besten er met-
een uit te vissen – of meer ‘ontwikkelingsgericht’ tijdens de rit, 
bij promovendi die al zijn aangenomen. 
Butter zelf heeft ‘een lichte voorkeur’ voor de laatste toepassing. 
“Op basis van zijn persoonlijkheidskenmerken kan de kandidaat 
betere begeleiding krijgen. Voor professoren die vaak nog maar 
een uurtje per maand de tijd hebben voor een promovendus, kan 
een voortgangsgesprek veel gerichter plaatsvinden. Dat kan de 
veelgehoorde klacht van promovendi, dat promotoren te weinig 

gerichte persoonlijke aandacht voor ze hebben, verhelpen.”
Niettemin kan de lijst ook vooraf selecteren. Butter adviseert wel 
om dit altijd in combinatie te doen met interviews. Hij geeft dan 
ook anwijzingen hoe je de resultaten kan interpreteren en hoe je 
de uitslag kan gebruiken om een doorwrocht, gestructureerd ge-
sprek met de kandidaten te voeren. “Je kunt de antwoorden bij-
voorbeeld op waarheid toetsen door de kandidaat voorbeelden te 
laten geven.”
Een validatietest onder zittende promovendi aan de Universiteit 
Utrecht wijst op veelbelovende resultaten. Promovendi die al 
aangesteld zijn vulden de test in. Butter vroeg hun promotoren 
om ze alvast te beoordelen. De profielen uit de test en de beoor-
delingen van de begeleiders stemmen overeen. De vragenlijst 
kan redelijk goed het promotiesucces voorspellen. Butter had 
echter nog niet de mogelijkheid om het succes van de vragenlijst 
uitvoerig te testen op solliciterende promovendi. DR.

VRAGENLIJST KRIKT AANTAL PROMOTIES OP
Te veel promovendi staken hun project voortijdig. Volgens EUR-arbeidspsycholoog René Butter moet er veel meer op de 
persoonlijkheidskenmerken van promovendi worden gelet. Hij ontwikkelde een PhD Personality Questionaire, waar-
mee de beste promovendi – ‘minder bolleboos dan gestructureerd werker’ – geselecteerd kunnen worden, of waarmee 
de minder goede promovendi gerichte begeleiding kunnen krijgen.

20 JUNI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie N. van Tiggele-van 
der Velde
Bewijsrechtelijke verhoudin-
gen in het verzekeringsrecht

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie S.J. Roza 
Prenatal and Early Postnatal 
Brain Development: The Ge-
neration R Study

16.00 uur
Oxfordzaal, gebouw M (W)
Oratie Prof.dr. E.H. Klijn 
(FSW)
‘It’s the management stu-
pid!’; over het belang van 
managementinspanningen 
bij complexe beleidsvraag-
stukken

25 JUNI

09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J.W.M. Troe
Ethnic differences in fetal 
growth, birth weight and in-
fant mortality

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie D. Nanda
Gene Therapy for Gliomas

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie M. Smits
Imaging in Minor Head Inju-
ry; Early complications and 
late consequences

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie A.S. Thornton
Innovations in Clinical Cardi-
ac Electrophysiology: From 
Conventional Approaches to 
Remote Magnetic Navigati-
on

26 JUNI

09.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie M. Curran
Development of life cycle as-
sessment methodology: a 
focus on co-production allo-
cation

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie M.A. Tuk
Is Friendship Silent when 
Money Talks? How People 
Respond to Word-of-Mouth 
Marketing

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie S. Herfst
Towards a Human Meta-
pneumovirus Vaccine

16.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie G.J. de Zwart
Empirical Studies on Finan-
cial Markets: Private Equity, 
Corporate Bonds and Emer-
ging Markets”

(H)= campus Hoboken, Fa-
culteit Erasmus MC - Dr. Mo-
lewaterplein 50
(W) = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50

‘Kandidaten worden vaak zonder 
voldoende afwegingen binnengehaald’



EuroCollege Hogeschool (ECHS) 
particuliere school in centrum van 
Rotterdam, zoekt

 stevig talent
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.

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      

�secretarieel en 
�receptie-werk 

adverteren op deze pagina? 010-4081115 of mail naar erasmusmagazine@em.eur.nl info: erasmusmagazine.nl

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

Leuke 
bijbaan?

www.contacture.nl

Ik ben op zoek naar een 
getalenteerd 

commercieel 
persoon 

voor mijn handelsbedrijf in fruit. 
Doelstelling is verkoop naar 
“retail” binnen Europa. 

Talen noodzakelijk
(Engels, Duits en/of Frans).
Opleiding wel of niet afgemaakt 
is onbelangrijk.

Meer info op: 
www.nicodejong.com
Reacties naar: 
alfred@nicodejong.com

Mail naar Trace – R voor e-coaching:

trace10r.advies@gmail.com 

of bel: 06 – 3893 8805

(Bijna) afgestudeerd?
Op zoek naar een baan, en daarbij wat hulp nodig?

Op zoek naar een 

fl exibele bijbaan?

NotuBiz b.v. zoekt studenten om 

op ons kantoor dichtbij Campus 

Woudestein digitale audio- en 
videobestanden te indexeren en aan 
tekstbestanden te koppelen. 

Je bent twee dagdelen per week 
beschikbaar, breed geïnteresseerd 

en algemeen ontwikkeld. Verder kun 
je met Windows en Internet omgaan.

Mail je CV of vraag om info aan                   
Thamar van den Brink: 

t.vandenbrink@notubiz.nl          

We dare you… and earn 

handsomely. 

A hedge fund offers you the opportunity 
to develop investment strategies.

Visit 

www.aequitasinvestments.com

YER, marktleider in werving 
& selectie, zoekt voor haar 

kantoor Rotterdam 

een Medewerk(st)er 
ter ondersteuning van het 

secretariaat op oproepbasis. 

De medewerk(st)er ontvangt 
onze gasten, behandelt inkomend 
telefoonverkeer en voert licht 
administratieve activiteiten uit. 

Wij zoeken een representatieve en 
communicatieve persoonlijkheid met 
een volwassen en zakelijke uitstraling. 
Uitstekende mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid, accuratesse en 
stressbestendigheid zijn in deze functie 
zeer belangrijk! Werkervaring in een 
vergelijkbare functie is een sterke pre. 

Aanstelling op basis van 0-uren 
contract. Uren kunnen fl exibel naar
eigen wens worden ingevuld. 

Meer informatie en/of reactie 
via 010 798 01 00 of www.yer.nl of 
mail rotterdam@yer.nl 

KLUNDER ARCHITECTEN is een 
middelgroot architectenbureau met ca. 40 
medewerkers en gevestigd op loopafstand 
van de Erasmus Universiteit.

Ter ondersteuning van het bureau 
zijn wij op zoek naar een

medewerkster 
secretariaat (parttime)

Tot de werkzaamheden behoren 
onder andere:
▪   het verwerken van inkomend
     telefoonverkeer
▪   inkomende en uitgaande post, 
     faxen en e-mailberichten
▪   het ontvangen van onze bezoekers
▪   en diverse ondersteunende 
     werkzaamheden.

Ben je accuraat, dienstverlenend, 
communicatief vaardig, vriendelijk 
en representatief, dan is deze functie 
iets voor jou.

Sollicitaties kun je mailen aan: 
p.oud@klunderarchitecten.nl

KLUNDER ARCHITECTEN 
K.P. van der Mandelelaan 100
3062 MB Rotterdam

FINANCED BY CHINA

Zelf je tijden bepalen en werken 

vanaf je eigen computer? 

Wij zoeken een getalenteerde 

economie student(e) voor
 

desktop research & analyse. 

Bel 0655755105 voor info of mail
 

redactie@fi nancedbychina.com

De deelgemeente 
Kralingen-Crooswijk 

zoekt per direct 

notulisten 

voor de Algemene Bezwaar-

schriften Commissie die 1 keer 

in de 3 weken in de avonduren 

vergadert. Onze voorkeur 

gaat uit naar iemand met een 

juridische achtergrond maar 

accuratesse is ook van belang. 

De vergoeding bedraagt € 10,50 

per uur. Voor het verslag wordt 

3 x de duur van de vergadering 

vergoed.

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met:

Judith Wisse (jurist): 

010-2060928  

j.wisse@kc.rotterdam.nl

De Handelsliaison van een Buitenlandse Vertegenwoordiging in Den Haag zoekt om haar team te versterken een 
parttime medewerker (80%) voor de functie van  

Trade Offi cer 
Onze voorkeur gaat uit naar een commercieel ingestelde man/vrouw met een bedrijfskundige achtergrond. 
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste. Relevante werkervaring is een pré.

Indien u aan dit profi el voldoet en u heeft een fl exibele, professionele en stressbestendige instelling, kunt u reageren 
door een brief tezamen met uw curriculum vitae in de Engelse taal te sturen naar: E-mail: tradeoffi cer@gmail.com 

                                  
ZOEKT

                                  FINANCIËLE TALENTEN                                                                                                 

die zich willen specialiseren in Credit Management.

Kijk voor onze functies op www.proactum.com
Mail uw cv naar sollicitatie@proactum.com



Evenement

STRAND AAN DE MAAS
Het Rotterdamse stadsstrand is weer geopend. Aan de voet van de Erasmusbrug vinden de hele 
zomer feesten en evenementen plaats. 

Muziek
ZOMERROCK VAN VIJFTIGER
In Nederland is Paul Weller bij vooral jongeren 
zo goed als onbekend. En dat is zonde, want de 
Brit maakt geweldige muziek, blijkt ook weer 
uit zijn negende soloalbum ‘22 dreams’. 

Voor diegenen voor wie de naam Paul Weller niks 
zegt, een korte introductie: Paul Weller, geboren als 
John William Weller, is een inmiddels vijftigjarige 
Britse alternatieve pop-rockartiest. Hij is de spil 
achter een van de populairste Britse bands ooit; de 
legendarische punkpopband uit de jaren zeventig en 
tachtig, The Jam. Daarna richtte hij het soulachtige 
The Style Council op. Weller geldt daarom als een 
van de grondleggers van de Britpop. In 1991 begint 
hij een succesvolle solocarrière. Vooral in thuishaven 
Engeland geniet de rocker grote populariteit en vin-
den zijn albums gretig aftrek. In Nederland is Weller 
minder bekend. 
Paul Weller is inmiddels toe aan zijn negende soloal-
bum. Aan ‘22 dreams’ verleenden Noel Gallagher 
(Oasis), Graham Coxon (Blur), Steve Cradock 
(Ocean Colour Scene) en Gem Archer (Oasis) hun 
medewerking. De 21 nummers tellende cd laat een 
scala aan indrukken achter die telkens een andere 
kant van de veelzijdige artiest laten zien. De gitaar 
(meestal akoestisch) en de warme vocalen van 
Weller zijn de basis van elk nummer. ‘Have You 
Made Up Your Mind’ is een zomers meezingbaar 
popnummer welke sterk in het verlengde ligt van 
eerder solowerk. ‘Middle Of the Road-nummers’ als 
deze worden afgewisseld met uptempo meer rock 
georiënteerde uithalen, zoals ‘Echoes Round The 
Sun’. Een nummer waarin we de medewerking van 
Gallagher en Archer horen uitmonden in een jam-
sessieachtige compositie. Op ‘Black River’ komt de 
mysterieuze kant van Weller naar boven in een rom-
melige (in de goede zin van het woord) songstruc-
tuur. Het zijn vooral de rustigere, meer muzikaal in-
gepakte nummers die de meeste indruk maken. 
Op de cd is een goede balans tussen vertrouwde 
Weller-nummers en meer experimentele nummers, 
zoals ‘Echoes Round The Sun’ en ‘Song For Alice’.  
’22 Dreams’ is een fris afgewerkt album nodig heeft. 
Een album dat zeker niet misstaat in de platenkast 
van een bijdetijdse student. RH

Terwijl de barman wat blaadjes munt voor zijn 
cocktail uit elkaar plukt, vaart er achter hem een 
dreunende duwboot over de Maas. Het waterop-
pervlak glinstert van de namiddagzon die zijn 
kracht nog nauwelijks verloren lijkt te hebben. 
Verspreid over het strand liggen mensen op zitzak-
ken, handdoeken en uitklapbedden te zweten, 
waarschijnlijk dankbaar voor het licht verkoelende 
briesje.
Het stadsstrand aan de Boompjes is weer open. 
Strand aan de Maas, sinds 2003 een vast onder-
deel van de zomerfestivals, werd op 28 mei ge-
opend door wethouder Orhan Kaya van Cultuur. 
Kaya, die er eerder van werd beschuldigd zijn 
hand te strak op de knip te houden, deelde daar 
mee dat de Rotterdamse festivalwereld zich geen 
zorgen hoeft te maken: ‘De festivals zijn onlosma-
kelijk met de stad verbonden.’
De ingang van het strand is een groot, speciaal 
voor deze plaats ontworpen paviljoen. Dit houten 
gebouw, dat meerdere verdiepingen telt, doet 
dienst als bar en restaurant en heeft een groot 
overdekt balkon. Vanaf dit VIP-terras staren derti-
gers door hun strakke zonnebrillen over het zand 
en klinkt een plaat van Fats Domino. 

Naast het paviljoen is een overdekt buitenterras 
waar gegeten kan worden. De donkere tafels die er 
staan opgesteld zijn vaal geschuurd alsof ze al ja-
ren de zanderige zeewind trotseren. Maar zee is 
hier niet; en gezwommen wordt er evenmin. Wel 
worden de belangrijkste EK-wedstrijden live uit-
gezonden en vinden er wekelijks optredens plaats 
van deejays en bandjes. Zo is er op 15 juni ‘Zwoele 
Heisse Dampende Disco for Sexy Boys en Furry 
Girls’ onder de noemer ‘Dirty Disco on the Beach’ 
en bestijgt op 20 juni het jazzkwintet van Emiel 
van der Heide & Michael Simon het podium.
Genoeg te doen dus en dichter bij huis dan Hoek 
van Holland of Scheveningen. Terwijl de barman 
zijn mojito’s aftopt, struint een serveerster door 
het zand op zoek naar glazen; ze zijn klaar voor de 
drukte. Een meisje met donker haar zakt neer ach-
ter haar gele windscherm en Fats Domino zingt: ‘I 
found my freedom…’ Laat de zomer maar komen. 
GM

Strand aan de Maas is geopend tot eind september, 
zeven dagen in de week van 10.00 tot 0.100 uur. 
Vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur. Toegang gratis.

Artiest: Paul Weller; album: 22 dreams; label: V2.

Het stadsstrand aan de Boompjes is weer open, dus laat de zomer maar komen.
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Alsof ze eigenlijk tegen hun zin poseren, zo kijken 
de Zwitserse bergkinderen die Emil Brunner in 1943 
en 1944 fotografeerde. Gewapend met wallen en gri-
massen kijken de jongelingen vertwijfeld in de lens. 
Slechts een enkeling verhult zijn verlegenheid achter 
een masker van spottend zelfvertrouwen. 
Het archief van de persfotograaf werd in 1996, een 
jaar na zijn dood, gevonden. Het bevatte onder an-
dere een serie van ruim 1700 kinderportretten, 
waarvan De Kunsthal een selectie tentoonstelt. De 
foto’s zijn haast zonder uitzondering frontaal geno-
men, waarbij het kind vanaf de middel in beeld is 
gebracht, en door de grote scherpte-diepte duidelijk 
in contrast is met de achtergrond. Hierdoor komt 
des te meer nadruk te liggen op details, zoals de 
schitterende zondagse kleding, die de armoede van 
de oorlogsjaren moet verhullen. Maar het opmerke-
lijkst zijn dus de gezichtsuitdrukkingen. De ijskou-
de bergmeren en namiddagonweersbuien lijken in de 
ogen te weerspiegelen, wat de meeste portretten hun 
kinderlijke naïviteit ontneemt. Hiermee geeft 
Brunner bijna elk kind een mysterieus, bijna surrea-
listisch aura. Het zijn net volwassenen in een kin-
derlichaam. Met de dubbelknoops jasjes, klassieke 
knickerbockers en strak dichtgetrokken schorten 
zorgt dit voor een betoverende fotoserie. 
In een totaal andere sfeer, maar eveneens met tinten 
surrealisme, is de serie die Chris de Bode maakte 
van wielerrondes. De Nederlandse fotograaf richt 
zich niet op gebeurtenissen in het peloton of bij de 
finish, maar zoekt naar spannende momenten die 
niet direct sportief van aard zijn. In Colombia pas-
seren de renners streng kijkende agenten en een ge-
reedstaande tank, Senegal leidt de deelnemers langs 
wonderschone natuur en in Qatar stuiven de fietsers 
door het stof van de woestijn, nagekeken door een 

groepje vrouwen in boerka. Het zijn grote contras-
ten in de kleurrijke foto’s.
‘Tour du Monde’ laat de beroemste koers – de 
Franse – links liggen en concentreert zich op rondes 
zonder wereldfaam: sportevenementen van Eritrea 
tot Cuba die veel minder strak geregisseerd worden. 
Dat geeft de fotograaf de ruimte om in het spoor van 
het peloton zowel de schoonheid van het betreffende 
land, als de armoede en onherbergzaamheid vast te 
leggen. 
De Bode geeft ons de illusie met de blik van een lo-
cal te kijken, waardoor het neigt naar kritiek op het 
westerse imperialisme. Zo is één van de foto’s die 
De Kunsthal exposeert genomen vanuit een kap-
perszaak. Terwijl de eigenaar kam en schaar bij de 
baard van een klant in de aanslag houdt, kijkt hij 
wat onverschillig door de glazen voordeur naar bui-
ten. Daar is de voorbij spurtende, met sponsoren be-
hangen rennersgroep slechts als een felgekleurde 
streep te zien. GM

Kunst

SURREALISME IN DE KUNSTHAL
De Kunsthal toont momenteel twee fototentoonstellingen. De kleurrijke sportfoto’s en sobere 
zwart-witportretten zijn elk op hun eigen manier vervreemdend.

‘Zwitserse Bergkinderen’ en ‘Tour du Monde’ zijn 
tot medio september te zien in De Kunsthal.                                               

Evenement

GAMEN IS GEEN 
KINDERSPEL
Het Schouwburgplein staat op 21 juni een hele 
dag in het teken van games. Op deze dag vindt 
het gratis evenement ‘Free Gaming’ plaats. 

Gamen is al lang niet meer alleen voor kids. Uit re-
cent onderzoek blijkt dat de gemiddelde Engelse ga-
mer 33 jaar is. En met een omzet van bijna 1 miljard 
euro in 2007 groeit de Nederlandse game-industrie 
als kool. Met deze omzet werd er in Nederland voor 
het eerst meer geld verdiend in de game-industrie 
dan in de filmindustrie. Het aantal werknemers in 
deze branch belooft dit jaar naar de 1800 te stijgen. 
Dit alles lijkt reden genoeg om op 21 juni een evene-
ment geheel in het teken van het computerspel te or-
ganiseren: ‘Free Gaming’. Het grootste openlucht 
gaming event. Het doel van het evenement is het 
voor iedereen zichtbaar maken van de gamewereld.
Op deze dag kun je alles op het gebied van games 
verwachten. Er worden nieuwe games gepresenteerd 
voor pc, console en mobiel. Uiteraard kunnen er ook 
games gespeeld worden, oude en nieuwe. Daarnaast 
zijn er informatiestands, workshops, optredens 
(waaronder The Opposites) en is er een marktplaats. 
In de Rotterdamse Schouwburg zal kunst van ver-
schillende kunstenaars te bewonderen zijn, alles ge-
relateerd aan de game uiteraard. De hosts die de dag 
presenteren, zijn Willie Wartaal (jeugd van tegen-
woordig), Skate ‘the great’ (TMF Gamekings), Tim 
Beumers (rapper) en Charlotte Meijer (producer en 
presentator). 
De spil van het programma vormen de competities. 
Zowel op het hoofdpodium als op het plein zijn er 
professionele competities en wedstrijden voor het 
publiek. Er is een speciale ‘battleground’ waar be-
zoekers worden uitgedaagd voor één-tegen-één com-
petities. Zo kan de quiz ‘Buzz’ gespeeld worden op 
Playstation 2 en tennis en boksen op de Wii. Ook 
zijn er de hele dag kwalificaties voor ‘World Cyber 
Games 2008’. Het gaat in dit geval om de spellen 
‘Project Gotham Racing 4’ en ‘Virtua Fighter 5’ op 
de Xbox360. De finales zijn ’s avonds op het hoofd-
podium. Primeur is de competitie in ‘Guitar Hero: 
Aerosmith’. Behalve bestaande games kunnen vele 
nieuwe games gespeeld worden, zoals The Bourne 
Conspiracy (Xbox360), Alone in the dark 
(Multiplatform), en Star Wars: The Force Unleashed 
(Playstation). RH

Foto uit de serie ‘ Zwitserse bergkinderen’  (boven) en eentje uit de tentoonstelling ‘ Tour du Monde’.

‘Free Gaming’ is op 21 juni van 14.00 tot 23.00 uur 
op het Schouwburgplein, toegang gratis.
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“Je hebt met heel weinig mensen zo’n klik, qua hu-
mor. Als dat gebeurt, is het een godsgeschenk.” Al 
sinds Remko Vrijdag violist Micha Molthoff vijftien 
jaar geleden leerde kennen, speelde het idee om een 
keer samen een voorstelling te maken. Daar kwam 
het pas van toen het met De Vliegende Panters wat 
bekoelde. Hoewel zowel pers als publiek onverdeeld 
positief waren over de voorstellingen en televisiepro-
gramma’s die hij onder die naam samen met 
Diederik Ebbinge en Rutger de Bekker maakte, wil-
de hij na twaalf jaar wel eens wat anders. In het stuk 
dat Vrijdag samen met Molthoff opvoert, moest de 
nadruk op de muziek komen te liggen, maar de mu-
zikale, cabareteske voorstelling waarmee ze deze zo-
mer door het land trekken zou toch ook wel weer 
kunnen worden omschreven als zapcabaret. “Ik 
dacht: ik ga het een keer helemaal anders doen. 
Maar toen bleek dat we na een aantal maanden 
weer hetzelfde deden.”

Jullie doen in de voorstelling een poging ’s lands eer 
en morele grenzen te bewaken’. Leg uit.
“We wilden in eerste instantie een voorstelling ma-
ken over onze jongens in Uruzgan, maar we zagen 
dat al meer mensen dat idee hadden. Bij een tent zo-
als die op De Parade staat hadden we gelijk een as-
sociatie met het leger, dus toen we gingen brainstor-
men over de voorstelling kwamen we al snel op iets 
als soldaatje spelen. Hoewel je zoiets nog steeds 
kunt verwachten, wordt het geen letterlijk verhaal 

over Uruzgan. Het gaat meer over twee mannen die 
de barricaden opgaan en zich proberen te wapenen 
tegen het leven.”

Is het onbezorgd lachen of zure satire? “Allebei. Het 
definitieve programma ontstaat altijd pas op het 
laatst, dus welke stukjes er precies in zitten durf ik 
niet te zeggen. Maar het wordt van links naar rechts 
en van voor naar achteren; gekkigheid met af en toe 
een heel mooi moment. En ook wel met mooie mu-
ziek denk ik.”

Jullie hebben het over een ‘onduidelijke vijand’ die 
bevochten moet worden. Moeten bepaalde mensen 
en groepen het ontgelden? (lacht): “Dat sowieso. 
Maar die term doelt een beetje op het ironische feit 
dat wij op dit moment een land in oorlog zijn. 
Terwijl het Nederlandse volk daar volgens mij niet 
bewust mee bezig is. De mannen in de voorstelling 
zijn gehuld in soldatenkleding omdat ze zich probe-
ren te weren tegen het leven: de vrouw is er vandoor, 
eentje ligt in een echtscheiding. De ellende is dus 
meer van persoonlijke aard.”

Geen grote maatschappelijke problemen? “Nee, en 
als we die aankaarten, denk ik dat er aardig om ge-
lachen kan worden.”

Dus ‘Transformers’ slaat meer op een persoonlijke 
verandering dan op een nadrukkelijk aanwezig en-

gagement? “Ja. Sowieso, als je het over engagement 
hebt: ik ben er nooit zo voor om hele grote gebaren 
van het wereldtoneel op het podium weer te geven. 
Je kunt het beter vanuit jezelf bekijken. Als ik men-
sen zo nadrukkelijk geëngageerd bezig zie, denk ik: 
man, doe even rustig aan. Zorg dat je je eigen zaak-
jes op orde hebt voor je ons de les gaat lopen lezen of 
gaat vertellen hoe de wereld in elkaar steekt en wat 
wij allemaal fout doen.” 

Maar jij hebt toch ook een visie op de wereld? 
“Volgens mij kan het niet echt veel beter, omdat wij 
met zijn allen nou eenmaal zo in elkaar steken. Je 
moet roeien met de riemen die je hebt. Ik denk dat 
wij mensen gedoemd zijn tot dit lot en dat we het el-
kaar maar zo aangenaam mogelijk moeten maken. 
Dat is een van de weinige dingen die we misschien 
nog wel voor elkaar zouden kunnen krijgen. En wat 
betreft alle ellende: wat kun je beter doen dan er een 
of andere gekke twist aan geven, zodat mensen hun 
eigen belachelijkheid inzien? De humorloosheid van 
alles verbaast me. Als je nu eens een beetje afstand 
zou nemen van je eigen leventje en je rare ego zou je 
er misschien nog een beetje om kunnen lachen.”

Wordt er te weinig gelachen op het moment? “Bij 
ons in de zaal wordt er altijd genoeg gelachen, maar 
in het leven in zijn algemeenheid zijn mensen denk 
ik te serieus met de dingen bezig. Maar we dwalen 
af.” 

Waarin verschillen Micha en jij van elkaar? “Hij 
komt echt uit de muzikantenhoek. Hij heeft vaker 
geacteerd, maar cabaret, met de bijbehorende ti-
ming van grappen is voor hem nieuw - terwijl hij 
het heel erg in zich heeft, dus het is wel leuk om dat 
er uit te zien komen. En hij tilt mij natuurlijk ook 
weer naar een hoger plan wat muziek betreft.” 

Vind je dat jammer dat jullie zijn uitgekomen bij 
hetzelfde dat je met De Panters deed?
“Nee, dat ben ik dus blijkbaar en vind ik het leuk-
ste. Aan de andere kant: anderhalf uur naar alleen 
liedjes kijken is ook niet zaligmakend. Er zijn maar 
heel weinig mensen die mij daarin weten te boeien.”

Wie kunnen het wel? “Het schijnt dat Maarten van 
Roozendaal heel erg goed is, maar die heb ik al heel 
lang niet meer gezien. En Wende Snijders natuurlijk. 
Maar met alleen liedjes zou je bij ons ook wel wat 
missen. Volgens mij komt het één sterker tot zijn 
recht door de tegenstelling met het ander. Als je 
eerst iets heel hilarisch hebt gehad en daarna een 
bloedstollend nummer brengt, is dat volgens mij 
veel spannender dan alleen maar hele mooie, zielige 
en serieuze liedjes. Of alleen maar heel hard lachen. 
Ik zou dan toch iets missen.” GM schrift>

Theater

GEEN GROTE GEBAREN
Remko Vrijdag zette De Vliegende Panters op een laag pitje om ook eens met anderen te kunnen werken. In ‘Transformers’ trekt hij op De Parade ten 
strijde tegen een onbekende vijand. ‘Mensen moeten hun eigen belachelijkheid inzien.’

Micha Molthoff (links) en Remko Vrijdag

‘Transformers’, door Micha Molthoff en Remko Vrijdag is tot 15 juni op de Rotterdamse Parade te zien. Deze vindt plaats van 12 tot en met 22 juni in en om het NAi. 
Een dagkaart kost € 6,-.



Film

EEN MIERZOET 
SPROOKJE
“Na jaren in de stad geleefd te hebben nam 
ik aan dat mijn vriendinnen en ik ooit onze 
sprookjeseindes zouden krijgen en dat het dan 
goed zou zijn. Maar het echte leven is altijd 
anders.” 

We horen de voice-over van Carrie Bradshaw 
(Sarah Jessica Parker), die zo typerend was voor de 
succesvolle vrouwenserie die vier jaar geleden 
stopte. Voor diegene die ‘Sex and the City’ niet 
kent: vier aantrekkelijke, hoogopgeleide en zoge-
naamd zelfstandige vrouwen banen zich een weg 
door de New Yorkse jungle van trendy clubs, vrij-
blijvende seks en truttige lunches. En dit allemaal 
in een zoektocht naar Mister Right. Maar als we 
Carrie moeten geloven heeft ze haar sprookjesboek 
gesloten en is ze teruggekeerd naar de echte we-
reld. 
Het eerste deel van ‘Sex and the City: the Movie’ 
kunnen we die illusie nog even koesteren. In snel-
treinvaart praat Carrie ons bij over de levens van 
de vier hoofdpersonen, die niet hebben stilgezeten. 
Zelf heeft ze inmiddels drie boeken geschreven, 
Miranda woont samen met Steve, Samantha trok 
met haar vlam naar Hollywood en Charlotte heeft 
een Chinees meisje geadopteerd. Het lijkt wel of de 
wulpse dames volwassen geworden zijn. 
Niets is natuurlijk minder waar. De voorspoed 
blijkt van tijdelijke aard als in elk van de vier huis-
houdens relationele problemen ontstaan. De een 
wil trouwen, de ander niet, weer een ander weet het 
niet – het moge duidelijk zijn: het wordt een rom-

meltje van jewelste. Jammer is het dat Michael 
Patrick King, die naast de regie verantwoordelijk 
was voor het scenario en de productie, deze proble-
men totaal niet overtuigend voor het voetlicht weet 
te brengen. Waar de serie soms oprecht wist te 
emotioneren, slaagt de film daar geen moment in. 
De strijd tussen Steve en Miranda komt nog wel 
geloofwaardig over, maar de as van het verhaal –
de huwelijksperikelen van Carrie en Mr. Big – is 
niet sterk genoeg om de bijna 2,5 uur te dragen. 
Het belangrijkste conflict van de film ontaardt dan 
ook in een belachelijk en hysterisch treffen, inclu-
sief gemep met een bruidsboeket. 
De film is vlot gemaakt, bevat een paar aardige 
grappen en het contrast tussen de verschillende 
personages blijkt nog steeds te werken. Toch wor-
den de vier elkaar kruisende verhaallijnen op een 

gegeven moment erg voorspelbaar. De onderlinge 
problemen worden veroorzaakt door eenvoudige 
misverstanden en kinderachtige koppigheden die 
te lang worden uitgerekt. In het slotakkoord doet 
King nog een fantasieloze poging tot tranentrekke-
rij, maar die is zo mierzoet dat hij finaal de plank 
misslaat. 
‘Sex and the City: the Movie’ had een verhaal moe-
ten worden over zelfstandige, ouder en wijzer ge-
worden vrouwen, maar blijft steken in een meisjes-
achtig en naïef optimisme. De film gaat over vier 
karakters die hardnekkig blijven zoeken naar een 
perfect einde voor hun sprookje. En tot overmaat 
van ramp krijgen ze dit van de regisseur. GM

‘Sex and the City: the Movie’ draait dagelijks in 
Cinerama en Pathé.
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Rotterdam zet zich deze zomer in voor de ontwikke-
ling en versterking van de positie van vrouwen. De 
stad laat met een breed programma haar vrouwelij-
ke kant stralen. Aan de hand van de drie thema’s 
Body, Mind en Soul zullen een maand lang diverse 
activiteiten in de stad plaatsvinden die de nadruk 
leggen op de feminiene kant van de stad. Het ge-
zicht van La City ’08 is dj Hélène di Firenzi, die is 
uitgeroepen tot ambassadrice van het initiatief. 
Bij het thema Body gaat het om lichaamsverzor-
ging, gezondheid en beweging. Onder dit thema zal 
er onder andere op 13 juli een fietstocht exclusief 
voor vrouwen plaatsvinden onder leiding van 
Leontien van Moorsel: Leontien’s Ladies Ride. Het 
thema Mind zorgt voor geestelijke inspanning en 
ontspanning. Van 2 juni tot en met 27 juni vind er 
een beleggingswedstrijd voor studenten plaats. 
Vrouwelijke studenten worden uitgedaagd om het in 
een wedstrijd op te nemen tegen hun mannelijke 
concurrenten aan de hand van spel. Uitgaan, mu-
ziek en kunst en cultuur liggen ten grondslag aan 
het derde thema: Soul. Voor dit thema is er speciaal 

een cocktail ontwikkeld voor La City. De cocktail, 
‘MonRo’, is tijdens de verschillende evenementen te 
verkrijgen. 
Op de langste dag van het jaar, 21 juni, wordt de 
langere vrouw in het zonnetje gezet. Op deze dag 
mogen vrouwen langer dan 1 meter 85 gratis de 
Euromast betreden. Daarnaast zijn er rond dit the-
ma verschillende activiteiten bij de toeristische trek-
pleister, zoals een modeshow met Alana (2,11 meter) 
en een diner met ‘lange gerechtjes’. Een dag later, 
zondag de 22e, is de ladies run; een loopevenement, 
natuurlijk alleen voor vrouwen. Het evenement 
combineert sporten, winkelen en gezelligheid tot een 
uniek lifestyle-evenement. Op 14 juni start in het 
Historisch Museum Rotterdam de tentoonstelling 
‘Hollandse Nieuwe’. In het Schielandshuis wordt 
werk gepresenteerd van Rotterdamse (vrouwelijke) 
sieradenontwerpers. Voor de shopaholics onder ons 
wordt 27 juni waarschijnlijk het hoogtepunt van La 
City ‘08. Tijdens ‘Rotterdam Laat Open’ blijven de 
winkels open tot 23.00 uur. Daarnaast is de avond 
gevuld met acties, evenementen en shows. RH

Evenement

ROTTERDAM STAAT HAAR VROUWTJE
Van 14 juni tot en met 13 juli is Rotterdam ‘La City ‘08’. Een maand lang toont de stad haar 
vrouwelijke kant. Deze zachte ‘feminiene’ kant komt tot uiting in een reeks evenementen op het 
gebied van kunst, cultuur, sport en business. EM bespreekt voor.

La City ’08 duurt van 14 juni tot en met 13 juli. De 
14e  wordt op het Schouwburgplein het startschot 
van het evenement gegeven. 



13 t/m 22 JUNI
Theatraal beeldverhaal: seXY 
chromosomen
Glinstering en Ademstoot zijn op zoek naar 
hun finale bestemming. Ondertussen zijn ze in 
een heftige discussie met elkaar verwikkeld. En 
waar is Ovita eigenlijk? In de natuur geldt het 
recht van de sterkste, maar wie komt hier als 
winnaar tevoorschijn? De voorstelling seXY 
chromosomen is een theatraal beeldverhaal 
over de biologische achtergronden van seks en 
is onderdeel van de Parade. Twee van de spelers 
doceren aan de EUR: F. Grosveld is hoogleraar 
celbiologie en dr. J. Gribnau is werkzaam bij de 
afdeling Voortplanting en Ontwikkeling. Het 
hoofd van diezelfde afdeling, prof.dr. J.A. Groot-
egoed, schreef het script. Meer informatie is op 
www.sexychromosomen.nl De entree is tot 
17.00 uur gratis, daarna betaal je 6 euro om het 
terrein van de Parade op te komen. Locatie: Mu-
seumpark, in en rondom het NAi. Tijd: nog onbe-
kend, de voorstelling duurt 15 minuten. 

13 JUNI
Debat: ‘Moslims in het westen’ met Tariq Ramadan en Asma Barlas
Islamitisch feminisme in relatie tot gendervraagstukken en de islam en secularisme zijn de twee thema’s in het debat met Tariq Ramadan en Asma Bar-
las over ‘Moslims in het Westen: tussen traditie en moderniteit’. Beide sprekers zullen hun visie geven over welke rol moslimvrouwen (moeten) spelen in 
de westerse samenleving en op welke wijze zij islamitische teksten (moeten) interpreteren. Bij het tweede thema ligt de focus op identiteit, loyaliteit en 
religiositeit van moslims die in het Westen wonen en leven. Prof.dr. Asma Barlas is gasthoogleraar op de Spinoza-leerstoel bij de UvA en hoogleraar Politi-
cologie aan het Ithaca College in New York. Prof.dr. Tariq Ramadan is gasthoogleraar Burgerschap en Identiteit aan de EUR. Het debat wordt georgani-
seerd door Avi Cenna. Aanmelden verplicht via info@avicenna.nl of www.avicenna.nl.Locatie: Zaal B-4, Woudestein. Tijd: 10.00-12.00 uur.
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VOORSTELLING

DEBAT

 EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM tot en met 17 JUNI
EK: voetbal, feest en BR’ers 
Op iedere maandag, dinsdag en donderdag tot 
en met 17 juni is Rotown het decor van ‘F.C. de 
Unie’ waar Bekende Rotterdammers (BR’ers) 
hun licht laten schijnen over de wedstrijd van 
die avond, en voetbal in het algemeen. Eén van 
hen is Bruno Giuntoli, bekend als Italië-specia-
list bij o.a. Holland Sport en Barend en Van 
Dorp. De avonden zijn een bijzondere mix van 
voetbal, cultuur, huiskamergezelligheid, uit-
gaan, muziek, verbluffende mediale grappen 
en ongedwongen intellectualiteit. De wedstrij-
den worden getoond op een groot scherm. Op 
16 juni vindt er geen F.C. de Unie plaats. Kaar-
ten zijn voor 5 euro te koop bij Velvet, Plato en 
Rotown of via 010-4362669. Locatie: Rotown, 
Nieuwe Binnenweg 17-19. Tijd: vanaf 20.00 uur.

12, 14 en 19 JUNI
Theaterwandeling: zestig wijk-
bewoners zijn trots
Waar ben je trots op: je wijk, je familie, je pres-
taties, je land? Hoe word je trots? Wanneer 
slaat trots om in hoogmoed en wat zijn de ge-
vaarlijke kanten van trots? De theatervoorstel-
ling TROTS onderscheidt én verbindt mensen 
door middel van muziek, dans, toneelspel, fo-
to’s en video’s. Ruim zestig bewoners van de 
wijken Bloemhof en Hillesluis in de deelge-
meente Feijenoord hebben samen met Sonay 
Akçen, Gülbin Yeşil en Mieke de Wit een voor-
stelling gemaakt over trots. Tijdens een verras-
sende wandeling langs vijf korte voorstellingen 
worden er onder meer trotse liederen gezon-
gen. Op 19 juni is TROTS te zien in de grote zaal 
van de Rotterdamse Schouwburg met als 
<c>special guest<c> de Turkse filmster Memet 
Ali Alabora. Entree van zowel de wandeling als 
de voorstelling in de Schouwburg is 5 euro en 
met Rotterdampas de helft. Locatie: Speelboer-
derij Odilia, Breeweg 3. Tijd: vertrek om 20.00, 
20.15 of 20.30 uur. De wandeling duurt 2,5 uur.

Tot en met 22 JUNI: De Parade
Theater, muziek, dans, film en beeldende kunst. Het rondreizend festival de Parade prikkelt met haar 
verrassende voorstellingen alle zintuigen. Per dag zijn er tientallen voorstellingen, vaak speciaal voor 
de Parade gemaakt. Deze variëren van drie tot veertig minuten. Voorstellingen van onder anderen 
Spinvis, Charlie Dée, Hallo Venray, Wilfried de Jong, Ellen ten Damme, Ilja Leonard Pfeiffer en het Ne-
derlands Film Festival. Ook zijn er verscheidene kermisattracties, terrassen en eettentjes. De arties-
ten geven op het Paradeterrein een voorproefje van de voorstelling om de bezoekers zo de tent in te 
lokken. In Rotterdam staat er dit jaar een vijf meter hoge traverse om het terrein heen (i.s.m. NAi), 
waar vanuit de bezoeker de Parade en de stad vanuit de hoogte kan bekijken. Het programma is te 
vinden op www.deparade.nl Locatie: Museumpark, in en om het NAi. Tijd: Zo. t/m do. van 15.00 tot 
01.00 uur, vr en za tot 02.00 uur.
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17 JUNE
Film: Death at a funeral
Daniel is a decent young man, married to Jane, still living at his father’s home. When his father dies, it is 
up to him to organize his funeral. Daniel is ready to welcome his father’s friends and relatives. But pre-
serving the dignity inherent in such circumstances will be a hard task. Particularly with an undertaker 
who botches his work, the return from the USA of his famous but selfish brother, his cousin’s fiancé 
who has accidentally ingested drugs, the presence of a moron who takes advantage of the sad event to 
win back the heart (or rather the body) of a woman who is about to marry another, of a handicapped 
old uncle who is also the most unbearable pain in the neck. To cap it all, Daniel notices the presence 
among the mourners of a mysterious dwarf nobody else seems to know. Directed by Frank Oz, 2007. En-
glish spoken and Dutch subtitles, entrance is free. Location: Room B-3, Woudestein. Time: 19.30-21.15 hrs.

18 JUNI
Denkcafé: De vrijheid om te twijfelen, met Rob Wijnberg
Heeft vrijheid van meningsuiting grenzen, en zo ja, waar liggen die dan? Die vraag heeft de publie-
ke discussie in Nederland nu al jaren in zijn greep. In het korte maar krachtige betoog ‘In Dubio’ laat 
Rob Wijnberg zien dat vrijheid van meningsuiting eigenlijk een onmogelijke vrijheid is. Een vrijheid 
die grenzen vereist, maar tegelijkertijd juist die grenzen verwerpt. In wervelend tempo verdedigt 
Wijnberg ieders recht van spreken. Of het nu gaat om een oproep tot het verbieden van de Koran, 
een pleidooi voor de legalisering van pedofilie of het domweg uitschelden van een ambtenaar in 
functie: het vrije woord wint altijd. Vrijheid van meningsuiting is méér dan slechts het recht om te 
beledigen; het is het recht om te twijfelen, aan alles. Rob Wijnberg studeerde filosofie aan de UvA. 
Hij is de jongste opinieredacteur van NRC Handelsblad en nrc.next. Het Denkcafé is een samenwer-
king van Arminius en Studium Generale. Locatie: Arminius, Museumpark 3. Tijd: 20.00-22.00 uur.

22 JUNI
Buitenkansel: Rotterdam als letterenstad
Elke zondag om 14.00 uur wordt iemand uitgenodigd zijn mening 
te verkondigen op een speciaal voor de Buitenkansel gedecoreerde 
steen op het voorplein van Arminius. Bekende en onbekende men-
sen, korte of lange verhalen; het maakt niet uit, zolang iemand 
maar een verhaal heeft wat hem echt aan het hart gaat. Arie van 
der Ent is literair vertaler Russisch, uitgever, taalondernemer en 
deelraadslid van de wijk Feijenoord in Rotterdam. Hij houdt een 
blog bij op de site van uitgeverij Douane: www.uitgeverijdouane.nl. 
Locatie: Arminius, Museumplein 3. Tijd: 14.00-15.00 uur.

14 JUNI t/m 13 JULI
Festival: La City ‘08
Tijdens La City ’08 laat Rotterdam zich van 
haar feminiene kant zien. Van 14 juni tot en 
met 13 juli worden de talloze zachte kanten 
van de stad voelbaar en zichtbaar. Rotter-
dam wil met La City ’08 laten zien dat zij 
ruimte biedt aan de ontwikkeling en ver-
sterking van de positie van vrouwen. Het 
programma wordt samengesteld aan de 
hand van drie thema’s: Body, Mind en Soul, 
oftewel verwennen, ontwikkeling en inspi-
ratie. Denk aan een tentoonstelling van 
Marlies Dekkers, een langste damesdag, de 
Adidas Ladies Run, Jazz diva’s en het groot-
ste congres van Rotterdam. Voor het pro-
gramma en prijzen zie www.lacity.nl. Loca-
tie: wisselend. Tijd: wisselend.

21 JUNI
Heldinnen ‘in the picture’ 
tijdens midzomernacht
Tijdens de kortste nacht van het jaar plaatst 
WOMEN Inc. (lokale) heldinnen en rolmodel-
len ‘in the picture’, met muziek, talkshow, 
expo, feest en ontmoeting. 
Tanja Jadnanansing gaat in gesprek met o.a. 
Barbara Barend (RTL 5), Zarayda Groenhart 
(BNN), Monique van der Werff (ONM/BNN), 
Margriet van der Linden (Het Gesprek), Clairy 
Polak (Nova), Laïla Abid (NOS Journaal), Femke 
van Zeijl (Vrouw & Media), Marije de Jong 
(Esta) en Raja Felgata (Goedemorgen Neder-
land). Daarnaast is er een ‘Rolmodellenestafet-
te’ over vrouwelijke rolmodellen van deze tijd, 
zoals Birgit Donker, Inez Weski en Helene di 
Firenzi. Ook krijgen Rotterdamse lokale heldin-
nen (Vice Venus, Female Factor, Stichting Kic-
ky) de kans op ludieke wijze te presenteren 
hoe zij voor verandering staan. Entertainment 
is er in de vorm van muziek, dans en cabaret 
van o.a. de Chicklets, Giovanca, Soundos en 
CrimeJazz. Meer informatie en kaarten (à 8,50 
euro) vind je op www.women-inc.nl. Locatie: 
Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341 (Museum-
park). Tijd: 20.00-diep in de nacht.
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R.R.S.V. Snoopy
Dé studentenvolleybal vereniging van Rotterdam!
Hou jij van volleyballen én van gezelligheid?! Bij 
Snoopy vind je het allebei! Snoopy is een studen-
tenvolleybalvereniging met teams die deelne-
men aan de recreantencompetitie. Dat betekent: 
doordeweeks volleyballen in gemengde teams! 
Het maakt niet uit of je net begint met volleybal-
len of al aardig wat ervaring hebt, bij Snoopy is er 
voor elk wat wils. Daarnaast worden er bij Snoopy 
ook vele gezellige activiteiten georganiseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan team-eten voor de wedstrijd, bor-
rels, een gala, toernooien en noem maar op! Kijk 
voor meer informatie op www.rrsvsnoopy.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 
universiteitsblad. U kunt een digitaal exemplaar 
sturen naar  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 (hoofdredac-
teur), t. 408 1826, email: gunneweg@em.eur.nl

Prof.dr. Ingmar Franken is benoemd tot hoogleraar 
Klinische Psychologie, in het bijzonder neurocogni-
tieve aspecten van psychopathologie, in de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen. Franken 
sleepte diverse prijzen en subsidies in de wacht, 
zoals de NWO VENI voor uitzonderlijk jong talent, 
de NWO VIDI, voor excellente wetenschappers, en 
een ZonMW-subsidie voor zijn onderzoek naar de 
werking van de hersenen als er sprake is van een 
verslaving.

Drs. Friederike Hakvoort-Cammel Kinderarts-onco-
loog is bij haar afscheid op 30 mei koninklijk 
onderscheiden vanwege haar bijzondere verdien-
sten. Burgemeester Van Vliet van de gemeente 
Lansingerland speldde haar de versierselen op, 
behorende bij de benoeming tot officier in de orde 
van Oranje-Nassau. Hakvoort-Cammel is 30 jaar als 
kinderarts-oncoloog en staflid van de afdeling 
kindergeneeskunde van Erasmus MC-Sophia 
Kinderziekenhuis verbonden.

Frank Hartmann, professor of Management 
Accounting & Management Control aan de 
Rotterdam School of Management, Erasmus 
University is benoemd tot lid van het management 
team van de European Accounting Association 
(EAA). Deze benoeming is officieel ingegaan tijdens 
het EAA congres dat kort geleden aan de Erasmus 
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Vertrouwenspersoon
Wordt u wel eens lastig gevallen, gepest, 
(seksueel) geïntimideerd? 
Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon! 
Lucille Mac Nack, Bureau Universiteitspsychologen, 
tel. (010) 408 1132, e-mail: macnack@oos.eur.nl

Vrijdag 13 juni uitleen- en informatiebalies 
gesloten
In verband met een personeelsactiviteit zijn op 
vrijdag 13 juni de uitleen- en informatiebalies 
van de Universiteitsbibliotheek en het Rotter-
damsch Leeskabinet de hele dag gesloten. U kunt 
die dag dus geen boeken afhalen! Boeken die 
zijn aangevraagd op donderdag 12 juni na 16.30 
uur kunnen op maandag 16 juni vanaf 10.30 uur 
worden afgehaald. De studiezalen zijn die dag 
geopend van 8.00 tot 22.30 uur. Onze excuses voor 
het ongemak. 

Zomersluiting
Vanaf woensdag 11 juni sluiten de uitleen- en in-
formatiebalies op dinsdag en woensdag om 16.45 
uur. In september zullen de balies op deze avonden 
weer geopend zijn.

Openingstijden gedurende de zomermaanden:
Informatiebalies en uitleenbalie:
Maandag: 10.30 – 16.45 u.
dinsdag t/m vrijdag: 9.00 – 16.45 u.
Studiezalen:
maandag t/m vrijdag: 8.00 – 22.30 u.
zaterdag: 9.00 – 12.30 u.

Scopus: bibliografische en citatiedatabank
De UB biedt sinds kort Scopus aan. Scopus is een 
multidisciplinaire databank – vooral gericht op 
science, technology & medicine en economische 
en sociale wetenschappen - met verwijzingen 
vanaf 1841 naar artikelen uit circa 15.000 weten-
schappelijke tijdschriften van 4.000 verschillende 
uitgevers. Van de meeste artikelen, gepubliceerd 
na 1996, zijn de citatiegegevens beschikbaar en is 
de literatuurlijst opgenomen. Een groot deel van 
de artikelen zijn fulltext aanwezig in de UB. Scopus 
en Scirus zijn producten van Elsevier Science. De 
reeds bekende citatiedatabank ISI Web of Science 
blijft naast Scopus beschikbaar.

NARCIS: toegang tot Nederlandse wetenschappe-
lijke informatie
DAREnet, een initiatief van de gezamenlijke Ne-
derlandse universiteiten om onderzoeksresultaten 
digitaal toegankelijk te maken, is sinds juni 2008 
opgegaan in de wetenschapsportal NARCIS. NAR-
CIS geeft toegang tot 152.666 open access publi-
caties, 2.112 datasets en informatie over personen, 
onderzoeksprojecten en onderzoeksinstellingen in 
Nederland en streeft ernaar de zichtbaarheid en 
vindbaarheid van Nederlands wetenschappelijk 
onderzoek te vergroten. Meer informatie: http://
www.narcis.info/index

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

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

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-
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

C.S.F.R. Dispuut Ichthus
Op 16 mei is tijdens de 574e vergadering van Ich-
thus, sub voce Ín Hoc Signo Vinces’ te Rotterdam, 
dispuut uitgaande van de Civitas Studiosorum in 
Fundamento Reformato, het 49e bestuur geconsti-
tutioneerd, bestaande uit:
Jack Baaij (praeses), Arjenne Overdulve (abactis), 
Corné Kasper (fiscus), Karel Boonzaaijer (assessor) 
en Karen Dammers (vice-abactis). 
Adres: Vinkenstraat 347, 3036 XP Rotterdam.

HBD Scriptieprijs: 3.000 euro voor de beste scriptie 
over de detailhandel
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) looft 
3.000 euro uit voor de beste universitaire afstu-
deerscriptie over de detailhandel. Studenten die 
hun scriptie insturen maken niet alleen kans op 
een prijs van 3.000 euro, maar ook op eeuwige 
roem. Want het HBD zet de winnende scriptie op 
www.hbd.nl en zorgt voor aandacht in vakbladen. 
Studenten kunnen hun scriptie tot 31 oktober 
inzenden. De scriptie moet in 2008 geschreven 
zijn. Een deskundige vakjury beoordeelt de scriptie 
op kwaliteit en de praktische betekenis van het 
onderzoek voor de detailhandel. In de scriptie moet 
een link gelegd zijn tussen actuele wetenschap-
pelijke inzichten en de detailhandelspraktijk. Meer 
informatie over de HBD Scriptieprijs is te vinden op 
www.hbd.nl/scriptieprijs.
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Universiteit gehouden is, en waarvan Hartmann 
voorzitter was.

René de Koster, hoogleraar Logistiek en opera-
tions management aan de Rotterdam School of 
Management, Erasmus University, is de nieuwe 
juryvoorzitter van de Verkiezing van het Veiligste 
Magazijn. Hij is daarmee de opvolger van Jos Ver-
munt, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. 
De jury kiest als winnaar het magazijn met de 
allerbeste werkomstandigheden en kijkt daarbij 
naar zaken als ergonomie, layout en systemen, 
motivatie van personeel en bewijs van uitzonder-
lijke prestaties.

Joris Oomen, Marketing Management Master 
student aan de Rotterdam School of Management, 
Erasmus University heeft de Hans du Chatinier-
Award voor studenten gewonnen in de zevende 
editie van de jaarlijksel MWG Media Awards 
(AMMA). Deze prijs is in de Beurs van Berlage 
uitgereikt aan het meest speciale onderzoek naar 
commerciële communicatie. Het doel van deze 
prijs is de professionaliteit van het mediavak 
zichtbaar te maken en het vak als geheel naar een 
hoger plan te tillen.

Dr. Alessio Pacces van de Faculteit der Rechtsge-
leerdheid (Capgroep Algemene Rechtswetenschap-
pen) heeft de eer toe te treden tot Tinbergen 
senior tenure track. De Erasmus Universiteit Rotter-
dam 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. 

In Erasmus Magazine nummer 19 van 29 mei is in 
het artikel ‘Spannende verkiezingen’ abusievelijk 
vermeld dat de voorzitter van de Universiteitsraad, 
dr. Harry Daemen, zou vertrekken. Er is echter een 
open procedure voor een nieuwe voorzitter gestart, 
omdat de zittingstermijn afloopt. Dit wil geenszins 
zeggen, dat Daemen zich niet meer beschikbaar 
wil stellen voor deze functie.

fotosoap door ype driessen

3HOOG
1 bal • 2 bitches • 3 hoog

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

Olivier
olivier@em.eur.nl

Karlijn
karlijn@em.eur.nl

Pien
pien@em.eur.nl

3HOOG

         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 21), en laatste EM voor de zo-
mervakantie, komt uit op donderdag 26 juni a.s. 
Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 17 juni. 
Op donderdag 14 augustus komt EM uit met EM 1 
(Eurekanummer), deadline 5 augustus. EM 2 komt 
uit op 28 augustus. Deadline telkens 9 dagen voor 
verschijning (op dinsdagen om 12.00 u.)

RECTIFICATIE
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As the Olympics countdon clock on Tiananmen 
Square continues ticking down to the 60 days 
to go for the grand Olympic start mark, Beijing 
continues to change. Expatriates now have to 
start getting used to a more quiet life with more 
rules – everything for security’s sake - at least 
that is what the Beijing government is trying 
to promote. Monthly expat magazines stopped 
highlighting pollution and other issues, and 
those that did have been banned from publishing 
altogether. But just as life for expats in Beijing is 
a transient experience, these taboo issues will be 
left behind after the Olympics. Internationals in 
Beijing come and go, some stay for longer periods, 
some shorter... But now the upcoming Olympics 
mark an exodus for many expatriates in Beijing; 
after all, for many the Games were a measure for 
how long they were going to stick around. 
Last week my friends and I spent some time 
preparing a ‘to-do-in-Beijing list’ before saying 
goodbye for good. It still remains to be seen who 
will stay and who will go. Certainly though, there 

is a number of things one should do before leav-
ing the Chinese Capital, or at least when on a 
visit. All western foreigners in Beijing are English-
speaking, so teaching English is an unavoidable 
experience, just as getting a voice-recording job 
to hear your voice on some English phone an-
nouncement. The one thing that has happened 
to almost every single party-minded person is a 
quarrel at Tongli Studio, a central party location 
in Beijing where one can get into an argument 
about anything – drink prices, entrance fees, or 
footwear. 
One aspect that all hate about Beijing is the air 
pollution, and nevertheless, of China’s population, 
24.6 percent are smokers. Expats are very much 
influenced by this Chinese habit and how ironic is 
it to be smoking and talking about the air quality. 
When walking past my favourite DVD shop a few 
days ago, I found out that it is shutting its doors 
– there is still the door at the back open to those 
who know, so when you come to Beijing don’t 
forget to buy a DVD box of your favourite series. 

Beijing is unique and exciting on every corner of 
its streets and avenues, but the typical things to 
be done before saying goodbye in style can still 
end up being a fairly similar list on all expats 
agenda’s. Living off RMB15, or 15 dollar cents, for a 
day is something that everyone tries out as well 
– and it turns out, for that money you can have a 
pretty good breakfast-, lunch-, dinner combina-
tion of Chinese food. And then one should also 
spend four dollar on a treatment with three little 
Chinese ladies doing manicure, pedicure and 
head massage simultaneously. The well-known 
Peking Duck is part of the expat experience as 
well, but the scorpions on a stick should not be 
forgotten either ... especially when eaten at night 
in a street market. The thing I have left to do still, 
which is on all expatriates’ lists, is to sleep on the 
Great Wall. Last but not least, as an expat do not 
forget to walk away twice before buying some-
thing at one of Beijing’s markets. They are just 
meant for that. 

SCORPIONS ON A STICK

“I must admit it feels like: finally!” Bogenrieder 
accepts the award all smiling when she learns that 
students have voted for her in big numbers. She 
believes her involvement appeals to students. She 
jokes that it certainly cannot be her flashy power-
point presentations which got her the award.
Year-four student Strategic Management Stefan 
Koop is one of the 600 BA students who voted. He 

voted for Bogenrieder because she is a nice sociable 
teacher. “And also, she has this cute German ac-
cent.”
RSM’s best teacher of the year elections have now 
been organized for 13 years, by ‘Student Represen-
tation (SV). However this year they got help from 
IBA Student Representation. As a result, this year 
for the first time, IBA students could also pick their 

favourite teacher. The outcome of these elections 
was that prof. dr. Hans Borgman, who teaches 
Business Information Management, was elected 
IBA ‘s most popular teacher. Unfortunately he 
could not be there at campus pub de Smitse. How-
ever, he was on the phone briefly. 
Because of the combined elections, the former name 
of the event, ‘Students’ Hero Cup’ was changed 
into the less original yet clear-for-everyone (I)BA-
Award. SV board member Peter van der Wijk 
explains that the new name will allow for easier 
recognition among both BA and IBA students and 
that the BA award will remain to be known as the 
Students’ Hero Cup as well.
SV has existed for 25 years and it guards the 
quality of education at the Rotterdam School of 
Management. Complaints by students are im-
mediately forwarded to the teacher in question in 
order for problems to be solved quickly. “Yet, SV 
does not only want to work with and improve the 
negative sides of the education process. We also 
want to praise teachers who inspire students and let 
the award be a tribute to those teachers”, van der 
Wijk says. 
In the pleasant atmosphere of the bar – drinks were 
for free and there was a poker tournament simulta-
neously – the award for best supporting employee 
was given to Ingrid de Vries. This way she was 
commended for her efforts in the ‘Greening RSM’ 
and Greening the Campus’ projects. LS   

On 29 May, RSM teacher Organized Dynamics dr Irma Bogenrieder received the (I)BA-Award, 
otherwise known as the ‘Students’ Hero Cup ́, after already having been nominated for the 
award three times. 

Finally, after three years of being nominated, Irma Bogenreider wins tht title.                  (photo: Ronald van den Heerik)

FINALLY TEACHER OF THE YEAR
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The United States of America: the country of hopes 
and dreams and infinite opportunities. Imagine how 
great it would be to throw your Bachelor cap up 
high in the air, to celebrate your graduation with 
all your proud friends and family that have come to 
share your wonderful achievement, just like Ameri-
can graduates do in the movies. Wouldn’t it be great 
to live in a country that has lost its entire middle 
section of society? A country where only rich-poor, 
healthy-sick, black-white and educated-uneducated 
people remain? How wonderful would it be if Ger-
many, or Europe for that matter, was headed down 
that road? 
But driven by the new Bachelor system and 
increased elite funding, Europe may already be 
headed that way. Here are a few unsettling facts. 
The entire graduation outfit, including renting your 
bachelor cap and robe, framed graduation degree 
and personalized speech, will cost you about 309.85 
dollar at the University of Long Beach, California. 
You will need 600 dollar for a master class in Eco-

nomics, and check your piggy bank to see if you 
have got an extra 50,000 dollar for your masters 
program in Psychology.

Problem child and wonder 
kid  According to sociologist Michael Hartmann, 
80 percent of students at Stanford, Harvard, Princ-
eton and Berkeley, represent the upper 20 percent of 
society. “Even more dramatic is that 20 percent of 
the students at these elite universities represent the 
top-two percent of earners, (families with an annual 
income of 200.000 dollars or more), twice as many 
students as the entire bottom half of earners in the 
US combined.”
It may not have gone unnoticed by some of us: 
Clusters of Excellence, Study Fees and the Bach-
elor/Master system. The European education sys-
tem is following the American example. Politicians 
advocating funding the educational elite should 
therefore be met with a healthy dose of skepticism. 
It has a nice ring to it, being part of the elite, even if 

it happens to have a few unwanted side effects. Ac-
cording to recent studies, one percent of all Ameri-
can are incarcerated, a world record! Coincidence?
Anne Overesch wrote her dissertation on the dif-
ferences between the German and Finnish school 
systems, the problem child and the wonder kid, 
according to the Pisa studies. Since the sixties, the 
Fins have been quite realistic and honest about their 
isolated country which does not have many natural 
resources. Their biggest potential lies in the produc-
tion of knowledge. Yet there is no sign of elitism. 
“The Fins even measure the equality of opportunity 
by the students’ level of performance.”

Show business  About half of the 4,000 
American universities are Community Colleges 
where you study for two years. These are compara-
ble to the highest German high school level. Of the 
other half, 150 are comparable to German universi-
ties. They offer promotion and research too, next to 
the four-year study program.
Education in the USA has a lot in common with 
show-business. The elite flourish in the spotlights 
as they lead the discussion about the entire Ameri-
can education system. However, the brighter the 
spotlights shine, the bigger the shadows behind 
them become. When it is agreed upon publicly that 
a hundred fine teachers bring upon the world a 
greater good than just one Nobel Prize winner, the 
word REFORM should be scrutinized when men-
tioned in one breath with German universities. It is 
time to REFORM the university reformation. 

EforS stands for “Europe for Students” and is the first 
European student portal of its kind. The website is 
made by and for students, providing all-important 
information and news to promote free movement of 
students within Europe. EforS introduces the biggest 
European university cities and offers an EU study 
guide to our users. Through the web project, EforS 
seeks to link students and stimulate student mobility 
across Europe. Of course, everybody is welcome to 
join the network:  
www.EforS.eu 

OVERSHADOWED BY THE ELITE

Much too soon, much too quickly and way too young passed away, after a 
short period of sickness, our beloved and much-appreciated colleague

Annegien Tegelaar-Prins
Feeling intense pain and sorrow, we have had to part with Annegien. 
Students and colleagues are shocked and saddened.

Annegien came to work at the faculty already during her studies. As a stu-
dent she stood out from the crowd. She was doing two study programmes at 
the same time – History and Arts and Cultural Studies – and she gained a 
seat in the faculty’s management team. Later Annegien became student advi-
sor international exchange and after she graduated, she was offered the job 
of co-ordinator internationalisation. In addition to that, she has held various 
other positions. She taught first-year Cultural Studies students work-group 
education and she provided education information for the faculty.

Annegien worked with her whole heart and lots of enthusiasm. Especially 
the international exchanges she loved. She inspired many students to go 
study abroad as exchange students. She would arrange the most fantastic 

study positions all across the globe for her students. The exchanges with 
foreign universities took shape under her guidance and it is absolutely to her 
credit that the number of exchange students has grown considerably. Also, 
foreign exchange students arriving in Rotterdam have always been warmly 
welcomed by her. She organised all sorts of things for these students. 

Annegien was such a vital and enterprising personality. She would take up 
every challenge that crossed her path.
She was always enthusiastic and full of new ideas.
She was the perfect ambassador for our faculty.
She was a fantastic colleague to us, a strong woman, full of passion for 
her work.
We will miss her very much.

We wish her husband Florens, her parents, family and friends all the best in 
coping with the loss of Annegien.

On behalf of the Faculty of History and Arts, 
Sonja Braber, Head Student Office

Stanford; 80 percent of students at Stanford, Harvard, Princeton and Berkeley stem from the upper 20 percent of society.

If somebody ever tries to tell you that the education system in the USA is glorious, first of all do 
not chuckle too loudly. Secondly, you might want to refer that person to this article, about the 
reality away from the spot lights. text Alexander Ohrt 
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Joe, being a tutor for the mathematics workshops, 
what is it about? “My job is to go through the ques-
tions that first year IBA students have to prepare for 
their math workshops during the first trimester, and 
to answer any questions related to the material. For 
a few students the workshop itself is not necessary. 
The workshop is mainly for the people that don’t 
have a good understanding of maths yet, or that got 
stuck on a certain topic. My job is to make them 
understand.”

How did you end up doing this? “Last August I read 
about it on sin-online, and I decided to apply be-
cause I was looking for a new challenge and gaining 
new skills. Shortly after I was phoned and invited 
for an interview. Seven people had applied and two 
got selected. I was one of them.”

Why you? “I think maybe because of my grades, but 
you don’t only have to be good with numbers; you 
also have to be able to present clearly. These are both 
skills I think I possess.”

What is your background relating to mathematics? 
“I have an electricity engineering diploma that I got 
from my previous Chinese university which involved 
a lot of maths. Also in China math is quite hard.”

Just out of curiosity, what was your math grade? “In 
IBA, I got a ten for math. This was actually funny 
since in my former university I failed math the first 
time and the second time I passed with a seven or 
so.”

Do you feel like you have many responsibilities? 
“Not really, math is quite straightforward. The 

procedures for every calculation are in the book. 
Also, we have a private session with the teacher 
before every workshop and finally we have the key 
and solution to the exercise in front of us. The main 
responsibility is to be able to make everything logi-
cal; we have to make sure we explain all procedures 
in detail, in order to make the students understand.”

How long have you done this side job? “Only during 
the first trimester of IBA, a bit less than four months 
in this study-year. I taught three classes each week, 
which amounts to six hours. Also you have to 
include the individual session with the teacher and 
some individual preparation, so in total it took took 
me around thirteen hours per week.”

That is quite a lot of time for a student... “Well, it 
is manageable. Generally I would just stay at the 
university for a whole day to prepare. The additional 
readings I just did in my spare time.”

How much does it pay? “The university is very 
generous; they pay ten to eleven euro per hour, for 16 
hours per week.”

What are the requisites to be a tutor? “Of course 
you must have a good math grades, at least an 8,5 to 
have a better chance of being accepted, and previous 
teaching experiences are appreciated as well.”

How do you prepare for a workshop? “There is the 
individual session with the teacher. But the material 
the teacher explains to us, is maths at a high level 
which we cannot directly use in class. We therefore 
have to break this down into easier chunks since the 
students are going to need more basic explanations.”

Does your experience as a math tutor help you in 
your studies? “This experience has not helped me 
with my studies as much as it helped me discover-
ing myself. I have been able to explore myself in 
a new way, and I have challenged myself more. I 
really appreciate the fact that I have had this op-
portunity.”

What was the first time like, when you had to 
stand in front of a whole class of anxious university 
students? “Ow, I remember... (Joe laughs)... I was 
quite nervous and I spoke really fast. I remember 
after the lecture people came to me asking me what 
I had been talking about. I was afraid to stop; I was 
afraid people were going to think I did not know 
what I was talking about.”

How did you act after that? “I learned to calm 
down, to care less about what people might think, 
and to take my time to formulate my sentences and 
all the nerves went away. When I got to know the 
people better, I became myself and I found the way I 
wanted to teach.”

How would you sum up the negative points of this 
job? “The first thing is that you have to get up early. 
You are a teacher now and you cannot be late. At 
nine o’clock sharp you have to be there, ready to 
teach. Another negative point is repetition. Every 
week I had one day during which I had to teach 
three classes at different times. So you start off 
fresh, but the more you go on, the more tired you 
become, and it gets boring to teach the same topics 
several times the same day.”

And the positive ones? “Definitely the happiness 
I got from the other people. When I help them 
understand, I feel great. Also, to know that they 
are happy that they finally understood, makes me 
happy. The skills of being able to present and learn-
ing to cope with the nerves are valuable both in life 
and work. Finally, the money is good. Especially 
because I get paid for something I like doing. And I 
made many new friends while being a tutor.”  

Do you have a particular side job or do you know 
anyone that does? 
Mail to alex.broekman@hotmail.com.

Name: Zihui Qiao “Joe”   text Alexander Broekman photography Ronald van den heerik
Age: 25
Nationality: Chinese 
Study: Year 3 IBA
Side job: Student assistant for Mathematics

JOB ON THE SIDE

E S S C

Erasmus Student Service Centre: the central service 
point for students. 

See the website for an overview of the 
services. Location: C-hall (CB-07), at 
the Woudestein campus. Telephone: 
(010) 408 2323. Opening hours: work-
ing days from 9.30 - 17.00 hours. Web-
site: www.eur.nl/esscinternational 

LIBRARY
 
Opening hours 
From Wednesday June 11th, the circulation and in-

SERVICE
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

ROTTERDAM ROCKS!
Rotterdam Rocks! is a joint project by three 
bands from Rotterdam – Chasing Tales, Exist 
and Pangea. The three of them will perform 
in EXIT music club this month. EXIT open 
every night, except Sundays and Mondays. It 

is the place to go to, in order to give in to your craving for good music, while pay-
ing only a symbolic entrance fee. On Friday 27 June the first Rotterdam Rocks! 
will take place at EXIT and organizers are going to make sure you will have a 
great night. The evening will be special for Pangea and its fans, because this 
band is going to introduce its new album called “Global Warning”.
What can be better than a bit of real relaxation on a Friday night after intensive 
studying the whole week? If you are still in doubt whether you should go or not, 
check out the Myspace page of the initiative, listen to the songs and make up 
your mind. Entrance fee – only three euro; bar opens at nine; bands start at ten. 
Be in time, bring your friends and get ready for a great night!
Friday 27 June, 10 pm, Exit music club, Mauritsstraat 173, Rotterdam. www.myspace.
com/rotterdamrocks, www.exit.nl.

DIZZY’S SUPER ZOMER PARTY V
Many of you already know Dizzy – the jazz café on ‘s-Gravendijkwal, its jazz 
nights, jam sessions and parties. This place is well known among Rotterdam’s 
students, and it is the place to go out for the internationals from the music 
academy. 
On Tuesday 24 June, there will be something different from the usual. Instead 
of the regular jazz evening, now there will be a party. Grupo Cariopa and DJ 
Markinho will make sure you will have a good time cos they will fill the night 
with Brazilian rhythms. This will be the closing event of Dizzy’s 2007-2008 
music season. Grupo Cariopa is known for their samba carioca – the real and 
pure samba originating from Rio de Janeiro. They perform very traditional and 
famous samba compositions, created by famous Brazilian composers. After the 
band’s performance, you can keep dancing to the Latin beats and grooves from 
DJ Markinho till 3:30 in the morning. Yes, it is totally unusual for this place, but 
since it has an important reason – the very last night of the season, it has to be 
celebrated well!
Of course do not forget that there is still some time left and before the end of the 
season you are definitely welcome on one of the jazz nights – on Monday the 16 
June, the Nomy Rosenberg Trio will entertain the audience, and the day after 
– the Ben van den Dungen / Bart van Lier Latin Jazz Quintet will be at Dizzy.
Although Dizzy is finishing its music season, there will still be many other per-
formances and sessions later, during the summer, especially from the North Sea 
Jazz festival.
Jazz café Dizzy, ‘s-Gravendijkwal 127, Rotterdam,  www.dizzy.nl 

RAINY DAY AGAIN? TIME FOR BOWLING!
A warm spring time definitely raises happiness levels, even during the exam pe-
riod, but what to do when it suddenly starts raining and we do not want to stay 
home or go to that same bar again? Why not go bowling! Definitely the cheapest 
place to play is the Oostervant recreation centre. Prices start from 2,90 euro 
per hour per person and the location is easy to reach. Why not to try the game, 
which even our forefathers played in ancient Egypt! Although it has changed and 
evolved a bit from those times, it is still fun, and does not make you too tired! 
Oostervant recreatiecentrum, Oostervantstraat 25, Rotterdam, www.oostervant.nl 

formation desks close at 4.45 pm on Tuesdays and 
Wednesdays. In September the services will restart 
on these evenings. 
 
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 – 12.30 h. 
 
Friday, June 13th circulation and information desks 
closed 
Due to a personnel activity, the circulation and 
information desks of the University Library and the 
Rotterdamsch Leeskabinet are closed on Friday, June 
13th. Books are not issued throughout that day! 

Books requested on Thursday, June 12th after 4.30 
pm can be collected on Monday, June 16th from 
10.30 am. The reading rooms are open that day 
from 8.00 am – 10.30 pm. Please accept our apolo-
gies for any inconvenience. 
 
Scopus: abstract and citation database 
The University Library now provides access to 
Scopus, a multidisciplinary database with a broad 
coverage of Scientific, Technical, Medical and So-
cial Sciences Literature. Coverage includes 15,000 
peer-reviewed journals from more than 4,000 pub-
lishers. Most Scopus records, back to 1841, contain 
abstracts. For articles published after 1996 citation 
data and literature references are also available.  
If the full text of an article is available in the Uni-
versity Library you’ll see a link to the University Li-
brary Catalogue. Scopus and Scirus are products of 

Elsevier Science. Many of you are familiar with the 
citation database, ISI Web of Science. This database 
remains available in addition to Scopus. 
 
NARCIS: the gateway to Dutch scientific information 
DAREnet, a joint initiative of the Dutch universities 
to provide digital access to research results, was 
incorporated into the scientific portal NARCIS in 
June 2008. NARCIS provides access to 152666 open 
access publications, 2112 datasets, and information 
on researchers (expertise), research projects and 
research institutes in the Netherlands. NARCIS was 
developed by the KNAW to increase visibility and 
retrievability of Dutch scientific research. More in-
formation: http://www.narcis.info/index 
 

Advertisement



Wist je wat je wilde studeren? “Zolang ik me kan herinneren heb ik al belangstelling voor psychologie. Voor 
mijn studie ben ik naar verschillende introductiedagen geweest. Rotterdam sprong er uit door het probleemge-
stuurd onderwijs. Je werkt in kleine groepen en om de vijf weken wissel je van groep zodat je uiteindelijk al je 
medestudenten goed leert kennen.”

Welke richting ga je op? “Hoewel ik afwijkingen boeiend vind, ben ik toch niet van plan om de klinische kant 
op te gaan. Ik vrees dat ik teveel met patiënten mee zou lijden; ik heb te veel empathie. Vanaf het derde jaar ga 
ik arbeids- en organisatiepsychologie doen: hoe kunnen heel verschillende persoonlijkheden samenwerken, hoe 
werkt leiderschap? Dat zijn interessante vragen. Ik denk dat een heleboel gedragingen van ons niet vooral door 
onze opvoeding en scholing worden bepaald, maar dat er biologische oorzaken zijn, die we niet gemakkelijk 
kunnen doorgronden. In de loop van de evolutie hebben we geleerd dat het verstandig is om je emoties te be-
heersen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd.”

Ben je gelovig? “Ik ben hindoeïstisch opgevoed en ik vier alle feestdagen mee, ik geloof in de structuur maar ik 
ben niet erg fanatiek. Het hindoeïsme kent veel goden die allen een eigen domein hebben; voor een examen bid 
je tot een andere god dan voor een nieuw huis. Mijn opvoeding was wel tamelijk streng. ’s Avonds mocht ik al-
leen bij hoge uitzondering weg en dan werd ik ook weggebracht en al vroeg weer opgehaald. Mijn familie komt 
uit Suriname en mijn voorouders kwamen uit India. Mijn hele familie woont in Nederland en ik breng veel tijd 
met ze door. Er is altijd wel een reden om bij elkaar te komen, van een verjaardag tot een bruiloft.”

Hoe bekostig je je studie? “Ik werk twintig uur per week in een callcenter. Mijn verdiensten en het geld van de 
studiefinanciering zijn voldoende om in mijn onderhoud te voorzien. Met mijn collega’s heb ik het erg getroffen, 
ik ga er met plezier heen.”

Rasha Timal, tweedejaars psychologie
Leeftijd: 20 jaar
Geboorteplaats: Den Haag
Woonplaats: Den Haag	 	tekst en fotografie Ronald van den Heerik

WENKBRAUWEN
Ze stond opeens voor me. Mijn eerste 
vriendinnetje. Ik had in de UB geschreven en 
bekeek het flyerrek in de hal. Veel van de flyers 
hadden opera als onderwerp. De operadagen 
stonden voor de deur. Ik pakte enkele flyers 
mee en wilde naar huis gaan. Toen stond ze 
daar, recht voor me.
   We gaven elkaar drie kusjes.
   Zij vroeg hoe het ging. Ik vroeg hoe het met 
haar ging. Mijn eerste vriendinnetje vertelde 
dat ze een tijdje in het buitenland had geze-
ten en dat ze zich nu weer met plezier op haar 
studie stortte. Ik herinner me niet meer welke 
studie, omdat ik naar haar handen keek. Han-
den die ik vroeger had vastgehouden, in de 
gangen van de middelbare school, in de fiet-
senstalling, in de bioscoop. We hadden twee 
weken verkering gehad. Misschien iets meer, 
misschien iets minder. In die twee weken was 
er niets gebeurd, behalve dan dat we hand in 
hand hadden gelopen. De eerste kus kwam te 
laat, op de laatste dag van de verkering. Het 
gebeurde op de stoep van haar huis. Er zat 
opeens een tong in mijn mond. De volgende 
dag was de relatie uit. Mij staat niet meer bij 
hoe dat precies is gegaan. Ik herinner me geen 
verwijten, geen gemene opmerkingen, geen 
‘het gaat niet meer’. In mijn fantasie wordt 
de verkering beëindigd door een hand die een 
andere hand niet meer wil vasthouden.
   ‘Je ziet er goed uit,’ zei ik, en dat was ook zo. 
Iedereen in de bibliotheek zag er goed uit. Het 
was de warmste meimaand sinds jaren. Hoe 
hoger de temperatuur, hoe mooier de mens. In 
ieder geval: de student.
   Ik moest ook iets over mezelf vertellen, dus 
zei ik: ‘Schrijven.’ Dat woord, dat ene infinitief, 
moest het doen. Maar dat deed het niet, dus 
vertelde ik nog een aantal dingen. Zo, in die 
paar minuten voor het flyerrek, leerden we el-
kaar weer een beetje kennen. Dat wil zeggen: 
zij zei dingen waarvan ik schrok, ik zei dingen 
waarvan haar wenkbrauwen bewogen. En 
toen was de magie van de eerste kus weg, was 
het verleden door het heden overschaduwd, 
waren haar handen gewone handen.
   We namen niet veel later afscheid. Wederom 
drie kusjes.
   In een roman zou er nu worden verlangd 
naar het grote onmetelijke niets dat voor en 
achter ons ligt. Het leven zou worden ver-
kleind tot een onbegrijpelijke, verlichte spleet.
   Ik dronk een espresso en dacht aan baby-
kleertjes.

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

Espresso


