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HUISMEESTERS VERLEDEN TIJD
ROTTERDAM LEERT VAN ISTANBUL  



De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 1997 gekozen voor een stelsel van ongedeelde 

medezeggenschap, waarbij personeel en studenten zitting hebben in één Universiteitsraad. De 

Raad heeft zowel een medezeggenschaps- als een draagvlakfunctie en fungeert bovendien als 

ideeënverschaffer en discussiepartner van het College van Bestuur. De Universiteitsraad en 

het College van Bestuur werken in principe volgens het ‘consensusmodel’. De voorzitter van 

de Universiteitsraad wordt door de Raad, al dan niet uit zijn midden, benoemd en wordt in het 

raadswerk bijgestaan door medewerkers van de griffi e.

De Universiteitsraad van de EUR kiest voor creatieve en kundige kandidaten, met goede sociale vaardigheden, 
die in staat zijn met distantie, overzicht en gevoel voor universitaire en persoonlijke verhoudingen vorm en 
inhoud te geven aan de functie van

Voorzitter Universiteitsraad (V/M)
Er wordt gestreefd naar benoeming dan wel herbenoeming per 1 september 2008 voor een periode van twee 
jaar. 

De taken die tot de functie behoren zijn divers: de voorzitter geeft leiding aan de vergaderingen van de 
Universiteitsraad, het Presidium en desgewenst de commissies, speelt een centrale rol in de totstandkoming 
van de dialoog en de voorbereiding van de besluitvorming in de Universiteitsraad, vertegenwoordigt de 
Universiteitsraad binnen en buiten de universiteit, vervult een voortrekkersrol in de discussie over de positie 
van de Universiteitsraad binnen de EUR en draagt zorg voor goede betrekkingen met de faculteitsraden.

Wij vragen van de kandidaat academisch niveau; inzicht in de universitaire organisatie en in het universitaire 
bestuurs-, medezeggenschaps- en besluitvormingsproces; vaardigheid om leiding te geven aan de 
vergaderingen van de Universiteitsraad en het Presidium, met begrip voor de verscheidenheid aan opvattingen 
binnen de Raad; vermogen om de standpunten en besluiten van de Universiteitsraad uit te dragen, zowel in 
contacten met het College van Bestuur, als binnen en buiten de universiteit; visie op de ontwikkelingen van 
het universitaire bestel en tot slot fl exibiliteit in werktijden. De Universiteitsraad zoekt kandidaten binnen de 
universitaire gemeenschap. 

Het tijdsbeslag is gemiddeld twee dagen per week. Aan de functie van voorzitter van de Universiteitsraad is 
een persoonlijke toelage verbonden, alsmede een compensatie aan het desbetreffende organisatieonderdeel ad 
0,4 fte voor de uren dat betrokkene niet op de eigen werkplek kan worden ingezet. 

Heeft u belangstelling? Kandidaten wordt verzocht zich schriftelijk te wenden tot de Vertrouwenscommissie 
van de Raad, onder toevoeging van een curriculum vitae. Ook zij die de aandacht willen vestigen op mogelijk 
geschikte kandidaten wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken bij de commissie. 

Uw reactie, met op de enveloppe “persoonlijk/vertrouwelijk”, kunt u tot uiterlijk 15 juni 2008 richten aan de 
EUR, t.a.v. de secretaris van de Universiteitsraad, kamer E 2-48, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de Universiteitsraad, mw.mr. L.A.J. Baars, 
tel.nr. 010-4082268, e-mail: Baars@abd.eur.nl. Algemene informatie over de Universiteitsraad treft u aan op 
de website: www.eur.nl/uraad.

De Universiteitsraad zoekt een voorzitter
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BLIK VAN DE WEG
Sommige medewerkers mogen met op eigen lichaamskracht voortgedre-
ven voertuigen naar de campus komen, zo’n 43 procent van hen doet dat 
nog steeds per automobiel. Dat percentage ligt weliswaar flink lager dan 
het landelijk gemiddelde, maar zorgt er wel voor dat er op Woudestein 
1335 parkeerplaatsen nodig zijn. Overigens laten de studenten zich wat 
autorijden betreft ook niet onbetuigd. Terwijl op de 
www.facebook.com een uit 162 stuks bestaande populatie EUR-studen-
ten zijn beklag doet over het eten in het L-gebouw, dat vooral te duur 
zou zijn, ziet tegelijkertijd 17 procent van alle EUR-studenten kans in een 
autootje richting collegezaal of werkgroepje te tuffen. Vreemd aangezien 
een liter benzine gemiddeld dik tien eurocent duurder is dan een litertje 
karnemelk van onze cateraar.

Gelukkig zijn wij gezegend met een voortvarende en toekomstgericht 
denkende directeur Erasmus Facilitair Bedrijf – overigens immer foren-
zend met OV en fiets – die eind vorig jaar nog in EM constateerde ‘dat 
minder automobilisten minder parkeerplaatsen op de campus betekent, 
en voor een prettiger campus voor voetgangers en fietsers zorgt’. Geen 
speld tussen te krijgen; je moet er voor hebben doorgeleerd. 
Ideeën voor terugdringing heeft hij ook, al moeten die nog wel aan 
nauwgezet onderzoek worden onderworpen. De gedachten gaan on-
der andere uit naar de invoering van betaald parkeren, het creëren van 
plezierigere en veiligere aanlooproutes vanaf tram- en metrohaltes, het 
inzetten van pendeldiensten, en zelfs is de optie van een waterbus die bij 
De Esch aanlegt geen utopische. Absoluut goede ideeën, maar de een-
voudigste wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Gewoon be-
ginnen met parkeerplaatsen weghalen. Wedden dat na een paar weekjes 
stress en ruzie rond de dan schaars geworden parkeerplekjes – een ware 
survival of the fittest – het gros besluit de auto aan de wilgen te hangen.

Behalve het dagelijks moeten aanschouwen van een paar hectare blik, 
pleiten er wel meer zaken voor minder autogebruik door EUR-medewer-
kers. Zo ben ik als de dood wanneer over vier maanden medisch micro-
bioloog V. zijn rijbewijs weer terugkrijgt. Deze hoogleraar van het Eras-
mus MC was een paar weken geleden te zien in een ‘Blik op de Weg’-ach-
tig programma waar hij werd aangehouden vanwege wel heel erg veel te 
hard rijden. Als reden gaf de man op dat hij na het wassen van zijn spor-
tief uitziende bolide, deze even wilde droog rijden (sic!). Nu zit ik overdag 
gelukkig meestal op Woudestein, maar ik blijf toch maar liever thuis 
als V. straks weer voor een universitaire plechtigheid deze kant op komt 
gescheurd. Maar zelfs mensen van onbesmet blazoen, zoals onze toch 
frequent fietsende rector, willen nog wel eens niet-handsfree bellend in 
de achteruit een parkeerplaats afrijden. 

Donderdag 22 mei opende het prachtig verbouwde campuscafé ‘In de 
Smitse’ weer zijn deuren. Wellicht vraagt u zich af wat dit op zichzelf al 
heuglijke feit met bovenstaand verhaal te maken heeft. Veel. Voor de 
uitbreiding naar binnen toe, werden maar liefst drie parkeerplaatsen op-
geofferd. Volgens mij heeft men stiekem al voor de optie weghalen van 
parkeerplaatsen besloten, zij het door middel van een tamelijk omslach-
tige, echter niet onplezierige, methode. Enfin, nog maar 1332 te gaan. 

Gert van der Ende
vanderende@em.eur.nl
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Advies Kunstraad niet 
dwaas wel zorgelijk
Zonder overheidsbijdragen kan de kunst- en 
cultuurwereld niet bestaan. Teruglopende 
subsidiegelden vereisen daarom dat er maat-
regelen worden getroffen. Maar het opoffe-
ren van publiekslievelingen als de Kunsthal 
en de SKVR gaat wel erg ver, vindt socio-
loog en cultuurwetenschapper Ton Bevers.

Dag huismeester, 
hallo AV-ondersteuner
Per 1 juni zijn huismeesters op de Wou-
destein-campus verleden tijd. In het kader 
van ‘EFB verder op weg naar de top’ wordt 
op die datum het zogeheten frontoffi ce- bac-
koffi ce-model van kracht. De klant belt of 
mailt naar een centraal nummer respectieve-
lijk adres; een aantal vertrouwde gezichten 
is dan geen huismeester meer, maar ‘Onder-
wijs- en AV-ondersteuner’.  

Van barricade naar 
bestuurskamer
De Landelijke Studentenvakbond begon 
in 1983 als linkse actiegroep met een brede 
politieke agenda. Een kwart eeuw later is de 
bond een professionele lobbyclub die zelfs 
de partij van Geert Wilders te vriend wil 
houden. Niet iedereen is blij met dit prag-
matisme.
 

Istanbul als acade-
mische lucht-
spiegeling
Hoogleraar Justus Veenman en enkele stu-
denten van de EUR reisden met de Rotter-
damse Dialoog Academie mee naar Istanbul 
aan de Bosporus. Kopje ondergedompeld in 
een andere cultuur konden ze het Westen met 
andere, vreemde ogen bekijken.

Onbekende oases
Met het zonnige begin van mei bezetten we 
massaal de terrassen. Maar voor wie de 
straat te druk is, kent Rotterdam een aantal 
kroegtuinen. Verstopt achter rokerige cafés 
en drukke restaurants is het rustig en fl uiten 
de vogels. 

Credit Crunch not 
Dealing International 
Students a Punch 
Economically, the world seems to have been 
turned upside down. One might think that 
students rather stay home in these times of 
economic uncertainty. Or perhaps Europe is 
becoming too expensive. Consequently, the 
EUR might not be able to attract as many 
international students. Yet for now, the ex-
perts do not seem too alarmed.
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Zonder overheidsbijdragen kan de kunst- en cultuurwereld niet bestaan. 
Teruglopende subsidiegelden vereisen daarom dat er maatregelen worden 
getroffen. Maar het opofferen van publiekslievelingen als de Kunsthal en 
de SKVR gaat wel erg ver, vindt socioloog en cultuurwetenschapper Ton 
Bevers. “Je moet voorzichtig zijn met al datgene wat tot de culturele infra-
structuur van je stad behoort.”  tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Prof.dr. Ton Bevers 
studeerde sociologie aan 
de Katholieke Hoge-
school Tilburg en werkte 
vervolgens vijf jaar lang 
als onderzoeksmedewer-
ker bij de faculteit der 
Sociale Wetenschappen 
van de Universiteit 
Nijmegen. Van 1979 tot 
1986 was hij stafmede-
werker op het ministerie 
van Culturele Zaken in 
Rijswijk. Daarna 
werkte hij vier jaar lang 
als universitair 
hoofddocent aan de 
Universiteit Tilburg.
Sinds 1990 is Bevers 
verbonden aan de 
FHKW van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam 
als hoogleraar 
Algemene Cultuurwe-
tenschappen.

 De kwestie
Door middel van het 
beschikbaar stellen van 
subsidies steunt de 
overheid de kunst en 
cultuur in Nederland. 
De subsidies zijn 
afkomstig van het Rijk, 
provincies, gemeenten 
en stadsdelen. Hoeveel 
overheidsgeld er naar de 
kunsten gaat, bepaalt 
de politiek. Het budget 
is altijd beperkt. In 
Rotterdam adviseert de 
Rotterdamse Raad voor 
Kunst & Cultuur over 
het toekennen van 
subsidies aan projecten, 
gezelschappen of kunst-
enaars. Kortgeleden 
trad het adviesorgaan 
met radicale ideeën 
naar buiten: als de 
subsidies aan succes-
nummers als de Kunst-
hal, het Zomercarnaval, 
Metropolis, het Gergjev-
festival en de SKVR 
worden geschrapt, kan 
de rest van de kunst en 
cultuur in de stad 
blijven voortbestaan.

ADVIES KUNSTRAAD NIET 
DWAAS WEL ZORGELIJK
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vindt u dat kunstsubsidies nodig zijn? “Ja, 
ik vind van wel. Op dit moment zijn er 
in Nederland geen mogelijkheden om de 
kunstwereld te laten functioneren zonder 

die overheidssubsidies. Het hele culturele leven in 
Nederland, of het nou gaat om muziek, beeldende 
kunst of theater, draait voor het grootste deel op 
subsidies. Als de overheid morgen de kraan dicht-
draait, zal dat culturele leven vermoedelijk instor-
ten. Voor het voortbestaan van de Nederlandse 
kunstinstellingen is het dus noodzaak. Dat wil niet 
zeggen dat er niet ook een andere vorm van finan-
ciering mogelijk is, maar dat kun je niet zomaar in 
één keer voor elkaar krijgen.” 

Op wat voor soort financiering doelt u? “Als je zou 
zeggen dat kunstenaars net als zelfstandige onder-
nemers in hun eigen onderhoud moeten voorzien en 
moeten zorgen dat ze via de wet van vraag en aan-

bod van de markt aan voldoende inkomen komen, 
dan hoeft de staat zich niet meer te bemoeien met 
kunst en cultuur. Dat zou best kunnen, maar niet 
van de ene op de andere dag. De vraag is daarnaast 
of het wenselijk is dat dit gebeurt. Mij lijkt van niet, 
omdat de wereld van kunst en cultuur niet volledig 
afhankelijk moet zijn van de vraag van het publiek. 
Daarnaast zijn er nog andere argumenten om de 
kunstwereld vanuit de publieke sector te financie-
ren. Denk maar aan zoiets als Monumentenzorg. 
Als je de financiering daarvan helemaal aan de 
markt zou overlaten, dan zouden alleen mensen die 
een monumentaal pand bezitten er nog iets aan doen 
om het te onderhouden. Niemand voelt zich als 
privépersoon verantwoordelijk voor het beschermen 
van een dorps- of stadsgezicht, dat is een collectief 
goed. En zo zijn er in de kunstwereld veel zaken die 
we kunnen rekenen tot de collectieve goederen. Wat 
de financiering betreft vallen die grotendeels onder 
de verantwoordelijkheid van de overheid. Als het 
alleen nog een kwestie was van marktwerking of 
van liefdadigheid, dan zouden we belangrijke on-
derdelen van de kunstproductie, maar ook van ons 
culturele erfgoed verliezen.”

Maar toch stelt de overheid steeds minder subsidie-
geld beschikbaar. “Het is niet zo dat er over de hele 
linie altijd maar wordt bezuinigd op de kunsten. 
Sinds de discussie over de verzorgingsstaat gaat de 
overheid stilletjes aan wel steeds meer over op het 

neo-liberalistische model van meer marktwerking 
en minder overheidsafhankelijkheid, dus minder 
subsidies. Dat geldt voor alle terreinen, dus ook 
voor de kunst en cultuur. Toch denk ik dat de 
kunsten relatief gezien niet zoveel te lijden hebben 
gehad van de invoering van het marktmechanisme. 
In tijden dat het economisch slecht ging, heeft de 
kunst- en cultuursector toch altijd die steun van 
de overheid gehad. Er is natuurlijk nooit genoeg 
geld, en ik denk ook wel dat er momenteel serieuze 
problemen zijn wat betreft de financiering van de 
kunst waaraan de overheid te weinig doet. Maar de 
kunstwereld heeft niet meer dan andere sectoren te 
lijden onder subsidiekortingen.” 

Toch trok de Rotterdamse Raad voor Kunst & Cul-
tuur aan de bel omdat er te weinig geld is. “Overal 
waar subsidiegeld te verdelen is, moet worden 
geselecteerd. Het is ook altijd zo dat er meer wordt 

gevraagd dan er geld is. Er is dus een verdelings-
probleem. De vraag is hoe je dan tot een acceptabele 
besluitvorming komt. Deze actie was wel een ver-
rassing, omdat doorgaans toch meer de voorzichtige 
weg wordt gevolgd van de kaasschaafmethode: bij 
iedereen wat eraf, als dat nodig is. Rotterdam heeft 
het nu een keer helemaal anders gedaan.” 

Wat vindt u daarvan? Was dat wel verstandig? “Ik 
vind het geen dwaas plan, het is een van de mo-
gelijkheden. Je kunt sterk bezuinigen op een paar 
aanvragen, zodat je ook ruimte creëert voor nieuwe 
initiatieven die zich hebben aangemeld, of je kunt 
ervoor kiezen om iedereen wat minder te geven. Het 
is wel riskant om zo’n plan naar buiten te brengen. 
De Gemeenteraad kan zeggen: ‘Burgemeester en 
wethouders, dit is uw adviesorgaan en dat neemt u 
natuurlijk serieus, we nemen dit plan over.’ Ik weet 
niet of dat een wenselijke uitkomst is van deze zaak. 
Ik denk het niet, want de Kunstraad vindt dat de 
instellingen die ze nu voor subsidiekorting hebben 
geselecteerd, goed functioneren. Ze worden dan ook 
niet om inhoudelijke redenen gekort, maar uit tac-
tische of strategische overwegingen. De Raad voor 
Kunst & Cultuur vindt dat Rotterdam meer geld 
beschikbaar moet stellen voor de kunsten. Ik denk 
dat ze er op hebben gegokt dat hierop een reactie 
van verontwaardiging zou komen. Die kwam er ook 
de volgende dag. Nota bene van de burgemeester en 
de wethouder zelf.” 

Horen commerciële initiatieven als het Zomercar-
naval en de Kunsthal wel subsidie te krijgen? “Voor 
subsidies geldt dat moet worden beargumenteerd 
waarom dat gemeenschapsgeld aan iets wordt 
besteed. En dat geld hoeft niet altijd uit hetzelfde 
potje te komen. Bepaalde culturele activiteiten in de 
stad hoeven dus niet uit de begroting van cultuur te 
komen, maar kunnen bijvoorbeeld ook afkomstig 
zijn uit de begroting van stadsontwikkeling, of eco-
nomische zaken. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor 
bepaalde culturele activiteiten die heel belangrijk 
zijn voor het imago van Rotterdam of die de crea-
tieve industrie moeten ondersteunen. De evenemen-
ten die in de zomer in de stad plaatsvinden, hebben 
weliswaar een culturele uitstraling, maar trekken te-
gelijkertijd zoveel bezoekers naar de stad dat ze om 
die reden beter uit andere (publieke) middelen dan 
de cultuurbegroting kunnen worden gefinancierd. 
Daar is helemaal niets mis mee.” 

Wat zou u ervan vinden als instituten als de Kunst-
hal of de SKVR zouden verdwijnen? “De gemeente 
wil graag vernieuwende kunst- en cultuurinitiatie-
ven steunen, zodat de nieuwe generatie ook kansen 
krijgt. Daarnaast wil ze de culturele infrastructuur 
handhaven, want die hoort bij het culturele leven 
in de stad. Als je dat allemaal wilt doen bij een 
gelijkblijvend budget, dan heb je een probleem. Ik 
zou zeggen: je moet voorzichtig zijn met al datgene 
wat tot de infrastructuur van je stad behoort. En ik 
vind dat de Kunsthal en de SKVR daarbij horen. 
Je schiet er weinig mee op om daarin te snijden als 
je tegelijkertijd het geld moet verdelen over op dit 
moment interessante dingen die dat over vijf jaar 
misschien helemaal niet meer zijn. Als daardoor 
belangrijke, gezichtsbepalende instituten in de stad 
niet meer goed kunnen functioneren, dan is dat zor-
gelijk.”     

V
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 ‘Deze actie was wel een verrassing, omdat door-
gaans toch meer de voorzichtige weg wordt 
gevolgd van de kaasschaafmethode’
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ONDERZOEK NAAR 
TIJDSBESTEDING 
EUR-STUDENTEN
Gemiddeld 30 procent van de EUR-studenten 
haalt nooit de eindstreep. Vandaar dat alle 
voltijdstudenten volgende week een lijvige 
vragenlijst via de mail binnenkrijgen over 
hun tijdsbesteding. De EUR is namelijk zeer 
benieuwd naar studievoortgang en uitval 
onder studenten.

Hoe verdelen Erasmus-studenten hun tijd over 
familie, vrije tijd, studie en werk? Dat is de cen-
trale vraag van het onderzoek van Marieke 
Meeuwisse, aio bij het RISBO-instituut van de 
sociale faculteit. Zij kreeg opdracht om voor haar 
promotie de tijdsbesteding van alle EUR-studen-
ten te onderzoeken.
De universiteit wil graag weten in hoeverre bij-
voorbeeld werk een negatieve of positieve invloed 
heeft op de studie. “Dat kan namelijk ook posi-
tief uitpakken”, legt Meeuwisse uit. “Als de juiste 
bijbaan ervoor zorgt dat je beter in je vel zit of 
bepaalde vaardigheden aanleert die je tijdens je 
studie kunt gebruiken, noemen we dat ‘facilite-
rend’. De EUR kan dan bijvoorbeeld de curricula 
aanpassen of alumni betrekken voor bemidde-
ling tussen student en werkgever.” 
Om te bepalen of de familie, bijbaan en vrije tijd 
een positieve dan wel negatieve uitwerking op de 
studie hebben, is niet alleen de tijd die een stu-
dent in één van de levensdomeinen stopt, van be-
lang. Er wordt bij ‘werk’ ook gevraagd naar de 
sector waarin hij werkt, het contract dat hij heeft 
en de omstandigheden waaronder hij werkt.
Bij de andere levensdomeinen worden vragen ge-
steld over wat de familie van de student ver-
wacht, wat hij in zijn vrije tijd doet of waar hij 
het liefst studeert. Dan kan bijvoorbeeld, de uni-
versiteit de bibliotheek aanpassen, als blijkt dat 
de meeste studenten liefst daar studeren.
Op dit moment is Meeuwisse volop in de weer 
om de pilot van de vragenlijst – afgenomen on-
der 271 studenten – verder te verbeteren: “De en-
quêtevragen blijken wel betrouwbaar te zijn, 
maar studenten verliezen veelvuldig op bepaalde 
bladzijdes hun aandacht. Op die plekken heb ik 
dan de volgorde van de vragen veranderd”, lacht 
Meeuwisse, “Uiteindelijk hoop ik dat studenten 
de enigszins lange lijst – al met al een kwestie 
van veertig minuten – toch invullen.” PP

Ongeveer vijfenzeventig (voormalige) honours-
classstudenten zijn op de masterclass afgekomen 
om met mister Europe himself van gedachten te 
wisselen. De drie thema’s die aan bod komen, zijn 
voorbereid door masterstudenten Robert-Jan 
Ruitinga en Youssef Razzak, en promovenda 
Hanneke Luth. 
Ruitinga trapt af door te stellen dat de EU door het 
aanwenden van soft power veel macht heeft in de 
wereld. Hiermee doelt hij op de solide economische 
markt en democratische gemeenschap waarmee je 
veel meer kunt bereiken dan met hard power, zoals 
militaire kracht. 
Bot beaamt dit: “De EU is een soft power, maar ze-
ker geen softie.” Als kanttekening merkt hij op dat 
Ruitinga’s stelling is gebaseerd op het verleden, ter-
wijl het zo belangrijk is om alert te zijn op toekom-
stige ontwikkelingen in de wereld. “Kijk bijvoor-
beeld naar de Verenigde Staten. Op dit moment 
staat het land er economisch en politiek zwak voor, 
maar kan snel omslaan en voor je het weet zijn ze de 
nieuwe wereldmacht”, verduidelijkt de oud-minis-
ter van Buitenlandse Zaken. Bot verwacht wel dat 
de EU in de verre toekomst een beetje hard power 

nodig heeft om zich als grootmacht te handhaven. 
De stelling van Razzak sluit hierbij aan; hij pleit 
voor een nieuwe civiele macht binnen de EU die ook 
militaire capaciteiten heeft. Volgens Bot is het ech-
ter onwaarschijnlijk dat er zo’n collectief leger 
komt, omdat de lidstaten geen unanieme fi losofi e 
delen over de manier waarop ze hun macht willen 
aanwenden. Ieder land wil zelf beslissen of ze troe-
pen naar Afghanistan stuurt bijvoorbeeld. 
Ook het derde statement van Luth noemt Bot inte-
ressant, maar complex. De promovenda ziet een 
frictie tussen de ambitie van de EU om in 2010 ’s 
werelds meest competitieve en dynamische kennis-
economie te zijn, en de bescherming van lidstaten in 
de vorm van subsidies. De oplossing is volgens 
haar het opengooien van de Europese markt, maar 
lidstaten zijn bang dat dit voor de eigen bevolking 
nadelig uitpakt. 
Ter afsluiting noemde Bot de masterclass vrucht-
baar. “De studenten waren van hoog niveau en 
spraken goed Engels. Dat biedt zeker potentie voor 
hun carrière. Ze stelden spontaan vragen en dat 
vind ik leuk. In Nederland blijft het soms erg stil in 
de collegezalen.” LS

‘EUROPESE UNIE IS GEEN SOFTIE’
Dr. Bernard Bot gaf op 21 mei een Masterclass aan een zaal talentvolle studenten. In de 
Forumzaal van het M-gebouw daagden twee masterstudenten en een promovenda hem uit met 
een goed onderbouwd statement over de Europese Unie. 

’t Hooghe Water ligt op een prachtige locatie direct aan het water en 
heeft een groot terras met uniek uitzicht, heerlijke gerechten en mooie 
wijnen. Daarnaast is er een brasserie met bar.

                         COLLEGA’S GEZOCHT
Zoek je een bijbaantje en heb je horeca ervaring (bar- èn bediening)? Ben je 2 a 3 dagen/avonden beschikbaar? Wil 
je werken in een afwisselende omgeving met lunch, diner en partijen? Neem dan contact op met Mylène Herfst via 
mail@hooghewater.nl of 010-4426305 (ma/wo/vr overdag). Meer info: www.hooghewater.nl 

Misschien kwam het door het mooie weer, het einde 
van het collegejaar of de vele rekruteringsactivitei-
ten die al waren geweest op de campus, maar het 
liep niet storm op Diversity Day 15 mei op Wou-
destein. De dag was georganiseerd door de EFR, 
Studium Generale, KASEUR en Islam & Dialoog 
vanwege het Europees Jaar van de Interculturele 

Dialoog. Niet alleen studenten hadden last van moe-
heid. Sommige recruiters kwamen niet opdagen. 
Standjes bleven onbemand. Anderen raffelden hun 
workshops af.  Een recruiter concludeerde doodleuk: 
diversiteit is opgeklopte lucht. Toon je daarmee aan 
potentiële werknemers dat je onderneming de pro-
blematiek serieus heeft doordacht? Gelukkig kon je 
ontspannen borrelen, beetje baklava eten en kregen 
de deelnemers als toetje wat luchtig vermaak van 
Freek de Jonge. EvdO/WG (foto: Levien Willemse)

Advertentie

TAMME DAG VAN 
DIVERSITEIT
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Dick Houtman, cultuursocioloog aan de EUR, heeft 
toevallig net twee studenten op bezoek voor de ba-
chelorscriptie. Of ze Van Doorn kennen? “Ze lachen 
een beetje”, ziet Houtman. “Nee, ze kennen hem 
niet.”
Vreemd misschien, want voor Houtman zelf is Van 
Doorn (1925-2008) ‘de beste Nederlandse socioloog 
van na de oorlog’. Zelf heeft Houtman voor zijn stu-
die in de jaren ’80 vele colleges bij zijn ‘held’ gevolgd. 
“Geweldig goed waren die. Ik herinner me het vak or-
ganisatiesociologie. Niet zo spannend, zou je denken. 
Maar Van Doorn gaf er een prachtige draai aan. 
Durkheim, Marx en Weber kwamen aan bod. Van 
Doorn krijtte schema’s op het bord, bedacht ter plek-
ke nieuwe inzichten en hield toch de grote lijn in de 
gaten.”
Van Doorns opvatting over wetenschap is volgens 
politicoloog Rinus van Schendelen nog steeds duide-
lijk te zien in de opzet van de sociale faculteit. Van 
Schendelen: “De sociologie in Nederland kenmerkte 
zich door een hoop gewauwel. Van Doorn maakte het 
systematisch, met schema’s en modellen. En hij stel-
de de praktijk centraal; op twee manieren. De maat-
schappij levert actuele onderwerpen – zoals groepen 
die opkomen – om erop te reflecteren. Andersom pro-
beert de theorie iets te zeggen over de praktijk.”
Volgens socioloog Han Leune, die ook colleges volg-
de bij Van Doorn, is zijn praktijkgerichte benadering 
er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat de faculteit 
sociale wetenschappen in Rotterdam vele succesvolle 
sociologen afleverde, zoals de huidige ministers 
Klink en Van Middelkoop. “Van Doorn maakte dat 
studenten kritisch leerden om naar beleid te kijken, 
juist vanuit andere vakgebieden. Hij richtte leerstoe-

len zoals economie en geschiedenis op binnen de soci-
ale wetenschap. Hij wilde kritische bagage meege-
ven. Dat is nog zo, maar je ziet wel dat daar veel van 
is wegbezuinigd. Inkrimping van de faculteit was 
ook aan de hand in 1987. Van Doorn kon daar niet 
mee leven en hij stapte dat jaar helaas zelf op.”
Maar hoe staat het eigenlijk met Van Doorns geeste-
lijke nalatenschap? Zal die beklijven? Van 
Schendelen, Leune en Houtman zouden alle studen-
ten of promovendi, om te beginnen, De draagbare 
Van Doorn van harte aanbevelen. Maar hem gebrui-
ken in de collegestof doen ze niet. Houtman: “En ja, 
waarom eigenlijk niet? In zijn werk blijkt hij van alle 
markten thuis. Zijn boeken over het nationaal socia-
lisme telt ook voor historici mee. Als iemand me 
vraagt om een boekentip, noem ik ook Rede en 
Macht, een meesterwerk. En ik houd juist ook van 
zijn latere, meer essayistische werk. Juist omdat hij 
meer afstand neemt van een sociologie die vooral em-
pirische feiten verzamelt, kijkt hij met een sociologi-
sche blik naar de actuele maatschappij. Een blik die 
je niet verwacht, die je aan het denken zet.” 
Student-assistente Samira van Bohemen, die bij 
Houtman haar bachelorscriptie afrondde: “Ik las het 
In Memoriam alvast. Maar ik kende Van Doorn 
niet.” Toch is er nog hoop voor de sociologische cory-
fee van de EUR. Van Bohemen: “Ik zag dat hij be-
langrijk was voor de faculteit en dat hij ook bezig 
was met conflictsociologie. Dat heeft me wel geïnte-
resseerd gemaakt.” DR

Zie ook het In Memoriam op pagina 12.

VAN DOORNS NALATENSCHAP WERKT 
VOORAL STILLETJES DOOR
De markante oprichter van de Rotterdamse sociale faculteit, invloedrijk socioloog en colum-
nist J.A.A. – Jacques – van Doorn, overleed woensdag 14 mei. Voor veel EUR-wetenschappers die 
hem kenden, zoals politicoloog Rinus van Schendelen, is hij nog steeds een belangrijke inspira-
tiebron. De vraag is of hij ook navolging kan vinden bij de jongere generaties studenten.

SPORTEN MET 
ROTTERDAM-
MERTJES 
Tachtig kinderen van vijf basisscholen uit de 
Kralingen-Crooswijk en Feijenoord hadden zondag-
middag 18 mei een heerlijke dag dankzij de 
Rotterdamse studenten die een mooi sportevenement 
voor ze hadden georganiseerd. Zestig leden van de 
studentenverenigingen aangesloten bij de RKVV, 
studieverenigingen en Kaseurverenigingen verzorg-
den voor de vijfde keer de dag vol voetbal, Uno 
hockey, atletiek en een voetbalclinic van spelers van 
Excelsior onder het motto Community service. 
WG (foto: Ronald van den Heerik)

NIEUW CALAMI-
TEITENPLAN 
In juli zal een nieuw calamiteitenplan wor-
den aangeboden aan het College van Bestuur. 
Nieuw in het plan zijn draaiboeken voor 
gebeurtenissen, zoals een ontdekking van de 
legionellabacterie, terroristische bedreigin-
gen en een crisiscommunicatieplan.

“De brand bij de faculteit bouwkunde op de TU 
Delft laat zien hoe belangrijk het is dat je op allerlei  
calamiteiten goed voorbereid moet zijn om adequaat 
te kunnen handelen”, aldus Kees Lansbergen, direc-
teur van het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB). Het 
huidige calamiteitenplan van de EUR bevatte echter 
alleen draaiboeken voor fysieke calamiteiten zoals 
brand en diefstal en was daarom aan vervanging 
toe. Ook spanningen binnen de samenleving die de 
laatste jaren meer voelbaar zijn en een fenomeen als 
poederbrieven maken een vernieuwing noodzakelijk. 
Het vernieuwde plan is gemaakt op basis van een ri-
sico-inventarisatie die de universiteit heeft laten ma-
ken door het COT Instituut voor Veiligheids- en Cri-
sismanagement. Dit instituut heeft gepraat met 
mensen op de campus en hen gevraagd wat er alle-
maal zou kunnen gebeuren en hoe dat opgelost moet 
worden. Op basis hiervan is een indicatie gemaakt 
van alle mogelijke calamiteiten en in een draaiboek 
vastgelegd hoe er gehandeld moet worden wanneer 
er zich iets ernstigs voordoet. 
In het calamiteitenplan wordt ook aandacht gegeven 
aan de communicatie- en escalatieprocedures tijdens 
een crisis. Bij een grote gebeurtenis waar veel exter-
ne pers op afkomt, is het namelijk belangrijk dat de 
aangewezen personen weten hoe ze hierop moeten 
reageren.
Geoefend met calamiteiten wordt er al elk jaar op de 
EUR. Volgens Lansbergen heeft bijna ieder gebouw 
eens per jaar een oefening. Na lancering van het 
nieuwe calamiteitenplan zal er ook geoefend worden 
op de niet-fysieke calamiteiten. LS



pagina EM 19 rubriek reactie  

10 29 mei 2008 campus redactie@em.eur.nl

WONEN OP TOPLOCATIE IN ROTTERDAM
Pas afgestudeerden en masterstudenten die afstuderen voor 20 juni, maken kans op een 
topappartement in Rotterdam voor de huurprijs van vierhonderd euro. De gemeente verdeelt 
opnieuw vijftien woningen in de hoop alumni voor de Maasstad te behouden.

Alle masterstudenten en alumni die na september 
2007 zijn afgestudeerd hebben op 15 mei een mail 
ontvangen van wethouder Hamit Karakus van Wo-
nen en Ruimtelijke ordening, waarin hij hen oproept 
zich in te schrijven voor de actie. Wederom is het 
doel om Rotterdam een aantrekkelijke woonstad 
voor afgestudeerden te maken. Dit keer worden on-
der andere appartementen beschikbaar gesteld in 
De Compagnie, de Schiecentrale en de Hoge Heren. 
Waren goede cijfers vorig jaar nog voldoende om 
mee te dingen, dit jaar gelden scherpere regels. 
Kanshebbers moeten namelijk ook kunnen motive-
ren op welke manier zij een binding hebben met Rot-
terdam. Volgens Farida Aghris, woordvoerder van 
wethouder Karakas, kan die binding breed worden 
geïnterpreteerd; van maatschappelijke betrokken-
heid in de vorm van een eigen bedrijfje tot het doen 
van vrijwilligerswerk. “Het belangrijkste is dat 
mensen zelf moeten kunnen onderbouwen wat hun 
waarde is voor de stad.” Bovendien dienen studenten 
hun CV mee te sturen opdat een completer beeld van 

hen ontstaat. Tot 20 juni hebben studenten te tijd 
zichzelf aan te prijzen. Na een eerste grove selectie 
mogen tien uitverkorenen in een presentatie aanto-
nen waarom zij recht menen te hebben op een topap-
partement. Zes van hen kunnen vervolgens naar de 
sleuteloverdracht op 4 juli.
Alle studenten die vorig jaar hun ‘droomapparte-
ment’ betrokken, wonen er nog steeds. Maar wat 
gaan zij doen als over een paar maanden de huur-
prijs wordt verdubbeld? Mathieu Lafeber was één 
van de gelukkigen en woont in de Montevideo. Na 
een jaartje profiteren van de aantrekkelijke huur-
prijs, laat hij de Kop van Zuid voor wat die is. Hij 
heeft zijn oog laten vallen op een koophuis aan de 
Kralingse Plas. “Volgend jaar wordt de huur zo 
hoog dat ik het geld liever in een huisje voor mezelf 
stop. Het is zonde om zoveel huur in de Maas te 
gooien”, grinnikt de bedrijfskundige. Toch mag de 
gemeente Rotterdam tevreden zijn, aangezien Lafe-
ber wel in de stad blijft wonen. LS

Amper terug uit Istanbul en behept met een acute 
kiespijn beklimt Justus Veenman het spreekgestoelte 
van het Bilbliotheektheater, dat voor de gelegenheid 
is opgesierd met een uit appels bestaand kunstwerk. 
De hoogleraar Economische sociologie aan de eco-
nomische faculteit van de EUR heeft een lezing in 
drie delen voor de ruim zestig man publiek in petto. 
Hij is dan al voorafgegaan door de muzikale perfor-
mer Feven Tesfai, Rotterdamse met Eritrese roots.
In deel één doet Veenman uit de doeken wat discri-
minatie kan inhouden, en dat het bewust en onbe-
wust, direct en indirect, en institutioneel kan voor-
komen. Ook schetst hij dat er functionele redenen 
kunnen zijn voor discriminatie: het maakt de orde-
ning van de complexe buitenwereld eenvoudiger, 
maar het kan bij een conflict of aantasting van de 
machtspositie uitermate nuttig worden ingezet. On-
dertussen laten enkele appeltjes van het kunstwerk 
los en rollen het podium op. 
Deel twee besteedt de professor aan de vraag of dis-
criminatie meetbaar is. Dat mag voor de leek een-
voudig lijken, maar blijkt in wetenschappelijke 
praktijk geen sinecure. Terwijl het fruit nu echt een 
eigen weg heeft gekozen, is het alweer tijd voor een 
muzikaal intermezzo, waarbij een van de dames zich 
gehuld heeft in een T-shirt met de tekst ‘Allochtoon 
Holland’ in het logo van een bekend sportkleding-
merk voor boksers. 
De derde en laatste acte is de meest interessante. 
Hierin laat Veenman aan de hand van arbeidsmarkt-
onderzoek zien dat de discriminatie in Nederland 
weliswaar afneemt, maar wel degelijk bestaat. Bo-
vendien is er sprake van een etnische hiërarchie. Zo 

worden Marokkanen meer gediscrimineerd dan Su-
rinamers, en worden voormalig Joegoslaven na de 
meest recente Balkanoorlog meer met argusogen be-
keken dan voorheen.
Voordat van de borrel kan worden genoten, wordt 
eerst nog de winnaar van de aan de Rotterdam Le-
zing verbonden columnwedstrijd bekend gemaakt. 
Dat is vijfdejaars rechtenstudent Graciella Anijs. 
Haar column getiteld ‘Pluk die bes!’ is op pagina 13 
van dit EM te lezen. GE (foto: Levien Willemse)

DISCRIMINATIE EN STRANGE FRUIT
De zesde editie van de Rotterdam Lezing stond in het teken van zichtbare en onzichtbare dis-
criminatie. Onder de noemer ‘Mij niet gezien!’ hield donderdag 15 mei EUR-hoogleraar Justus 
Veenman een betoog over het bestaan van discriminatie in Nederland en of dit schadelijk is. 

RECTOR WIL MEER 
‘MORELE GRENZEN’ IN 
ECONOMIEONDERWIJS
Docenten economie, bedrijfskunde en – deels – 
rechten moeten explicieter de morele grenzen 
van hun vakgebied aangeven. Eerder in het 
onderwijs moeten studenten leren dat ‘een 
eenzijdige economische benadering, welke 
alleen gericht is op winst’ niet zaligmakend is, 
en zelfs kan leiden tot onverantwoordelijk 
edrag.

‘Het moest maar eens gezegd worden’, meende rec-
tor Steven Lamberts. Hij greep zijn inleiding voor 
de Mandeville-lezing van Bernard Bot aan om een 
knuppel in het eigen hoenderhok te gooien. Anders 
dan Mandeville (medicus en denker geboren te 
Rotterdam) stelt in zijn beroemde The Fable of the 
bees, meent Lamberts dat hebzucht en egoïsme niet 
leiden tot maatschappelijke vooruitgang. Daarbij 
verwees hij naar de onverantwoorde risico’s die ver-
zekeraars nemen met geld van burgers, en de topsa-
larissen en bonussen voor directeuren en bestuur-
ders die worden uitgekeerd als op korte termijn 
winst wordt behaald en wat leidt tot onverantwoor-
delijk gedrag.
“Juist de Eramus Universiteit heeft een verantwoor-
delijkheid richting studenten en maatschappij”, zei 
Lamberts na afloop. “Rotterdam is dé plek waar be-
drijfskundigen en economen vandaan komen. 
Twintig procent van de directeuren van de honderd 
belangrijkste Nederlandse bedrijven is opgeleid 
door onze universiteit. Dit zijn de alumni waar wij 
trots op willen zijn”, daarbij in het midden latend of 
deze topmensen de trots nu verdienen.
Lamberts werd geprikkeld tot zijn uitspraken door 
het recente proefschrift The Moral Trial van eco-
noom-filosoof Alessandro Lanteri over het vermeen-
de egoïsme van economen en waarin Lanteri conclu-
deerde dat het egoïsme en de hang naar winstmaxi-
malisatie ten koste van alles, vooral tijdens de stu-
die bij economen sterk toeneemt. “Wat is onze ver-
antwoordelijkheid als universiteit daarin?”, vraagt 
Lamberts zich af. 
Zijn inleiding is niet bedoeld als mooi praatje voor 
de bühne. Graag gaat Lamberts de komende tijd in 
discussie over de morele verantwoordelijkheid van 
de universiteit met docenten, maar vooral ook met 
jonge mensen die nu de opleiding economie en be-
drijfskunde volgen. WG
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NIEUW NETWERK VOOR STUDENTEN 
MET EIGEN BEDRIJF
Doe je de financiële administratie zelf, of huur je iemand in? Hoe combineer je studie en een ei-
gen bedrijf? Deze vragen gonsden door de Faculty Club tijdens de eerste borrel van het Erasmus 
Business Network die werd opgeluisterd door een korte speech van collegelid Kees van Rooijen.

Studenten met een eigen bedrijf, of plannen in die 
richting, kunnen elkaar voortaan ontmoeten via het 
Erasmus Business Network (EBN). Dit is een nieuw 
initiatief waar zij de do’s en don’ts voor een startende 
onderneming kunnen uitwisselen. De PR- en mar-
ketingman van het EBN, Rogier Wilmink, schat dat 
er zo’n 35 studenten, vooral jongens, aanwezig wa-
ren. “De bedrijfjes zitten veelal in de digitale sfeer 
en dat is niet het veld waar je veel vrouwen tegen-
komt”, is Wilminks verklaring voor de lage opkomst 
van vrouwelijke studenten. “Ik vind het wel jammer, 
vrouwelijke ondernemers horen er gewoon bij.”
Zelf heeft Wilmink, vijfdejaars bedrijfskundestu-
dent, samen met een vriend een grafisch ontwerpbu-
reau. “Het lijkt niet voor de handliggend dat een be-
drijfskunde student in het grafische vak terecht 
komt, maar dat was altijd al een hobby. Ik zat veel te 
ontwerpen met de computer en op een gegeven mo-
ment doe je eens een keer wat voor een ander. Het 
sluit eigenlijk wel goed aan bij mijn studie. Alles wat 
ik leer over de planning, marketing of accounting & 
control van ondernemingen, kom ik nu voor een deel 

tegen in de praktijk. In die zin is ons bedrijf een 
praktische leerschool.” Een eigen bedrijf behoeft vol-
gens hem ook de studievoortgang niet in de weg te 
staan. “Belangrijk is, dat je je zakelijke agenda goed 
afstemt op je studieagenda.” 
Uit eigen ervaring weet Wilmink dat het voor onder-
nemers in de dop, of voor studenten die al voor zich-
zelf zijn begonnen, handig is om bij anderen te rade 
te gaan. Vandaar dat de EBN is opgezet. Behalve 
een netwerk dat borrels organiseert, zal het EBN ook 
workshops geven en kunnen leden van het netwerk 
tegen aantrekkelijke prijzen gebruikmaken van 
diensten van bedrijven die zich bij het EBN hebben 
aangesloten. Het EBN is onderdeel van het Erasmus 
Business Centre, een kenniscentrum voor student en 
bedrijfsleven dat twee jaar geleden vanuit de studie-
vereniging EFR is geïnitieerd. Een van hun kernta-
ken is bemiddeling tussen studenten en het MKB-
Rotterdam over stages of bijbaantjes. MG (foto: Le-
vien Willemse)

Ga voor meer informatie naar www.ebnr.nl

De nieuwe studentleden van de Universiteitsraad waren na de sluiting van de stembussen nog niet alle-
maal bekend. Twee kandidaten van de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) be-
haalden evenveel stemmen en moesten loten om een plek in de raad.
Bij de economische faculteit was er ook een nek-aan-nekrace, met een nipte overwinning voor T.M. On-
nes. Met slechts zes stemmen verschil (101 tegen 95) werd Annemarie van der Pol uit de Universiteits-
raad (U-raad) gehouden. De ander zetel voor de faculteit ging  met een afgetekende zege van 169 stem-
men naar E.F. van der Gaast.
Opvallend aan de verkiezingen dit jaar is dat de neerwaartse spiraal van afnemende belangstelling werd 
doorbroken. Allereerst waren er dit jaar meer kandidaten dan voorgaande jaren en ook het opkomstper-
centage was voor het eerst hoger dan de jaren ervoor. De medische faculteit scoorde met 18,4 procent het 
hoogst, gevolgd door de juridische faculteit met 15 procent. Hekkensluiter was de bedrijfskundeopleiding 
met 8 procent. 
Een tegenvaller voor de medezeggenschap is ongetwijfeld het vertrek van de voorzitter van de U-raad dr. 
Harry Daemen. Hij heeft de raad vier jaar lang deskundig en met hartstocht geleid. MG

SPANNENDE VERKIEZINGEN
  Gijs van Oenen

VIRTUAL REALITY
In de wondere wereld van de nieuwe media 
kan er van alles wat in het gewone leven 
niet kan. Zo kunnen we in games en in bij-
voorbeeld Second Life vliegen, teleporteren, 
doodgeschoten worden zonder dood te gaan, 
er onweerstaanbaar aantrekkelijk uitzien, van 
geslacht en leeftijd veranderen, de wereld-
heerschappij veroveren, de halve stad in puin 
leggen, en wat er zoal nog meer in het collec-
tieve onderbewustzijn ronddwaalt.
 Maar er kan ook van alles wat in het ge-
wone leven ook kan! Dat viel me op aan enke-
le recente berichten over de nieuwe media. Zo 
is er een nieuwe editie van Grand Theft Auto 
op de markt, een game waarmee je virtueel 
auto’s kunt jatten en daarmee anderen over-
hoop rijden. Heel realistisch: wereldwijd zijn 
verkeersongelukken de op één na belangrijk-
ste doodsoorzaak bij jongeren. Het realisme 
van Second Life is wat minder cru. Allerlei 
‘echte’ instellingen zoals banken en univer-
siteiten openen vestigingen in Second Life, 
dat daardoor steeds meer op First Life gaat 
lijken. Maar ook hier is misdaad een belangrijk 
element in het realisme: ook in Second Life 
kunnen we worden beroofd, opgelicht en wie 
weet ook gezakkenrold.
 Je zou het opmerkelijk kunnen noemen 
dat virtuele werelden worden gebruikt om 
de meest grofstoffelijke activiteiten uit de 
werkelijke wereld te recyclen. Maar nog veel 
opmerkelijker is dat de virtuele werelden 
vooral juist het schouwtoneel worden van de 
virtuele activiteiten van de echte wereld. Zo 
bestaan er in de wereld van Grand Theft Auto 
eigen nieuwsuitzendingen, en zelfs een eigen 
soapopera die men op televisie in de GTA-bars 
kan volgen. Onder het genot van een – virtu-
eel – biertje hoeft men zo ook in de virtuele 
wereld de deur niet meer uit.
 De logische voortzetting hiervan treffen 
we aan in Second Life. Als we een virtuele 
nieuwsuitzending willen zien, moet iemand 
met de camera de virtuele wereld in, nietwaar. 
En inderdaad kunnen in Second Life nu ook 
films worden gemaakt! Virtuele gebeurtenis-
sen worden met virtuele camera’s vastgelegd 
en aan een virtueel publiek getoond. En na-
tuurlijk kan iemand ook weer een virtuele ‘The 
making of...’ van zo’n virtuele film maken. 
 Behalve rondhangen en kletsen moeten 
we nu in de virtuele wereld dus ook het vir-
tuele nieuws volgen alsmede de soaps, naar 
de film gaan, zelf foto’s en video’s maken, 
en natuurlijk op een virtuele videorecorder 
programma’s opnemen. En ongetwijfeld 
staat ook de virtuele wereld binnenkort vol 
camera’s om de misdaad daar tegen te gaan. 
Virtueler dan virtueel, en ongekend realistisch. 

Gijs van Oenen is universitair docent aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte
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Brief

Beste Anton Grootegoed, je schrijft in Theater, (on)gehoord, EM#18, dat je blij verrast was met mijn column in EM#17. Jij vindt: 
‘Wilt u een groot lezerspubliek, zoek dan een treffende titel: PENIS.’ Je hebt werkelijk niets van mijn column begrepen. Penis, 
Anton, is een normaal woord. Dat wilde ik je duidelijk maken. Het is niet poëtisch, niet plat, niet populair. Normaal. Je schrijft: 
‘Het woord penis durven we wel te gebruiken (zie www.seXYchromosomen.nl) maar om onverwijld penis en ballen op de voor-
grond te plaatsen, dat is zo oud als de weg naar Kralingen.’
Anton, jij plaats deze woorden op de voorgrond. Niet onverwijld, maar slinks. In je reactie op mijn column citeer je uit de tekst 
die ik schreef voor jullie voorstelling. Je laat daarbij zó veel woorden weg dat deze parafrasering ontstaat: ‘(...) mannen (...) heb-
ben een penis, en belangrijker nog: ballen (...) In de voorstelling wordt er ingezoomd op de ballen van de man.’ Ik vind overigens 
nog steeds dat dit normale woorden zijn, waar het mij echter om gaat is dat jij, en niet ik, de woorden penis en ballen op de 
voorgrond plaatst door een tekst te lijf te gaan, zoals een stier een rode doek aanvalt.
Anton, wekken penissen agressie bij je op? Heb je iets tegen het mannelijke geslacht?
Ik hoorde van iemand van de Parade (ik zal zijn naam niet noemen, anders ga  je hem misschien ook lastigvallen met je scheur- 
en plakwerk) dat jouw team niet wilde dat er een penis in beeld kwam in het filmpje van jullie Parade-voorstelling. Volgens mij, 
Anton, moet je hoognodig naar een psycholoog.

Ernest van der Kwast, columnist Erasmus Magazine

SCHEUR- EN PLAKWERK

In memoriam

PROF.DR. J.A.A. VAN DOORN (1925-2008)
Met het overlijden van prof.dr. J.A.A. van Doorn op 14 mei 2008 heeft de Nederlandse samenleving een ware intellectueel en 
de Nederlandse sociologie een van haar grondleggers verloren. Onze universitaire gemeenschap zal prof. Van Doorn echter 
bovenal blijven herinneren als stichter, eerste decaan en langdurig boegbeeld van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.
Jacques van Doorn werd in 1960 benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de toenmalige Nederlandse Economische Hoge-
school, met als speciale opdracht een Faculteit der Sociale Wetenschappen op te richten naast de toen bestaande econo-
mieopleiding. In 1963 kwam de eerste lichting sociologiestudenten aan. Hiermee begon een periode van vrijwel onafge-
broken bloei van de sociologie in Nederland in het algemeen en in Rotterdam in het bijzonder. De Rotterdamse sociologie 
droeg van meet af aan duidelijk het stempel van Van Doorn: wetenschappelijk zeer gedegen en tegelijkertijd maatschap-
pelijk betrokken, beleidsgeoriënteerd, maar toch kritisch. Het zijn kenmerken die wij tot op de dag van vandaag met grote 
dankbaarheid aan prof. Van Doorn koesteren en waarin wij ons ook onderscheiden van de andere sociologieopleidingen in 
Nederland. 
De kernvraag die zeker aanvankelijk in de Rotterdamse Sociologie centraal stond, luidde: Hoe analyseer je de samenleving 
en welke bijdrage kan (overheids)beleid leveren aan maatschappelijke verandering? Om deze vragen te kunnen beantwoor-
den, was volgens Van Doorn veel aandacht nodig voor de studie van brede maatschappelijke ontwikkelingen en voor histo-
risch-sociologische reflectie. Beide elementen waren en zijn nog altijd ruim vertegenwoordigd in de Rotterdamse opleiding. 
Anders dan zo velen in die jaren, zag Van Doorn de sociologie zeker niet als een instrument voor maatschappijhervorming. 
De sociologie die hem voor ogen stond was veel meer een sociologie van het beleid dan een voor het beleid. Hij geloofde 
niet zo in de maakbaarheid van de samenleving. Naarmate zijn twijfels hierover in wetenschap en samenleving breder 
werden gedeeld, schoof Van Doorns interesse geleidelijk op naar de vraag hoe maatschappelijke collectieven met elkaar de 
strijd aangaan om de ontwikkelingen naar eigen hand te zetten. 
Deze fascinatie met collectieven en macht zijn ongetwijfeld mede ingegeven door Van Doorns persoonlijke ervaringen. Zo-
als bij zo velen van zijn generatie zijn die getekend door de oorlog, in zijn geval vooral door de politiële acties ten tijde van 
de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Van Doorn diende daar enige jaren in het Nederlandse leger en wat hij daar mee-
maakte liet hem zijn leven lang niet meer los. Zijn meest gelezen boeken – afgezien van zijn met Cor Lammers geschreven 
standaardwerk Moderne sociologie – handelen over het nationaalsocialisme en over Indië. Talrijk waren de voorbeelden uit 
Indië waarmee hij zijn colleges doorspekte, en ademloos luisterden de studenten naar zijn sociologische duiding van – op 
het eerste gezicht – tamelijk alledaagse gebeurtenissen en persoonlijke avonturen. Ik spreek hier uit eigen ervaring, want 
gedurende mijn militaire diensttijd, begin jaren ’70, had ik als jong doctorandus het voorrecht assistent te zijn van Jacques 
van Doorn, die ook jarenlang als hoogleraar was verbonden aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Degenen onder ons die Jacques van Doorn persoonlijk hebben gekend, zullen hem in de eerste plaats blijven herinneren als 
een bijzonder erudiet man. Iemand met een zo brede kennis van zowel theorie als praktijk komt men in de hooggespecia-
liseerde wetenschapsbeoefening van vandaag niet of nauwelijks meer tegen. In de alledaagse omgang bleef hij zijn leven 
lang iets afstandelijks houden – een ‘ouderwetse’ professor, maar bepaald niet een die vanuit een ivoren toren de wereld 
gadesloeg. Integendeel, decennialang – en zeker vanaf zijn emeritaat in 1987 – heeft hij met zijn kritische observatievermo-
gen en zijn vlijmscherpe pen actief deelgenomen aan het maatschappelijk debat. Tot zelfs enkele weken geleden maakte hij 
zich vanaf zijn ziekbed nog druk over het fanatisme van anti-islamisten in Nederland. Zijn polemische artikelen riepen altijd 
felle reacties op, maar misschien waren die vooral zo fel omdat de waarheid soms zeer oncomfortabel is. Ook de grootste 
tegenstanders van Jacques van Doorn wisten dat hij met zijn erudiete en doorwrochte analyses nooit ver van de waarheid 
verwijderd kon zijn. Voor een wetenschapper is dat misschien wel het grootst denkbare compliment. 

Prof.dr. Han Entzinger, Voorzitter capaciteitsgroep Sociologie/FSW 
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VROUWELIJKE ARTS IS 
BETER
Mensen hebben liever een vrouwelijke arts dan 
een mannelijke. Die geven namelijk meer infor-
matie en stellen meer vragen dan hun manne-
lijke collega’s. Ook richten ze zich op het pro-
bleem in plaats van de oplossing, en doen ze 
meer hun best om op een gelijkwaardig niveau 
met patiënten te communiceren. Dit bleek uit 
onderzoek van prof.dr. A. Largo-Janssen. 

Marloes Kuijper, eerstejaars geneeskunde: “Je 
merkt op de faculteit wel verschil in communice-
ren tussen mannen en vrouwen, maar ik geloof 
niet dat dit specifiek is voor de medische facul-
teit. Net zo min als dat betere communicatie van 
vrouwelijke artsen ten opzichte van de mannelij-
ke, iets is van de beroepsgroep ‘artsen’. Ik denk 
dat communicatie in alle beroepen die te maken 
hebben met een klant of patiënt, steeds belang-
rijker wordt. Vooral als de zorg verder wordt ge-
privatiseerd. Als een patiënt zelf betaalt, moet er 
grotere verantwoording aan hem of haar wor-
den afgelegd. De artsen worden dan niet meer 
gefinancierd door anonieme zorgverzekeraars, 
maar door de mensen die tegenover hen zitten. 
Dat zal zeker effect hebben op de manier van 
communiceren.”

Erik Hoogendoorn, derdejaars gezondheidsweten-
schappen: “Dit had ik niet verwacht. Ik dacht dat 
vrouwelijke artsen wel sympathieker worden 
gevonden, maar dat patiënten toch liever door 
een mannelijke arts behandeld worden. Het is 
van oudsher toch een mannenberoep; een man 
is het prototype en dat wekt meestal vertrou-
wen. Ook stralen mannen vaak meer zelfverze-
kerdheid uit. Maar patiënten vinden het blijk-
baar belangrijker dat een arts aardig en geïnte-
resseerd overkomt. Ik denk trouwens niet dat je 
de beoordeling van patiënten al te serieus moet 
nemen. Die gaan uit van de eerste indruk, omdat 
ze niet de kennis hebben om de arts inhoudelijk 
te beoordelen. Studie, specialismen, onderzoek, 
professionaliteit en succes van vorige behande-
lingen worden door patiënten niet gezien en zijn 
in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.”

Drs. J. Dwarswaard, promovendus iBMG, afdeling 
medische ethiek: “Sinds twee jaar zijn de medi-
sche opleidingen vernieuwd en is er meer aan-
dacht voor communicatie. Ik verwacht dus dat 
mannelijke artsen daar in de toekomst wat meer 
op gaan letten, maar het is natuurlijk van groter 
belang dat een chirurg goed opereert. Boven-
dien betekent meer aandacht voor de patiënt, 
meer tijd voor een consult, en ik weet niet of die 
er is. Een opvallende uitkomst van het onderzoek 
vind ik dat vrouwen een kleinere machtsafstand 
met hun patiënt willen bewerkstelligen. Het is 
fijn om een begripvolle arts te hebben, maar 
voor de artsen is een kleinere machtsafstand 
niet per se positief: vaak leidt dat tot minder 
aanzien voor het beroep als zodanig.”  PP

  Aangeschoten

Van der Schot

Column

Ik ben een dikke vrouw. Dit maakt mij één keer lui en twee keer dom. Ook ben ik Surinaams. Dat telt 
voor een keer lui en een keer dom. Als mijzelf op de vooroordelen beoordeel, dan kom ik er als persoon 
niet heel erg goed van af. 
Als ik mensen vertel dat ik elke dag naar de universiteit fiets geloven zij mij niet. Op hun wedervraag 
moet ik altijd antwoorden dat ik daar niet werk als schoonmaakster. Verbijsterd kijken ze mij aan als 
ik vertel dat ik twee keer in de week sport en naar buikdansles ga. Ze vallen van hun stoel wanneer ik 
ze vertel dat ik als tiener niet zwanger ben geworden en ook niet in de gevangenis heb gezeten. Dat 
ik niet geheel in hun hokje pas, maakt ze in de war. Opgelucht halen ze adem als ik dan toch dertig 
minuten te laat ben op een afspraak, keihard lach om een grap en een extra stuk taart neem. 
Dat de meeste mensen vooroordelen als een leidraad voor het leven gebruiken is een vaststaand feit. 
En de vraag is of dit erg is? Is het echt zo verschrikkelijk dat een Antilliaanse man (lees: wijde broek, 
gouden tand, petje en tattoo in zijn hals) door de politie op de Lijnbaan in een hoek wordt gedrukt? 
Dat de hele trein en station worden afgezet, omdat een olijfkleurige meneer zijn tas is vergeten? Is het 
niet zo dat de Neanderthaler nooit vreemde bessen at, omdat hij dacht ze giftig waren? Dat een deel 
van de genegeerde vruchten eetbaar waren, wist de holbewoner niet. 
En is de Nederlander van de 21ste eeuw niet anders dan zijn prehistorische voorganger? Hij negeert 
de vreemden, omdat hij denkt dat ze niet goed zijn, Sterker nog, hij weet uit ervaring (lees: media) 
dat een aantal echt niet deugt. Nee, geef hem eens ongelijk! Zelf weet ik dat vooroordelen op 
waargebeurde zaken gebaseerd zijn. Mijn moeder bijvoorbeeld, ze vraagt mij elke dag om alsjeblieft 
niet met een Arabier te trouwen, nadat ze het verhaal Janneke Schoonhoven op SBS 6 gevolgd had. En 
geeft haar eens ongelijk, geen enkele vrouw wil dat haar (klein)kinderen ontvoerd worden naar een 
onbekend land. 
En toch denk ik, pluk die onbekende bes. Misschien is hij niet zo giftig als hij eruit ziet. Daarom breng 
ik morgen Mounir mee naar huis, om kennis te maken met mijn ouders!

Graciella Anijs

Graciella Anijs is vijfdejaars rechten aan de EUR en winnares van de columnwedstrijd met als thema ‘Dis-
criminatie is menselijk’ die Erasmus Magazine uitschreef ter gelegenheid van de Rotterdam Lezing, die 
op 15 mei door prof. Justus Veenman werd gehouden. 

PLUK DIE BES!
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DAG HUISMEESTER, 
HALLO AV-ONDERSTEUNER

Vanaf 1 juni zal het 
frontoffice van het 
EFB in gebruik worden 
genomen. De service 
desks bevinden zich in 
het M-, C-, T-, en L-ge-
bouw en zijn overdag 
bemand. De desks zijn 
overdag en in de avond 
telefonisch bereikbaar 
op (010) 408 1155 en het 
e-mailadres is 
servicedesk@efb.eur.nl ; 
voor meer informatie 
kijk ook op 
www.eur.nl/efb 

Per 1 juni zijn huismeesters op de Woudestein-campus verleden tijd. Omdat 
‘EFB verder op weg naar de top’ moet, geldt vanaf die datum het zogeheten 
frontoffice- backoffice -model. De klant belt of mailt naar een centraal 
nummer respectievelijk adres en een aantal vertrouwde gezichten zijn dan 
geen huismeester meer, maar ‘Onderwijs- en AV-ondersteuner’.
                          tekst Gert van der Ende illustratie Enio Ramalho
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DAG HUISMEESTER, 
HALLO AV-ONDERSTEUNER

et waren voor de jongens spannende tij-
den”, weet huismeester-tot-1-juni Maarten 
van Brakel (56), terwijl hij een trek neemt 
van zijn sigaar. Buiten op een bankje van 

het carillonplein gezeten, vertelt hij over de veran-
deringen waar hij en zijn collega’s de afgelopen tijd 
mee te maken hebben gehad én die nog in het voor-
uitzicht liggen: een reorganisatie, gecombineerd 
met een andere bedrijfsvoering van het Erasmus 
Facilitair Bedrijf (EFB), waaronder zijn beroeps-
groep valt. 
Nu de veranderingen hun beslag krijgen, is Van 
Brakel, sinds 1999 werkzaam bij de universiteit, 
tamelijk positief, zij het vooral achteraf bezien. “Ei-
genlijk is het al sinds september 2006 aan de gang. 
Bij tijd en wijle was er sprake van wrijving en fric-
ties. Werden door collega’s vraagtekens gezet in de 
trant van ‘waarom ben ik niet weer aangenomen?’ 
En het is ook raar, als je functie wordt opgeheven en 
je opnieuw moet solliciteren, en een of andere com-
missie besluit of je wel geschikt bent voor werk dat 
je al jaren doet. Maar iedereen heeft een plek ge-
vonden, op twee na.” Ook ziet hij in dat een andere 
manier van werken noodzakelijk was geworden. 
“Uit onderzoek bleek namelijk dat de dienstverle-
ning van huismeesters weliswaar hoog scoorde, de 
AV-ondersteuning om uiteenlopende redenen juist 
laag”, vertelt Van Brakel.

Beveiliging  Twaalf huismeesters telde 
Woudestein; straks zijn dat zes ondersteuners 
onderwijs en AV (audiovisuele middelen), exclu-
sief een hoofd en een flexibel in te zetten zevende 
ondersteuner. Zes huidige huismeesters worden on-
dersteuner, drie gaan er werken bij de beveiliging, 
en een gaat over de afdeling Contractbeheer, waar 
hij zich zal richten op kwaliteitsbeheer van diensten 
als catering en schoonmaken. Voor twee voormalige 
huismeesters is er aan de EUR geen plek meer. Voor 
hen wordt elders werk gezocht. 
Eric van den Barselaar (40) zit middenin zijn 
transformatie van huismeester naar gediplomeerd 
beveiligingsbeambte. Vandaag zit hij weer even in 
de hoedanigheid van huismeester op zijn oude stek, 
het M-gebouw. Maar twee dagen per week loopt hij 
in uniform – ‘Ze hadden gelukkig mijn maat al aan 
de kapstok hangen’ – rondes mee met een beveili-
ger, en hij heeft de eerste examens al achter de rug. 
“Twee examens ‘multiculturele kwalificatie’ heb 
ik gehaald; 11 juni volgt een ICT-examen, in juli 
een theorie-examen en uiteindelijk in november het 
praktijkexamen.” 
Van den Barselaar spreekt over een positieve keuze 
als het gaat om zijn overstap naar de beveiliging. 
Ook hij zag de bui al in een vroeg stadium hangen. 
“Ik werkte vroeger bij de PTT. Als er daar een mana-
ger binnenkwam, dan wist ik wel hoe laat het was: 
reorganisatie! Hetzelfde gevoel had ik toen Kees 
Lansbergen (directeur EFB; GvdE) werd aangesteld. 
Ik heb er echter niet echt veel zorgen over gehad.” 

Win-win-win  Sandra Klarenbeek, lei-
der van het ‘frontoffice-backoffice’-project wil het 
waarom van de veranderingen graag toelichten. 
“Er waren veel te veel loketten. Voor een gloeilamp 
verwisselen moest je bij die zijn, voor een verhui-
zing bij die, en voor de aanvraag van een zaal bij 
weer een ander. Nu komt er één loket, de zogeheten 
service desk. Weliswaar op vier fysieke locaties 
– M. L, C en T – maar bereikbaar via één telefoon-
nummer en één e-mailadres. Alle vragen komen 
daar binnen en worden door de desk bij de juiste 
afdeling neergelegd.”
Behalve ingegeven door de roep om grotere klant-
gerichtheid en efficiëntie die het EFB ‘verder op weg 
naar de top’ moet brengen, was ook de stapeling 
van taken, waarmee huismeesters te maken kregen, 
niet langer vol te houden, aldus Klarenbeek. “Dan 
stond een huismeester op de zeventiende verdieping 
een bureau uit elkaar te halen, gaat de telefoon: is 
er een beamer stuk in de collegezaal. Of een ander 
voorbeeld: huismeesters sloten wel gebouwen 
af, maar de beveiliging bleef er verantwoordelijk 
voor. Vanaf 1 juni zijn al die gestapelde taken van 
de voormalige huismeesterfunctie weer uit elkaar 
gehaald en neergelegd bij de afdelingen waar die ei-
genlijk thuis hoorden. Zo zullen reparaties worden 
uitgevoerd door de technische dienst, en gaat de 
beveiliging weer gebouwen afsluiten. De huismees-
ters zijn er exclusief voor de ondersteuning van 
onderwijs en AV.”
Volgens Klarenbeek is er dan ook sprake van een 
‘win-win-win-situatie. Winst voor EFB, winst voor 
de klanten, voor wie alles veel overzichtelijker 
wordt, en winst voor de ondersteuners die zich 
vanaf heden veel beter kunnen concentreren op hun 
taak.”
Echter, er gaat meer veranderen voor de voormalige 
huismeesters. Zoals – niet onbelangrijk – de belo-
ning. Aangezien de ondersteuners minder lang hoe-
ven te werken in de avonduren (hooguit tot tien uur, 
in plaats van elf uur, half twaalf) vervalt een deel 
onregelmatigheidstoeslag. Tegelijkertijd is in de 
nieuwe CAO bepaald dat de toeslag ook nog twee 
uur later van kracht wordt – vanaf acht in plaats 
van zes uur. Dat kost de werknemers zo’n 600 tot 
900 netto op jaarbasis, schat Van Brakel. Daar 
staat tegenover dat de functie twee schalen hoger 
zal worden gewaardeerd – 6 in plaats van 4. Hoe 
het zal uitpakken, is ongewis. Klarenbeek: “Dat 
vind ik best zuur. Maar we gaan zo snel mogelijk 

na implementatie van het frontoffice-backoffice-
model per persoon bekijken hoe het financieel voor 
ieder uitvalt.” 
Overigens schat Van den Barselaar dat hij er fi-
nancieel eerder wat op vooruit dan achteruit zal 
gaan. Hij behoudt als beveiligingsbeambte een 
vaste avond per week, en zal er straks een schaal op 
vooruit gaan.

Boterham  Ondertussen zijn Van Brakel en 
Van den Barselaar er van overtuigd dat de campus-
bewoners de huismeesters gaan missen: “De fron-
toffice zal gaan bestaan uit gefrustreerde mensen, 
die door de reorganisatie van andere afdelingen hier 
terecht zijn gekomen”, aldus de eerste. “Bovendien 
kent een servicedesk-medewerker het gebouw en de 
mensen niet, zoals wij die kennen. Nu is het zo dat 
als iemand zegt ‘dat rode knopje op de achtste ver-
dieping werkt niet’, een huismeester meteen weet 
wat iemand bedoelt, omdat hij zowel de mensen als 
het gebouw van haver tot gort kent. Sowieso gaan 
huismeesters meteen ter plekke kijken als er wat 
aan de hand is. Dat wordt straks allemaal anders.” 
Ook vreest Van Brakel dat de ex-huismeesters in de 
hoedanigheid van O/AV-ondersteuner aanvankelijk 
veel ‘nee’s’ zullen moeten verkopen aan mensen 
met een hulpvraag. “Al gaan wij ervan uit dat het 
management er zorg voor draagt dat kenbaar te 
maken, ook aan studenten. Het helpt overigens niet 
dat in het nieuwe ‘Wie,wat, waar’-boekje dat recent 
werd verspreid, nogal wat fouten staan.” Dat kan 
Van den Barselaar, werkzaam bij de Erasmus Uni-
versiteit sinds 2002, beamen. “Ik sta er nog gewoon 
met een huismeestertelefoonnummer in, terwijl ik 
nu helemaal geen eigen nummer meer heb. Wat dat 
betreft vind ik het hele proces best goed gegaan, 
maar heb ik mijn twijfels over het eindsprintje. Ik 
voorzie dat er straks een heleboel mensen zijn die 
niet weten bij wie ze moeten zijn.”
Maar volgens Klarenbeek komt het allemaal wel op 
tijd goed: “We informeren iedereen via SIN-online, 
onze website en Erasmus Magazine, en doen ook 
nog een mailing de deur uit. Bovendien weten onze 
vaste contactpersonen het al.” 
De sigaar is zo goed als op, en er moet weer ge-
werkt worden. “De intentie van onze ploeg is om er 
wat leuks van te maken”, wil Van Brakel nog wel 
even kwijt. “Je moet er ook wel wat van maken, het 
is per slot van rekening je boterham.”

H ‘Dan stond een huismeester op de zeven-
tiende verdieping een bureau uit elkaar te 
halen, gaat de telefoon: is er een beamer 
stuk in de collegezaal’
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VAN BARRICADE NAAR 
BESTUURSKAMER

Weinig oog 
voor het hbo
Bij de oprichting in 1983 
wilde de LSVb zich sterk 
maken voor het gehele 
hoger onderwijs. “De 
LSVb is de eerste stu-
dentenvakbond geweest 
die studenten van het 
hbo, de lerarenopleidin-
gen en de universiteiten 
bij elkaar bracht”, zegt 
Mariëtte Hamer.
Maar in de praktijk 
is het hbo een zorgen-
kindje. De LSVb wil een 
‘denktank’ oprichten 
om de aandacht 
daarvoor te vergroten. 
Het is namelijk lastig 
om hbo-studenten te 
mobiliseren. Ze wonen 
vaker thuis, zijn jonger 
dan universitaire 
studenten en minder 
vaak politiek actief. Bij 
hogescholen hebben 
studenten bovendien 
minder inspraak.Voor-
malig bestuurslid Gijs 
van Dijk: “De LSVb 
profileert zich teveel als 
een bond voor univer-
siteiten. In het bestuur 
zitten nu alleen universi-
taire studenten. Dat is 
zonde en onterecht. In  
het hbo studeren 350 
duizend studenten. Veel 
meer dan universiteiten 
hebben hogescholen een 
emancipatoire functie. 
De LSVb beseft dat 
onvoldoende.”
Vorig jaar werd een 
nieuwe bond van hbo-
studenten in Zwolle lid 
van de LSVb. Volgens 
voorzitter Xander 
Hartholt zijn de proble-
men bij hbo-instellingen 
en universiteiten vaak 
dezelfde, maar het ac-
cent verschilt. “Wij heb-
ben geen tegengestelde 
standpunten. Maar als 
er gepraat wordt over 
kleine dingetjes, rede-
neert men nog te veel 
vanuit de universiteit.”

De Landelijke Studentenvakbond begon in 1983 als linkse actiegroep met 
een brede politieke agenda. Een kwart eeuw later is de bond een professio-
nele lobbyclub die zelfs de partij van Geert Wilders te vriend wil houden. 
Niet iedereen is blij met dit pragmatisme, al verzekert het huidige bestuur 
“nooit iets te zullen ondertekenen dat slecht is voor studenten”.   
 tekst Femke Bakkeren HOP fotografie LSVb
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wee weken geleden werd minister Plas-
terk van Onderwijs rechts ingehaald door 
de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). 
De lidbonden van de LSVb verwierpen 
een motie dat bestuurders in het hoger 

onderwijs niet méér mogen verdienen dan premier 
Balkenende. LSVb-voorzitter Lisa Westerveld: 
“Sommige lidbonden zeggen: ‘iemand die goed 
presteert, verdient gewoon meer.’” Minister Plas-
terk noemt de topsalarissen daarentegen ‘ongeloof-
lijk’ en wil een harde aanpak.

Juiste toon  De LSVb, die deze week 
haar 25-jarig bestaan viert, was ooit een linkse 
actiegroep. Maar dat is veranderd. De bond wil nu 
vooral in gesprek blijven, met de minister, maar 
ook met politieke partijen van allerlei pluimage. 
Gijs van Dijk, drie jaar geleden bestuurslid en 
nu werkzaam bij de Algemene Onderwijsbond, 
noemt de LSVb een lobbyclub. “Continu druk in 
Den Haag uitoefenen, daar gaat het om. Dat de 
studiefinanciering blijft bestaan, het collegegeld 
niet verhoogd wordt, daar ben je als een waakhond 
mee bezig.”
Overigens doet de LSVb het beter dan een aantal 
jaar geleden. “Ze waren toen een beetje saai”, vindt 
René Danen, voorzitter in 1991-’92 en nu voorman 
van de actiegroep ‘Nederland bekent Kleur’. “Te-
genwoordig reageren ze snel en met de juiste toon 
op standpunten.” De bond krijgt meer leden: vorig 
jaar nog trad een nieuwe lidbond toe, van hbo-stu-
denten uit Zwolle.
Maar de koers van de LSVb zorgt ook voor proble-
men. Wie lobbyt, kan door de regering worden in-
gepakt, tussen de lokale bonden botert het niet al-
tijd, en waar de LSVb vroeger een duidelijke politie-
ke visie had, heeft de bond nu, als gesprekspartner 
voor onderwijszaken, niet automatisch een grote 
aantrekkingskracht op studenten. “Het lidmaat-
schap van de LSVb is minder zinvol dan vroeger”, 
vindt Willem Bos, voorzitter van de aangesloten 
Groninger Studentenbond.

Bezuinigingen  Toen de LSVb in 1983 
werd opgericht, leek de bond zo weggelopen uit de 
revolutionaire jaren zestig. “Wij hadden één middel 
en dat was actievoeren”, zegt Mariëtte Hamer, toen 
medeoprichter van de LSVb, nu fractievoorzitter 
van de Partij van de Arbeid. Hamer liep in 
Indiajurken rond en sprak de minister van 
Onderwijs welgeteld één keer.
Demonstraties en bezettingen waren in de jaren 
tachtig en vroege jaren negentig het communicatie-
middel bij uitstek. Maarten van Poelgeest, nu wet-
houder voor GroenLinks in Amsterdam, leidde als 
voorzitter van de LSVb in 1988 een demonstratie 
van 35 duizend studenten. Het leverde hem veel be-
kendheid op. Maar waren zulke acties op termijn ef-
fectief? Veel bezuinigingen werden alsnog doorge-
voerd. “Dat is moeilijk te zeggen”, vindt Van Poel-

geest. “Ik ben zelf niet van de school die vindt dat je 
pas iets moet doen als je zeker weet dat het effectief 
is.” 
De actiebeweging kalfde geleidelijk af. In 1992 ging 
minister van Onderwijs Jo Ritzen na langdurige 
protesten met René Danen in debat. Het contact 
met de minister werd daarna intensiever. Kysia 
Hekster, LSVb-voorzitter in 1994-’95, zag Ritzen 
vaker dan haar eigen ouders, schrijft ze in een jubi-
leumboek. Bij studenten vervloog de bereidheid tot 
demonstreren. Bezuinigingen golden pas voor de 
volgende studentengeneratie en voor eeuwig stude-
ren was toch geen geld meer. 
Ritzen kon de LSVb goed gebruiken, vertelt Mariët-
te Hamer, toen ambtenaar op het ministerie van 
Onderwijs. De bewindsman was het stiekem on-
eens met de bezuinigingen die hij volgens het re-
geerakkoord moest uitvoeren. “Ik heb altijd gedacht 
dat hij bewust tegenstand organiseerde door geld te 
geven aan de LSVb, zodat die professioneler werd 
en actie kon voeren. Dat heeft hij vervolgens ge-
bruikt om zichzelf onder druk te krijgen richting het 
kabinet. Eigenlijk denk ik niet dat de LSVb het door 
heeft gehad.”

Gezonde frictie  Demonstraties halen 
de televisie, maar lobbywerk is onzichtbaar. 
“Als iets goed gaat, krijgen we daarvoor niet 
altijd de credits”, zegt Lisa Westerveld, die mag 
meepraten over de wetsvoorstellen van minister 
Plasterk. Maarten van Poelgeest denkt dat de 
invloed van de LSVb is vergroot als het gaat om 
onderwijshervormingen. “Dan is het belangrijk dat 
je in een vroegtijdig stadium een ingang hebt om te 
praten.” Mariëtte Hamer maakt een kanttekening. 
“Als je inspraak hebt in conceptplannen, bind je 
je aan de uitkomst van de besluitvorming. Je kunt 
nooit meer zeggen: hier had ik niets mee van doen.”
Dat is een probleem, erkent Lisa Westerveld. “Maar 
we zullen nooit onze handtekening zetten onder iets 
wat slecht is voor studenten. De kans op actie be-
staat altijd.” Geldt dat ook nog als ze eerst maan-
denlang onderhandeld heeft met de minister? Uitge-
sloten is het niet, zegt ze. “Als je het maar eerst op 
alle andere manieren hebt geprobeerd.”
De LSVb is als federatie opgericht door lokale stu-
dentenbonden. Het landelijk bestuur had toen wei-
nig te vertellen. “Elk jaar was het afwachten wie 
daar wilde wachtlopen”, zegt Maarten van Poel-
geest. Tussen de lidbonden onderling was vaak hei-
bel, maar het was duidelijk wie de meeste invloed 
had.” René Danen: “Een lokale bond die net een 
week de universiteit had bezet, had op de ledenver-
gadering een sterkere positie om zijn argumenten 
kracht bij te zetten, dan anderen.”
Tegenwoordig lopen de machtslijnen anders. Het 
bestuur maakt de dienst uit en de lidbonden contro-
leren vooral achteraf. Heibel is er overigens nog 
steeds. De lidbonden vallen uiteen in twee groepen. 
Allereerst zijn er de bonden die nog steeds een beet-

je activistisch zijn, zoals de bonden in Wageningen 
en Groningen, die studenten ondersteunen bij 
kraakacties. Aan de andere kant staan de bonden 
van Utrecht, Delft en de Universiteit van Amster-
dam, die liever geen actie voeren en zichzelf “prag-
matisch” noemen, aldus Eline Kleiwegt, voorzitter 
in Delft.
“Dat geeft soms gezonde frictie”, zegt oud-LSVb’er 
Gijs van Dijk. De motie voor een maximum aan de 
salarissen van universiteitsbesturen, werd inge-
diend door de bond in Groningen en liep stuk op 
verzet van de pragmatici. Eline Kleiwegt: “Wij zeg-
gen: kijk hoe de situatie is, en dan hoef je niet per se 
een plafond voor dat salaris af te spreken.”

Polarisatie De bonden in Amsterdam en 
Delft zijn veel groter dan de rest: ze trekken enkele 
duizenden leden omdat ze diensten aanbieden als 
goedkope boekenverkoop en kamerbemiddeling. De 
andere bonden hebben hooguit een paar honderd 
leden. “De LSVb is bang om Amsterdam en Delft 
voor het hoofd te stoten”, zegt Willem Bos uit 
Groningen.
Om alle lidbonden en Haagse gesprekspartners te-
vreden te houden, profileert de LSVb zich als belan-
genorgaan voor het hoger onderwijs. Vroeger be-
moeide de LSVb zich met van alles, van milieu-
kwesties tot kraken. Engagement was belangrijk. 
Mariëtte Hamer: “Wij waren van de bredere maat-
schappelijke functie. Maar dat heeft ook met de 
tijdgeest te maken. Nu is het allemaal resultaatge-
richter.”
René Danen merkte dat toen hij Lisa Westerveld 
vroeg mee te doen aan een actie tegen Geert Wil-
ders. Ze weigerde: het ging niet over onderwijs. 
“Bovendien hebben we goede contacten bij de Partij 
voor de Vrijheid”, voegt ze er desgevraagd aan toe. 
Ze wil geen studenten afschrikken die met Wilders 
sympathiseren. Ook het manifest ‘Benoemen en 
bouwen’ van Doekle Terpstra weigerde ze te onder-
tekenen, en de discussie over topsalarissen van on-
derwijsbestuurders ligt eveneens gevoelig. “Dan 
krijg je eigenlijk een maatschappelijke discussie.”
Als de LSVb studenten wil binden, moeten ze niet 
bang zijn en juist een politieke koers kiezen, denkt 
René Danen. Anders springen andere studentenor-
ganisaties in dat gat. “Ik vind het bovendien bijna 
een morele verplichting voor een studentenvakbond 
om je uit te spreken tegen onrecht.” Zorgen maakt 
hij zich niet, want hij ziet de polarisatie vanzelf te-
rugkomen. Verwijzend naar de onverwachte scho-
lierenprotesten van het afgelopen jaar: “Over drie 
tot vier jaar zijn dat allemaal studenten.”  

T
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ISTANBUL ALS ACADEMISCHE 
LUCHTSPIEGELING

Dialoog Academie 
en training in situ
De Dialoog Academie, 
gevestigd in Rotter-
dam, wil zich inzetten 
voor de dialoog tussen 
verschillende groepen 
en denkrichtingen 
in Nederland. Deze 
eerste pilot-training 
in Istanbul was een 
aanzet daartoe. Dialoog 
Academie-voorzitter 
Gurkan Celik wil de 
training in situ volgend 
jaar weer organiseren. 
Deelnemers krijgen 
de kans om voor een 
gereduceerd tarief een 
leerzaam bezoek aan 
Istanbul te brengen. 
Vorig jaar november 
organiseerde de Dialoog 
Academie mede het 
congres ‘Peaceful 
Coexistence’ aan de 
Erasmus Universiteit. 
Centraal stond de 
Turkse islamdenker 
Fethullah Gülen, die 
probeert om de kloof 
tussen Oost en West, 
wetenschap en religie te 
dichten door het stimu-
leren van educatie en 
dialoog. Zie ook:  www.
dialoogacademie.nl

Hoogleraar Justus Veenman en enkele studenten van de EUR reisden met de 
Rotterdamse Dialoog Academie mee naar Istanbul aan de Bosporus. Kopje 
ondergedompeld in de Turkse cultuur konden ze het Westen met andere, 
vreemde ogen bekijken. “Op onze Erasmus Universiteit valt een student de 
zaalwachter aan. Dat gebeurt hier vermoedelijk niet.  tekst Daan Rutten 

as Karsemeijer, marketingstudent aan de Erasmus 
Universiteit, neemt een diepe haal van de waterpijp 
met appeltabak, blaast een dikke wolk rook door het 
rooketablissement en zegt met een tronie vol hilariteit: 
“Ha, het is hier in Istanbul ook gewoon keiharde 

handel jongens.”
Dat had Jurgen van Nimwegen, pas afgestudeerd antropoloog 
uit Utrecht, inmiddels moeten weten. Hij was zeker niet van plan 
om zijn afgetrapte rode gympen te laten poetsen op het plein 
nabij het keizerlijke Hagia Sofi a-museum. Maar ‘this is on me’, 
had het oude Turkse schoenenpoetsertje nog stamelend gezegd. 
Die arme man verveelt zich vast een beetje, dus waarom ook niet, 
dacht Jurgen nog. Eenmaal uitgepoetst met de tandenborstel 
begint het mannetje over zijn arme kinderen en zijn vrouw. Afi jn: 
die grap met de inmiddels glimmende oude sportschoenen kost 
Jurgen, na heftig afdingen, tien Turkse lira, zeg maar vijf euro. 
Een klein kapitaal in Istanbul. “Hoe kon ik zo stom zijn!” 

Hoger doel  Down town Istanbul. Overal worden de 
studenten aangesproken door mensen die iets onderhands te 
verkopen hebben: Shoe polish? Parfum, sigaretten, zonnebrillen 
en kralenkettinkjes – Jurgen: “ik ben het nu zat.” Het 
mierende verkeer schept zijn eigen regels; de Champs-Elysées 
van Parijs is bij deze verkeersaders in Istanbul vergeleken 
volstrekt ongevaarlijk. Anderzijds bezit de megalomane Turkse 
handelsstad Istanbul hippe winkelcentra die meer Gucci 

zijn dan...nou ja: Gucci. En ondanks dat de stad ongeveer 
net zo veel inwoners en auto’s herbergt als Nederland, bezit 
Istanbul een onaangetaste culturele en natuurlijke schoonheid 
die overweldigend is. Stadse dolfi jnen springen op vanuit de 
Bosporus, de zeestraat die de Zwarte Zee en de zee van Marmara 
verbindt, en de stad verdeelt in een Aziatisch en Europees 
gedeelte. De Grand Bazaar, zeg maar de overdekte markt, en 
het sprookjesachtige ondergrondse waterreservoir (de Basilica 
Cisterne), zijn als een fata morgana in werkelijkheid. Je zou van 
minder Ottomaanse en Byzantijnse praal het syndroom van 
Stendhal oplopen.
Maar de monumentale trekpleisters zijn niet de eerste 
aanleiding voor het intellectuele gezelschap, uitgenodigd 
door de Rotterdamse Dialoog Academie, om Istanbul aan 
te doen. Er is op een hoger doel gemikt. Want de historische 
stad van honderden cultuurbotsingen is bij uitstek de plek om 
begrip en dialoog te zoeken, tussen de Oriënt en het Westen, 
de moslimcultuur en de joods-christelijke en atheïstische 
traditie. “En dan niet om meteen een mening klaar te hebben 
op voorhand”, hoopt Battal Karakaya, Dialoog Academie-
vrijwilliger die marketing studeert aan de EUR, “maar eerder 
door een vreemde stad te voelen en te beleven, en dan terug te 
kijken naar Nederland.” 
Vijfentwintig academici, waaronder de rechtsfi losoof Andreas 
Kinneging (bekend van de Edmund Burke-stichting), fi losofe 
Marlies ter Borg, de Rotterdamse hoogleraar economie Justus 
Veenman, vaak ook hun partners, en marketingstudent Bas 
Karsemeijer, zijn van de partij.
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Karsemeijer, zijn van de partij.

B

Op de campus van de Fatih-universiteit. 

Batt al Karakaya en prof   or Justus Veenman vinden 

h  onderwijs in Turkije duidelijk to ie jo ie!

De Grand Bazaar. Batt al Karakaya (links) en Bas Karsemeijer 

(midden) doen inkopen. De Utr htse promovenda integratie-

politiek Kate Kirk – ook deel van h  gezelschap- poseert. 
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Kameel en ezel  Het zou niet meevallen voor het 
reisgezelschap om te leren dat er toch iets verontrustends speelt 
achter de Turkse façade. Dat strakjes. Want we hebben we 
het dan niet over de smaak van het bier (het plaatselijke Efes-
bier is helaas niet te drinken, studentikoze lezers). En van de 

moslimaanwezigheid – die begrijpelijkerwijs tamelijk evident 
is – hoef je hélemaal geen spasmen te krijgen. De sporen van 
religieus fanatisme zijn er hooguit historisch: de van oorsprong 
christelijke kerk – de beroemde Hagia Sofi a – is ooit door de 
islamitische machthebbers zo veel mogelijk van christelijke 
symboliek ontdaan. Een ontwikkeling die ongeveer vergelijkbaar 
is met de Nederlandse Beeldenstorm. 
Maar in het Istanbul van vandaag worden de hoofddoekjes 
bijna eigenwijs fl eurig gedragen. “De mensen waren vooral heel 
Westers gekleed. De kledij die je in Nederland ziet, heb ik hier 
in Istanbul nauwelijks gezien”, valt Bas Karsemijer op. Nee, dat 
is allemaal het probleem niet. Kennis over Turkijke opdoen is 
vooral hartverwarmend. 
Voor Andreas Kinneging en Justus Veenman laat het meer 
traditionele Turkije juist ook zien dat Nederland op bepaalde 
vlakken, zoals onderwijs, te hard heeft gebroken met tradities. 
De docent die de groep verwelkomt aan de Fatih Universiteit 
zegt dat ze louter docenten aannemen met een goede ethiek en 
antecedenten. De lagere school Doga Koleji, die overigens per 
leerling achtduizend euro kost per jaar, heeft een kameel, een 
ezel en een wigwamkamp achter in de prachtige tuin staan. 
Veenman: “Ze willen scholieren op een natuurlijke manier 
bewust maken van het gemeenschappelijke leven. Dat vind 
ik goed. In Nederland doen we dat nauwelijks meer. Het 
gaat in Nederland wel om waarden als oorspronkelijkheid en 

zelfstandigheid op de universiteit. Dat is erg individualistisch. 
Ondertussen komen studenten steevast te laat het college 
binnenwandelen. De zaalwachten helpen tegenwoordig wel 
op de Erasmus Universiteit. Maar laatst viel een student de 
zaalwachter aan.”
Nog één voorbeeldje van het respect voor het gezag van de 
docent in Turkije. Het onderwijshoofd van de enorme stadswijk 
Kadiköy – twee miljoen inwoners! – ontmoet het Nederlandse 
gezelschap in de ontvangstkamer van een soort onderwijshotel, 
waar hij ook de president zou ontvangen. Hij vertelt over het 
uitgebreide systeem dat leerlingen begeleidt en ervoor zorgt dat 
‘niemand’ van de leerlingen uiteindelijk buiten de boot valt. “En 
ben je docent in Turkije”, zegt de onderwijsdirecteur, “dan ben 
je een goede huwelijkskandidaat.” Professor in Leiden Andreas 
Kinneging: “Ik kan een traan laten wanneer ik dit hoor.” 
Ook in dit soort hotels voor docenten, waar elke Turkse docent 
goedkoop kan overnachten en eten, krijgt de Dialoog Academie-
groep weer eens een uitgebreide maaltijd cadeau. En ja, dat 
wij in Nederland nog wel iets kunnen leren van de Oosterse 
gastvrijheid, komt in elke interculturele discussie die werd 
belegd aan bod. “Wat je hier ziet is wel iets anders dan het 
Nederlandse koekje bij de koffi e”, zegt Justus Veenman.
Toch heeft Battal Karakaya, zelf van Turkse afkomst, in de vele 
gesprekken met zijn roommate in het hotel, Bas Karsemeijer, 
ook geleerd dat het misschien wel meevalt met sommige 
Nederlanders: “Ha, wanneer Bas met zijn vrienden afspreekt 
dan gaat alles wat er is aan eten ook gewoon op tafel. Hij vindt 
dat ook allemaal heel normaal.” 

‘Het wil iets zeggen dat er een soldaat voor de deur staat. 
Dat is een symbool. Het leger is aanwezig’

Justus Veenman en zijn partner Tre  maken vrienden bij 

h  Doja Koleji, een lagere school.

Bas tegen Batt al bij de moskee: “Wanneer mijn vrienden 
samen zijn, gaat ook al h  lekkers op tafel!”
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Zeven badkamers  Maar er is dus wel iets meer aan 
de hand. Voor de ingang van het Dolmabahce-paleis, waar de 
Turkse grondlegger Ataturk (1881-1938) zijn laatste dagen sleet, 
valt het de reisleider en Dialoog Academie-voorzitter Gurkan 
Celik al op. “Het wil iets zeggen dat er een soldaat voor de deur 
staat. Dat is een symbool. Het leger is aanwezig.”
Bij een bezoek aan de Engelstalige krant Today’s Zaman 
spreekt een Turkse professor van een ‘secularistische elite’ die 
onderhuids de structuur van Turkije bepaalt. De macht van 
die elite stamt uit het jaar dat het kalifaat werd afgeschaft 
in 1928. En de leden van deze elite bezetten nog steeds 
belangrijke posities in het ambtenarenapparaat en het leger. 
Zo is te bedenken hoe, ondanks dat negentig procent van de 
Turken moslim is, ambtenaren toch geen hoofddoekje mogen 
dragen. Studenten en scholieren mogen sinds kort wel een 
hoofddoek om in overheidsgebouwen, maar een hoger beroep 
is al aangespannen tegen die versoepeling door de huidige 
AKP-regering van Recep Erdogan. De toestemming om een 
hoofddoekje te dragen kan dus weer teruggedraaid worden.
Wat dat betekent, wordt voor Justus Veenman pas echt duidelijk 
vlak nadat de groep is opgesplitst om op bezoek te gaan bij 
verschillende Turkse families. De gegoede familie (ze hebben 
maar liefst zeven badkamers) met drie kinderen, waar het 
groepje Veenman op bezoek gaat, hoorde pas diezelfde dag dat 
er een stel Nederlanders op bezoek zou komen. De 

vader heeft nog een meeting voor zijn werk. Het is meteen een 
warme ontmoeting met de moeder. Voorzichtig geeft iedereen een 
handje. Twee schattige dochters zetten de enorme tafel vol met 
spijzen. Veenman: “Zo’n etentje moet ik drie weken van tevoren 
plannen!”

Gelijkwaardig  De moeder spreekt verbazingwekkend 
goed Engels. Ze blijkt opgeleid te zijn als docente Engels en 
studeerde ook in de Verenigde Staten. Maar als overtuigd 
moslima, vanwege het verbod op hoofddoekjes, heeft ze nooit 
kunnen werken. Al had ze dolgraag gewild. Ook vertelt ze hoe 
moeilijk het is voor haar dochter om de hoofddoek af te doen op 
school. “Ze gaan daarvoor eerst naar een toilet. Want ze voelen 
zich dan naakt.”
Ze wilde hier eigenlijk niet over praten. Een moment is iedereen 
stil. De vader, manager bij een groot informaticabedrijf, komt 
thuis en vertelt hoe graag de Turken bij de Europese Unie 
aansluiting willen vinden. “Dan wordt de politiek mogelijk 
hervormd.” De angst voor hun religie hoeft er helemaal niet 
te zijn. En bovendien: “Turken zijn goede werkers die weinig 
drinken.” 
Veenman praat over de Nederlandse politiek. En dat, helaas, 
niet iedereen zo open minded is als het groepje dat nu op bezoek 
is. Daarna: meer baklava, zoetigheden en cadeautjes. De 
gesprekken gaan over Rotterdam, handelscentrum Istanbul en 
Amsterdam (van die stad houdt de vader niet erg, vanwege de 
zakkenrollers).
Het afscheid is zichtbaar emotioneel. Blijven zwaaien tot de bus 
uit zicht is. In de bus terug wordt nagepraat over hoeveel kracht 
de vrouw in het gezin wel niet uitstraalde. Ton Notten, pedagoog 
aan de Rotterdamse hogeschool: “Die dame is helemaal niet 
afhankelijk. Je zag dat het geen enkel probleem was dat zij de 
gasten ontving. En je zag hoe gelijkwaardig de vader en moeder 
met elkaar praatten.”  Trees Tunjanan, de partner van Veenman: 
“Wanneer mijn man er niet is, en ik zou zo veel bezoek krijgen, 
zou ik behoorlijk nerveus worden.”

Gastvrij en slim  Het is dag vijf en de groep moet de 
sprookjesachtige skyline van Istanbul verlaten. Bas Karsemijer, 
de marketingstudent die al snel door de groep gebombardeerd 
werd tot het prototype van de Nederlandse kaaskop, wist zich 
binnen een paar dagen te ontwikkelen tot de meester in het 
afdingen. Een fi kse waterpijp van vijfendertig lira gaat mee het 
vliegtuig in. Wat hij nog meer heeft opgestoken? “Turken zijn 
gastvrije en slimme mensen. Europa kan ze goed gebruiken. 
Maar dat wist ik al. Wel bizar vind ik het verhaal van de 
seculiere elite. Daar wist ik niets van. Dat zouden ze hier in 
Nederland wel eens duidelijker mogen uitleggen. Het is eigenlijk 
geen vrijheid van meningsuiting. Terwijl de Turken misschien 
kunnen denken dat het een soort Westers seculier beleid is, dat 
je allerlei dingen, zoals een hoofddoek dragen, in het Westen niet 
zou mogen.” 
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Spott  en m  h  gezag van de natie is streng 

verboden in Turkije, we  Kate Kirk.



   

Voor de bovengenoemde vestigingen zijn wij op zoek naar: 

U kunt uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uw cv sturen naar:
sollicitatie@ridderkerk.valk.com T.a.v. mevrouw B. K. Tromp 

Zelfstandig Werkend Kok 
Als zelfstandig Werkend Kok bereidt u op zelfstandige 
wijze zowel koude als warme gerechten.

Chef Bediening 
Als Chef Bediening bent u verantwoordelijk voor 
de organisatie en de dagelijkse leiding  van de 
bediening. 

Medewerker Bediening 
Als Medewerker Bediening verricht u 
bedieningswerkzaamheden in de zalen en het 
restaurant. 

Receptionist 
Als Receptionist verricht u alle voorkomende 
recep tiewerkzaamheden. 

Sous-Chef 
Als Sous-Chef bent u verantwoordelijk voor de 
organisatie en de dagelijkse leiding van de keuken bij 
afwezigheid van de Chef-Kok. 

 
VAN DER VALK RESTAURANT PLASWIJCK 

 C. N. A. Looslaan 9 te Rotterdam 

V a c a t u r e s
www.valk.com/vacatures 

Full-time werken in 4 dagen? 
Wij staan open voor uw wensen!

VAN DER VALK HOTEL RIDDERKERK
Krommeweg 1 te Ridderkerk                 &

Echte Sales

leer je bij 

Heb jij een passie voor fi tness, gevoel voor sales, ben je sociaal aangelegd 

én op zoek naar een leuke baan voor naast je studie? 

Kom dan nu werken en sport gratis bij de grootste en snelst groeiende 

fi tnessketen ter wereld met inmiddels 23 clubs in Nederland! 

Voor één van onze clubs in Rotterdam zijn wij op zoek naar:

                         
Commerciële Talenten M/V (Parttime)

De functie

Je werft in een klein team actief nieuwe leden: je maakt telefonische 

afspraken, geeft rondleidingen en overtuigt potentiële leden dat 

een lidmaatschap van Fitness First een must is! Als commercieel 

medewerker kan je snel schakelen en vindt je het een uitdaging om in een 

resultaatgericht team te werken. Je bent commercieel, communicatief sterk, 

verkoopgericht, creatief, klantvriendelijk en fl exibel. 

Ons aanbod

Wij bieden jou de mogelijkheid om naast je studie te werken in een 

uitdagende en verantwoordelijke functie binnen een professionele, 

groeiende en dynamische organisatie. Je startsalaris per maand is €1.550,- 

bruto o.b.v. 38 uur en daarnaast zijn er uitstekende bonussen te verdienen 

tussen de € 200,- en de € 1000,- bruto per maand. 

Interesse?

Mail dan vandaag nog je sollicitatiebrief en CV o.v.v. referentiecode 0835 

naar: werken@fi tnessfi rst.nl of stuur deze naar Fitness First Rotterdam, 

t.a.v. Daphne Erkelens, Boompjes 750 – 751, 3011 XZ  Rotterdam
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ONBEKENDE OASES

Floor   *******Centrum (Schouwburgplein)
Bier € 2,15 (Grolsch) 
Hoofdgerechten v.a. € 13,-

Terwijl twee oudere dames voorzichtig aan hun jus d’orange nip-
pen haalt een veertiger met een strakke zonnebril de laptop uit 
zijn hoes en klapt hem open op het tafeltje voor hem. Het geroe-
zemoes van op beschaafde toon pratende mensen mengt zich met 
het gerinkel van servies en bestek. 
Tot een uur of drie ’s middags zit je bij Floor pal in de zon, wat 
het restaurant uitermate bij niet al te hoge temperaturen geschikt 
maakt om te lunchen. Later op de middag verdwijnt de zon ach-
ter de enorme stenen blokkendoos die de Rotterdamse Schouw-
burg huisvest. Die is sowieso nadrukkelijk aanwezig, met een 
flink trappenstelsel dat vanaf de nooduitgang hoog boven de ter-
rasdeuren van het restaurant naar beneden komt zetten. Maar 

wie zijn blik laag houdt, hoeft zich nergens zorgen om te maken. 
Bij Floor hebben ze erg hun best gedaan om er een groene boel 
van te maken. Het langgerekte terras staat vol met Rododen-
drons en plantenbakken, en heeft zelfs een overkapping met drui-
venplanten.  De bediening is snel en attent en de kaart aantrek-
kelijk. En dat het terras ligt ingeklemd tussen twee enorme 
grauwgrijze gebouwen is voor het uitzicht niet optimaal, maar 
daardoor zit je wel heerlijk uit de wind.

Grand café Koriander  ********Rotterdam Zuid (Kromme Zandweg)
Bier € 2,- (Grolsch)
Hoofdgerechten v.a. € 17,50

Strikt genomen is het geen binnentuin, maar dit door het AD tot 
het mooiste terras van Rotterdam in 2007 verkozen plekje ver-
dient het om in deze lijst te worden opgenomen. De bebouwing is 
hier, aan de rand van het Zuiderpark, ver te zoeken. Rechts zit 
een klein tuincentrum en aan de linkerkant krijgen scholieren les 
in de moestuin. Het is net het platteland.
Het eten is niet goedkoop en de titel ‘beste terras’ is misschien 
wat overdreven, maar mooi is het wel bij Koriander. Vol op het 
zuiden hebben ze een ratjetoe aan tafels en stoelen bij elkaar ver-
zameld, wat een gezellige uitstraling geeft. Aan de zijkant staat 
een Spaans aandoend huisje, dat in de zomer als extra bar fun-
geert. Nu liggen er ananassen en sinaasappels naast de tap. Met 
de palm- en olijfbomen die staan verspreid krijg je er bijna een 
vakantiegevoel van. Op zondagen is er de mogelijkheid voor een  
high tea en serveert Koriander voor € 17,50 een champagneont-
bijt. 

Met het zonnige begin van mei bezetten we massaal de terrassen. Maar 
voor wie de straat te druk is, kent Rotterdam een aantal kroegtuinen. 
Verstopt achter rokerige cafés en drukke restaurants is het rustig en flui-
ten de vogels.  tekst Geert Maarse fotografie Ronald van den Heerik
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Belgisch Biercafé Boudewijn   *******Centrum (Nieuwe Binnenweg)
Bier € 2,10 (Jupiler)
Daghap € 10,50

Het leuke van een binnentuin is, dat je vaak het hele café moet 
doorkruisen eer je de poort naar buiten hebt bereikt. Het gezelli-
ge en authentiek ogende interieur van Boudewijn strekt zich ze-
ker twintig meter uit voor je bij de deur naar het terras aanbe-
land bent. Eerst zijn er nog de bar, het trapje naar beneden en de 
wc’s. Sommige kroegtuinen liggen zo verstopt dat ze nog te mis-
sen zijn door mensen die regelmatig binnen aan de bar zitten. 
Dat maakt de tuin iets voor insiders: wie daar zit, kent zijn stad. 
Vogels kwetteren mee met de muziek die door de openstaande 
deuren klinkt, en vanaf de omliggende balkons zweven ondefini-
eerbare stemmen over de binnenplaats. Hier geen rinkelende 
trams en toeterende auto’s. Het Parijse terrasmeubilair staat op 
een tapijt van uitgevallen witte kastanjebloesem en wordt inge-
kaderd door lage beukenhaagjes. De takken van de twee grote 
bomen hangen beschermend over het terras heen. Vanaf twee uur 
’s middags houden ze de zon tegen. Dat is jammer bij fris weer, 
maar heerlijk op een broeierige zomerdag. De tuin van Boude-
wijn leent zich moeiteloos voor eindeloze juli-avonden, maar 
moet helaas al voor middernacht haar poorten sluiten. Meer kon 
het café bij de opening twee jaar geleden niet lospeuteren, vertelt 
de ober. Dan maar iets eerder weg, het blijft een heerlijke plek 
om even aan de hectische binnenstad te ontsnappen.

De Pelgrim  *****Delfshaven (Aelbrechtskolk)
Bier € 2,20 (Pelgrim pils) 
Hoofdgerechten v.a. € 17,-

Het voormalige raadhuis waarin De Pelgrim zit, stamt uit de 
zestiende eeuw en is sinds 1996 in gebruik als stadsbrouwerij. In 
de binnentuin is dat goed te merken. Omgeven door oude gebou-
wen heeft het terras veel weg van een kloostertuin. Boven een 
met klimop overgroeide muur is de toren van het naastgelegen 
kerkje zichtbaar. Tussen de tafeltjes staat een oude bierketel en 
waggelt een zwangere kroegkat rond. 
Een beetje suf is het wel, want op de felrood bloeiende geraniums 
na, is er weinig fleurigs op het plaatsje te ontdekken. Bovendien 
is het eten aan de prijzige kant. Wel zijn er dan natuurlijk de zelf-
gebrouwen bieren, wat het afreizen naar het westen van de stad-

de moeite waard maakt. Maar ga dan gewoon aan de voorkant 
op het terras zitten. Daar heb je zon én uitzicht op historisch 
Delfshaven. 

Jazzcafé Dizzy  ******Centrum, (’s Gravendijkwal)
Bier: € 2,10 (Amstel) 
Daghap: € 9,90 

Hoewel het begin van de week, als er live muziek op het pro-
gramma staat, zich toch het meest leent voor een bezoek aan de 
Dizzy, is het er met goed weer ook prima vertoeven. Een beetje 
weggedoken tussen al het neongeweld van de stripclubs en sho-
armatenten ligt al dertig jaar het beroemste jazzpodium van Rot-
terdam, vernoemd naar de legendarische trompettist Dizzy Gil-
lespie. 
Het is een beetje een rommelig terras, wat an sich natuurlijk niet 
slecht is, maar bij Dizzy wel een beetje reserves kweekt. Degelij-
ke groene tuinstoelen worden afgewisseld met onaangenaam zit-
tende, beach proof zitbanken van ruw hout. Waar het jaloersma-
kend mooie terrasje van het aangrenzende restaurant LUX goed 
bijgehouden olijfboompjes heeft neergezet, doet Dizzy het met 
afgeragde bamboe en plastic afrikaantjes op tafel. En dan is er 
ook nog het gebrom van de afzuiginstallatie van de keuken.
Is het dan echt zo erg? Nee hoor, als het vol zit heeft Dizzy een 
prachtig plekje voor de lunch, diner of gewoon voor een avond 
stevig bier drinken. En ze hebben een hot spot, dus kun je verant-
woord met de laptop naar de kroeg. Studeren en werken kan ge-
woon in de zon, onder het genot van een vers sapje of kop koffie; 
je scriptie schrijven was nog nooit zo leuk.  
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Prof.mr.dr. Dick Ment-
ink begon zijn loopbaan 
als onderwijzer en stu-
deerde pedagogiek in 
Utrecht. Zijn proef-
schrift ‘Orde in onder-
wijsbeleid. De wettelijke 
regeling van deugdelijk-
heidseisen als grondwet-
telijk probleem’ ging in 
op de ook nu actuele 
vraag welke verant-
woordelijkheid de over-
heid draagt voor de 
kwaliteit van het onder-
wijs. In 1986 kwam 
Mentink in dienst bij de 
EUR en in 1998 werd hij 
als bijzonder hoogleraar 
onderwijsrecht be-
noemd. Mentink is on-
der meer voorzitter van 
de Nederlandse Vereni-
ging voor Onderwijs-
recht.

AFSCHEID MENTINK 
ALS HOOGLERAAR 

WETENSCHAPSAGENDA

30 MEI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie P. Klik
Conformiteit bij koop

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie M.A. Riedijk
Neonatal Sulfur Amino Acid 
Metabolism

4 JUNI

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J.H.M. van Esch
Unraveling the Complexities 
of the Renin-Angiotensin Sy-
stem: From ACE to renin in-
hibition

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J.J. van Gutteling
Implementing Health Rela-
ted Quality of Life Measure-
ment in Clinical Practice: A 
prospective study in pa-
tients with chronic liver di-
sease

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie F.H. van Wijk
Advanced and Recurrent En-
dometrial Cancer; current 
concepts of treatment

5 JUNI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie A. Janicijevic
The Architecture of Molecu-
lar Complexes Involved in 
UV-damage Recognition

Prof.mr.dr. Dick Mentink is op 23 mei afgezwaaid als bijzonder hoogleraar 
onderwijsrecht. Met hem verdwijnt de leerstoel en dat vindt Mentink een 
onbegrijpelijke zaak vanuit het maatschappelijk belang van dit vakgebied. 
Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wil niet zeggen dat Ment-
ink de juridische faculteit verlaat. Hij blijft nog twee jaar onderwijsdecaan 
in verband met de ingrijpende curriculumherziening.  
 tekst Mary van der Graaf  fotografie Ronald van den Heerik



k lijk wel een soort onderwijsjuridi-
sche helpdesk” zegt Mentink. “Er 
komt van alles aan vragen of verzoe-
ken op je af. Mag een jongen wiens 
zus een broek draagt, geweigerd wor-

den door een reformatorische school, mag een pedo-
fiel geweigerd worden voor een opleiding pedago-
giek, mogen zwarte scholen selecteren, klopt die be-
stuurlijke fusie wel, zit die klachtenregeling wel 
goed in elkaar, hoe moet het toezicht op schoolbe-
sturen worden geregeld? Vragen van organisaties, 
ouders, schoolbesturen, de Tweede Kamer, journa-
listen en noem maar op. Er is grote maatschappelij-
ke belangstelling voor onderwijsrecht, maar struc-
turele financiering om de leerstoel te behouden is er 
niet.”
Mentink vindt het op zijn zachtst gezegd merk-
waardig dat er zo weinig armslag is voor een vakge-
bied dat betrekking heeft op de grootste overheids-
sector, waar bijna 30 miljard exclusief de studiefi-
nanciering in rondgaat en wat zoveel wet- en regel-
geving kent. Hij maakt zich bovendien zorgen over 
het vakgebied. In Nederland zijn voor de beoefe-
ning van het onderwijsrecht slechts drie bijzondere 
leerstoelen. Twee bij confessionele universiteiten en 
één bij de ‘openbare universiteit’ in Rotterdam. 
“Het probleem is, dat dit vak op de universiteit op 
veel te dun ijs zit. Geld binnenhalen via opdrachten 
is op zichzelf niet moeilijk, maar je hebt ook een ge-
zonde basisfinanciering nodig om meer tijd in je 
vak te kunnen investeren en om veelbelovende men-
sen om je heen te kunnen organiseren. Het ministe-
rie van OCW had al lang moeten inspringen, gezien 
dit structurele probleem.”
Dat Mentink goed in de markt ligt voor het geven 
van adviezen, valt ook op te maken uit zijn recente 
bijdrage aan de parlementaire commissie-Dijssel-
bloem die onderzoek deed naar een aantal onder-
wijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Sa-
men met een collega schreef hij een advies over de 
rol van het parlement.  

Wetgever  Het onderwijsrecht is volgens 
Mentink breed en complex, omdat het betrekking 
heeft op zowel jurisprudentierecht, veel gewoon 
wettenrecht alsook op constitutioneel recht. Onder 
de laatste categorie valt onder meer artikel 23 van 
de Grondwet, over de vrijheid van onderwijs. Een 
roemrucht grondwetsartikel waar men bij discus-
sies vaak tegenaan loopt. “Als het gaat over witte of 
zwarte scholen, de bekostiging of over het ontzeg-
gen van toegang tot scholen, dan praat men over 
dat grondwetsartikel. Een bijzonder kenmerk van 
dit deel van het constitutionele recht is, dat het heel 
sterk verweven is met de geschiedenis van de on-
derwijspolitiek in Nederland, met de schoolstrijd. 
Je kunt het onderwijsrecht niet goed begrijpen, als 
je niets weet van die schoolstijd, de totstandko-
ming van het grondwetsartikel en hoe dat artikel 
zichtbaar is in onderwijswetgeving. In het grond-

wetsartikel is de machtsvraag op onderwijsgebied 
in hoofdlijnen geregeld. Wat mag de overheid wel 
of niet ten aanzien van de kwaliteitszorg in het on-
derwijs? Mag de overheid leermiddelen voorschrij-
ven? Wat is de rol van ouders en schoolbesturen? 
Onder welke voorwaarden bekostigt de overheid 
onderwijsinstellingen? Wat is de speelruimte van 
een gemeentelijke overheid? Dus op het moment 
dat die wetgever met dit soort vragen aan de slag 
gaat, speelt voortdurend het onderwijsartikel, met 
de vrijheid van onderwijs, op de achtergrond. Deze 
verhouding tussen politiek-grondwetgever-wetge-
ver is in geen enkel vakgebied zo.” 

Volstrekt onafhankelijk  
Mentink heeft veel gedaan op het niveau van wet-
geving. Zo schreef hij twee initiatiefwetsvoorstellen. 
Eén voorstel ging over de grondwettelijke toelaat-
baarheid van privaatrechtelijk bestuurd openbaar 
onderwijs in de vorm van een stichting. Tot dan 
werd dit onderwijs uitsluitend publiekrechtelijk 
beheerd. Daarnaast leverde hij de tekst voor een 
grondwettelijke regeling van de samenwerkings-
school, een school waarin zowel openbaar als bij-
zonder onderwijs wordt aangeboden. Het was het 
onderwerp van zijn oratie tien jaar geleden.
“Dat was het meest allergische dossier over de vrij-
heid van het onderwijs in die tijd”, memoreert Men-
tink. “Er werd al dertig jaar over gepraat en zeer 
veel over geschreven. Ik beargumenteerde toen dat 
er geen grondwettelijke blokkade was, maar leverde 
ook de tekst als de politiek grondwetswijziging 
wenselijk vond. Dat was de eerste inhoudelijke wij-
ziging van artikel 23 Grondwet na 1917. Daar kijk 
ik natuurlijk met enige tevredenheid op terug. Dan 
blijkt, dat je vanuit je wetenschappelijke werk in-
vloed kan uitoefenen. Dat je bouwstenen kan aan-
dragen voor het politieke debat. In dit vakgebied is 
engagement met een politieke partij wel mogelijk, 
maar het is een conditio sine qua non dat je vol-
strekt onafhankelijk moet blijven. Voordat je het 
weet heb je een politiek etiket op je hoofd. Dat geldt 
vooral bij grondrechtelijke kwesties die per definitie 
onderwijspolitiek geladen zijn.”  

Uitdagender en leuker  Hoewel 
Mentink afscheid neemt als bijzonder hoogleraar, 
blijft hij de komende twee jaar voor tweeënhalve 
dag onderwijsdecaan. In 2005 heeft hij die functie 
op zich genomen en zonder aarzelen noemt hij dat 

de beste en leukste periode. In 2005 was er een 
nieuw bestuur met nieuwe doelstellingen, gericht 
op onder meer kwaliteitsverbetering, vernieuwing 
en differentiatie naar bekwaamheden, en inzet van 
studenten. “Ik ga wel aan de slag om het beste uit 
deze faculteit te halen”, zei hij destijds. “Toen ben ik 
met zo’n bottom up-strategie begonnen. Veel com-
municeren en informeren, lopen door de gangen, 
kijken wat er achter al die deuren zit. Uitgangspunt 
was het opzoeken van mensen en secties waar nieu-
we ideeën over hun onderwijs leefden, het koesteren 
van innovatiehaarden over kwaliteitsverbetering 
en het scheppen van de juiste randvoorwaarden 
om veranderingsprocessen op de werkvloer goed te 
structureren. Een enorm steun in de rug was dat de 
rector magnificus op dat moment de nodige mid-
delen verschafte voor de strijd tegen de massaliteit. 
We zijn direct aan de slag gegaan met van alles en 
nog wat: met een taaltoets, een docenten- en studen-
tengids, masterclasses, pilots met videocolleges en 
tentamens per computer, het organiseren van ‘best 
practices’, zogenaamde wegbereidersprojecten om 
een heel vak te kunnen ombouwen en plusonderwijs 
voor goed gemotiveerde studenten. Parallel daaraan 
werd in hoog tempo gewerkt aan een de invoering 
van nieuwe kwaliteitsinstrumenten, zoals een exit-
onderzoek van bachelorstudenten en een motiva-
tieonderzoek waarbij we de studenten door de hele 
opleiding volgen, en ook willen weten waarom stu-
denten tussentijds afhaken. We zijn een ongelooflijk 
dynamische tent. Met de taaltoets waren wij de 
eerste. Aanvankelijk dacht de buitenwacht nog, dat 
alleen onze studenten niet goed konden spellen en 
schrijven. Maar goed, we weten nu wel beter.
De komst van de minor gaf nog een extra impuls. 
We werden genoodzaakt het gehele curriculum van 
de bacheloropleidingen te herzien. De minor was 
namelijk moeilijk inpasbaar door ons gesloten cur-
riculum. Het is de meest ingewikkelde en ingrijpen-
de operatie voor de faculteit tot nu toe. Het betekent 
een extra beroep op de mensen, maar er is enorme 
inzet om met ingang van 1 september 2008 in het 
B1 te kunnen beginnen, inclusief verplicht vaardig-
hedenonderwijs. Al met al beter, uitdagender en 
leuker onderwijs, zowel voor de studenten als de 
docenten.”   
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I  ‘Er is grote maatschappelijke 
belangstelling voor onderwijsrecht, 
maar structurele financiering om 
de leerstoel te behouden is er niet’
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Sinds 2003 kan iedereen die een indicatie voor hulp of thuiszorg 
heeft, kiezen tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of ‘zorg 
in natura’. Dit is hulp via een zorgverlenende instelling. De kos-
ten worden vergoed uit de AWBZ, de volksverzekering voor 
langdurige zorg. Iedereen betaalt via zijn loonstrookje een inko-
mensafhankelijke premie aan deze verzekering. Gehandicapten, 
chronisch zieken of ouderen zijn groepen die veel gebruik maken 
van deze zorg. 
Over de AWBZ woedt momenteel een hevige discussie. Sommi-
gen, zoals de Raad voor de Volksgezondheid, willen de AWBZ 
afschaffen omdat de kosten, zo’n slordige 22 miljard euro, de pan 
uit rijzen. De hulp en zorg zouden bij particuliere zorgverzeke-
raars ondergebracht moeten worden. Eind maart kwam de Soci-
aal-Economische Raad (SER) echter met een minder ingrijpend 
advies. Frank Oostrik is daar blij mee. Hij vindt dat er voor men-
sen die geen uitzicht op verbetering hebben, een volksverzeke-
ring hoort te zijn. Bij een particuliere zorgverzekeraar is de hulp 
aan gehandicapten of ouderen niet te verzekeren. “Alleen mensen 
die het kunnen betalen zouden zich nog enigszins kunnen indek-
ken, maar dan nog, waar zouden ouders van een kind met het 
Downsyndroom terecht kunnen? De vraag is, of je gaat snijden 
in de kosten of in het pakket. Dat laatste is weleens geprobeerd. 
De rollator moest toen uit het pakket, maar dat stuitte op te veel 
weerstand.”

Sociaal actief  Volgens Oostrik zijn er ongeveer 
750.000 mensen die een beroep doen op de AWBZ. 
Van deze groep kiezen ruim honderdduizend mensen voor een 
pgb. Het aantal zorgvragers dat het liefst zelf een geldbedrag in 
handen krijgt voor begeleiding en hulp neemt echter snel toe. 
Zelf de regie hebben over de hulp, dus zelf invloed hebben op wie 
wanneer voor wat komt, is het belangrijkste motief om met een 
pgb te werken. De mensen die ingehuurd worden, zijn buren en 
familie, of mensen met een verpleegkundige achtergrond die voor 
zichzelf zijn gaan werken. Er zijn bemiddelingsbureaus die kun-
nen helpen maar ook bestaande zorginstellingen kunnen gecon-
tracteerd worden. 
‘Sociaal actief willen zijn’, is een andere reden om zelf zorg in te 

kopen. “Er zijn mensen die om zeven uur uit bed gehaald en ge-
doucht willen worden, omdat ze bijvoorbeeld naar hun werk 
gaan. Via een zorginstelling is dit niet altijd goed in te roosteren, 
en daarom wordt er voor individuele hulpverleners gekozen.”
Dat alleen hoogopgeleiden voor een pgb kiezen, blijkt een voor-
oordeel zonder enig fundament te zijn. Oostrik: “Het is een door-
snee van de Nederlandse bevolking die gebruik maakt van een 
pgb. Er is ook geen verschil tussen mensen met hoge of lage inko-
mens. Wat je wel ziet is dat pgb-houders over het algemeen orde-
lijker zijn en hechten aan autonomie. Pgb-houders zijn te onder-
scheiden in twee groepen met een eigen profiel. De zogenaamde 
‘vraagstarter’ is de milde oudere pgb-houder met een beginnende 
extensieve zorgvraag. Zij zijn vaak vrouw met een inkomen on-
der modaal. Daarnaast is er de ‘vraagroutinier’.  Zij, of hun zaal-
waarnemers – dan moet je denken aan bijvoorbeeld de ouders 
van een gehandicapt kind – hebben al langer een chronische en 
intensieve zorgvraag. Deze groep zit op een modaal inkomen en 
is de meer autonome pgb-houder.” 

Eenvoudiger regeling  Veel gedoe en 
administratieve rompslomp, dat is de associatie die ‘zelf zorg 
inkopen’ oproept. In het onderzoek van Oostrik blijkt dat pgb-
houders buitengewoon tevreden zijn over hoe zij de zorg geregeld 
hebben. “Zij nemen die extra moeite voor lief. Als je het hebt 
over beheersbaarheid van de kosten, is het mijn overtuiging 
dat je mensen meer verantwoordelijkheid moet geven. Je ziet 
namelijk dat pgb-houders veel meer de tering naar de nering 
zetten, en voor eenzelfde bedrag meer kunnen inkopen dan bij 
zorg in natura.” Toch is Oostrik wel van mening dat de pgb-
regeling eenvoudiger kan en dat de regeling meer bekendheid 
moet krijgen. Meer mensen zouden dan voor een pgb kiezen. 
Voorwaarde is wel, dat er dan meer geld vanuit de reguliere zorg 
naar de pgb-pot gaat.   

Frank Oostrik is 15 mei gepromoveerd op het proefschrift ‘Als je het 
mij vraagt; Waarom mensen kiezen voor zelfbeschikking in de 
zorg’; ISBN 9 789090 229355.

EIGEN RUGZAKJE IN DE ZORG WERKT GOED
Het aantal mensen dat zelf zorg inkoopt via een persoonsgebonden budget stijgt explosief. Wat zijn de motieven om 
voor een persoonsgebonden budget te kiezen en helpt zo’n eigen rugzakje om zorg op maat te krijgen? Frans Oostrik, 
directeur en oprichter van de Health School Almere, schreef er een proefschrift over.  
 tekst Mary van der Graaf fotografie Levien Willemse

5 JUNI

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie H. Stroink
Diagnosis and prognosis of 
seizures and epilepsy in 
childhood

16.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie R. Willemsen
Small at birth: cardiovascu-
lar and metabolic health of 
subjects born SGA and/or 
preterm and effects of 
growth hormone treatment.

6 JUNI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie M.J. Flory
The Never-Ending Story: 
Narrating the Paradox of 
Self-Management in Organi-
zations

16.00 uur
Oxfordzaal, gebouw M (W)
Oratie prof.dr. J.J.B. van Lan-
schot
Heelmeester werk, meester-
werk

11 JUNI

09.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie L. Duijts
Infectious diseases and im-
mune system in infants: risk 
factors and consequences. 
The Generation R Study.

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie N. Broere
The Role of the NHERF-1 and 
NHERF-2 Adapter Proteins in 
Intestinal Ion Transport Re-
gulation

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie J. Peeters
Microarray Bioinformatics 
and Applications in Oncolo-
gy”

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie K. Cransberg
Pediatric kidney transplan-
tation in the Netherlands – 
collaborative studies

12 JUNI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie H.S. de Bruijn
Light Fractionated ALA-PDT

13.30 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie C. Boon
HRM and Fit: Survival of the 
Fittest!?

16.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie G.J. Meijer
Overeenkomst tot arbitrage: 
bezien in het licht van het 
bewijsvoorschrift van artikel 
1021 Rv

H= campus Hoboken, Facul-
teit Erasmus MC - Dr. Mole-
waterplein 50 
W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50
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Festival

DE MEEST VERANTWOORDE KERMIS 
VAN NEDERLAND
Van 12 tot en met 22 juni strijkt ‘De Parade’ weer neer rond het NAi en het museumpark. 
Voor kunst- en cultuurminnend Rotterdam is dit culturele allegaartje een must. 

Muziek

CATCHY BRITPOP VAN 
THE PIGEON DETECTIVES
Britpop á la 2008 heeft de naam The Pigeon 
Detectives. Waren het begin jaren ’90 Oasis en Blur 
die elkaar naar de kroon staken, nu zijn het de brave 
jongens van The Kooks en The Pigeon Detectives 
die het schip moeten sturen. En dat doen ze vooral 
slim door goed in te spelen op de heersende indie-
pop hype. Een paar weken geleden waren we al ge-
tuige van de tweede van The Kooks en nu de rappe 
tweede van de uit Leeds afkomstige Pigeon 
Detectives.
Precies een jaar geleden debuteert het vijftal met het 
catchy ‘Wait For Me’. Het album laat een mix horen 
van succesvolle indiepopbands van de afgelopen ja-
ren, zoals, Kaiser Chiefs, The Strokes en Arctic 
Monkeys. Hetgeen waar zanger Matt Bowman en 
zijn mannen zich mee weten te onderscheiden is het 
speelenthousiasme. Iets wat vooral live opvalt, maar 
ook op plaat overkomt. ‘Wait For Me’ is een vrolijk 
klinkend Britpop-album met een hoog meezingge-
halte. Het album reikt uiteindelijk tot de derde 
plaats in de Britse albumlijst en is daarmee een aar-
dig commercieel succes.
Voortbordurend op het succes van het debuut ver-
schijnt nu ‘Emergency’, het tweede album van de 
groep. In een jaar is er niet veel veranderd; vlotte en 
makkelijk meezingbare songs. Eerste single ‘This is 
an emergency’ is een blauwdruk voor de hele cd. 
Muzikaal zit het allemaal erg goed in elkaar. 
Gitaristen Oliver Main en Ryan Wilson klinken 
strak als The Strokes en zo soepel als John 
Frusciante. Drummer Jimmi Naylor moet aardig 
wat shirts hebben natgezweet tijdens de opnames, 
zo bezielend gaat hij te werk. Matt Bowman is mis-
schien nog wel de zwakste schakel met een weinig 
diepgaand zanggeluid, iets wat hij live weet te com-
penseren met zijn enorme energie. 
Emergency ligt in het verlengde van Wait For Me, 
maar biedt voldoende diepte en inhoud om niet te 
vervelen. Een erg knappe prestatie in een tijdsbestek 
van slechts één jaar, waarin ook nog eens non-stop 
werd getourd. RH

Voor de 18e keer reist het rondreizende festival De 
Parade deze zomer de vier grootste steden van 
Nederland langs. Dit jaar is Rotterdam weer als 
eerste aan de beurt vanaf 12 juni, daarna reist het 
festival door naar achtereenvolgens Den Haag, 
Utrecht en Amsterdam. De Parade, voortgekomen 
uit het internationaal reizend theaterfestival 
‘Boulevard of Broken Dreams’, biedt een scala aan 
activiteiten voor de kunstzinnig ingestelde groot-
stedeling. Theater, muziek, dans, film en beelden-
de kunst passeren de revue. Door middel van thea-
tertenten, fonteintenten, eettentjes, terrassen en 
een zweefmolen wordt in Rotterdam het gebied in 
en rond het NAi en het museumpark omgetoverd 
tot een sprookjeswereld. Elke dag vanaf 15.00 uur 
begint De Parade met de ‘Kinderparade’. 
Per dag zijn er op De Parade tientallen voorstellin-
gen, vaak worden voorstellingen zelfs speciaal 
voor De Parade gemaakt. De duur van de voor-
stellingen, die meerdere malen per dag worden op-
gevoerd, varieert tussen de 3 en 40 minuten. Maar 
buiten de voorstellingen om, waar overigens nog 
extra voor betaald moet worden naast het entree-
geld van 6 euro, is er ook voldoende te beleven op 
het festivalterrein. Zo zijn er doorlopende voorstel-
lingen van ‘Silent Disco’, ‘Apies kijken’ en 

‘Meerdere Kansen’. Bij ‘Apies kijken’ wordt het 
menselijk gedrag bekeken door de ogen van apen. 
Ook zijn er diverse eetgelegenheden op het terrein 
te vinden.
Alleen in Rotterdam kan worden genoten van de 
voorstelling ‘Bollywoodstories & andere fabelach-
tige verhalen’ van oud-Erasmusstudent en 
Erasmus Magazine-columnist Ernest van der 
Kwast. Op de eerste drie dagen van De Parade 
vindt de voorstelling van de schrijver in de 
Bakema-serre van het NAi plaats. De in Bombay 
geboren Van der Kwast draagt voor uit eigen 
werk: ‘verhalen over zijn zestienkoppige familie, 
over heilige koeien, kamasutra, Mogli, en over de 
Tandoori kleioven’. De voorstelling zal drie keer 
per dag te zien en elke dag zal Van der Kwast wor-
den bijgestaan door een gast. Op 12 juni is dat te-
levisiepersoonlijkheid Wilfried de Jong, op 13 juni 
ras-Hagenees Boozy en op 14 juni schrijver Kluun. 
RH

‘De Parade’ staat van 12 t/m 22 juni in Rotterdam. 
Toegang 6 euro, voorstellingen kosten extra. 
‘Bollywoodstories’ van Ernest van der Kwast kost 5 
euro.

Artiest: The Pigeon Detectives; cd: Emergency; 
label: V2.
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In 1991 vestigde Marlies Dekkers voor het eerst de 
aandacht op zich. In dat jaar studeerde ze cum lau-
de af aan de Sint Joost Academie voor Kunst en 
Vormgeving. De ‘blotebillenjurk’ van haar eindpre-
sentatie leverde haar direct een paginagroot artikel 
in het NRC Handelsblad op. Je kan je een slechtere 
start van je carrière bedenken. 
Twee jaar later, in 1993,  startte ze met behulp van 
subsidie van het ministerie van Economische Zaken 
haar eigen label Undressed. Het werd een succes, en 
binnen vijf jaar werd Dekkers’ lingerie op zo’n veer-
tig verkooppunten verkocht. Het succes van de ont-
werpster werd beloond met een overzichtstentoon-
stelling in de Kunsthal in 1997. Haar dieptepunt be-
leefde Dekkers een jaar later, toen haar bedrijf bijna 
ten onder ging door het faillissement van haar 
Belgische producent. Haar redding was een op-
dracht van Nederlandse merk Turnover, die haar 
vroeg een eenmalige collectie te ontwerpen en waar-
door ze in aanraking kwam met Andrew Sia, die 
aandeelhouder werd van het bedrijf. 

In 2002 opende Marlies Dekkers in Antwerpen haar 
eerste eiegen winkel. Na het succes van deze winkel 
volgden snel winkels in Rotterdam en Amsterdam. 
Kort geleden werden winkels geopend in Den Haag 
en Berlijn, wat het totaal op negen winkels bracht. 
Het aantal verkooppunten is inmiddels de duizend 
gepasseerd. Er lijkt dus geen einde te komen aan de 
groei van het merk Marlies Dekkers. In 2007 werd 
ze uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar.
Vanaf 31 mei vindt er, wederom in de Kunsthal, een 
tentoonstelling over de ‘lingeriekunstenares’ plaats. 
Aanleiding is het feit dat Dekkers vijftien jaar in het 
vak zit. De tentoonstelling toont werken van vroe-
ger tot heden van de ontwerpster zelf, maar ook zijn 
er inspiratiebronnen van Dekkers te bewonderen. 
De tentoonstelling laatt films, foto’s, kunstwerken 
en maquettes zien. Tijdens midzomernacht op 21 
juni organiseert Women Inc. een themanacht. Er 
zijn dan onder meer presentaties en debatten. Het 
thema is ‘vrouw en beeld’; over rolmodellen, voor-
gangers en boegbeelden. RH

Tentoonstelling

STOER, SEXY EN TOCH COMFORTABEL
Al vijftien jaar lang is Marlies Dekkers een toonaangevende lingerieontwerpster. Internationale 
sterren als Kylie Minogue, Nelly Furtado en Christina Aguilera dragen onderkleding van de Ne-
derlandse. Naar aanleiding van haar jubileum is er vanaf 31 mei in de Rotterdamse Kunsthal een 
overzichtstentoonstelling te zien van en over het werk van de 42-jarige ontwerpster. 

‘15 jaar Marlies Dekkers’ in de Kunsthal, van 31 mei 
t/m 29 juni.

Twee beleefde, welbespraakte jongens kloppen aan 
bij het vakantiehuis van Ann, George en hun zoon-
tje. Of ze wat eieren mogen lenen voor de buren, bij 
wie ze beweren te logeren. Ann (een krachtige 
Naomi Watts) aarzelt, waarna een conflict ontstaat. 
De bezoekers sturen aan op een eigenaardig, psy-
chologisch kat-en-muisspel dat steeds angstaanja-
gender vormen aanneemt.
Michael Haneke heeft een fascinatie voor geweld in 
de media. De Amerikaanse filmindustrie, stelt de 
Oostenrijkse regisseur, serveert het doorgaans als 
een consumptieproduct: plat vermaak dat je kunt 

doorslikken. Daarom maakte hij een remake van 
zijn Duitstalige ‘Funny Games’ (1997), dat vanwe-
ge de taalbarrière nooit in de Verenigde Staten te-
rechtkwam.
‘Funny Games U.S.’ is sobere, realistische cinema, met 
een prachtige rol van Michael Pitt als de intelligente 
en ijzig beheerste indringer Paul. Haneke zet beheerst 
de lijnen uit ,en speelt zowel met zijn personages als 
met de kijker, die vooral niet comfortabel achterover 
mag leunen. Net als er een weddenschap op leven en 
dood is afgesloten, vraagt Paul recht in de camera: 
“Wat denk jij? Jij staat aan hun kant, of niet?” 

Het is een interessante vraag, want eigenlijk roept 
geen van de personages sympathie op. Voor de sa-
distische indringers, die geen motief lijken te heb-
ben voor hun daden, ligt dat voor de hand, maar 
ook de rood behuilde gezichten van Ann en George 
(Tim Roth) gaan op den duur tegenstaan. Daarmee 
ontkomt Haneke weliswaar aan het benoemen van 
gangbare Hollywoodtegenstellingen als goed en 
kwaad, maar is de beklemming minder sterk dan in 
het veelgeprezen ‘Caché’ (2005). Er wordt een mooi 
en kil spel opgevoerd, maar er ontstaat een emotio-
nele afstand tussen de personages en de kijker. Voeg 
daarbij de spaarzame verrassende plotwendingen 
en de film dreigt soms een beetje in te zakken. 
Gelukkig is er genoeg vakmanschap om die mo-
menten op te vangen. Met lange shots en mooie 
composities worden een aantal juweeltjes van scè-
nes tevoorschijn getoverd. 
Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de aanklacht in 
Funny Games U.S., want onvermijdelijk vindt er 
wederom een esthetisering van het vertoonde ge-
weld plaats en prostitueert Haneke zijn eigen idea-
lisme. Toch wordt er duidelijk genoeg gespeeld met 
conventies en verwachtingspatronen om hem dat te 
vergeven. Zo vraagt Paul met een frons aan de kij-
ker: “Vind jij het genoeg? Of wil je een aanvaard-
baar einde?”
Wie het werk van de regisseur een beetje kent, weet 
dat dat er niet inzit. De Oostenrijker handelt in on-
macht en heeft het liefst dat de film als een brok in 
de keel blijft steken. GM

‘Funny Games U.S.’ draait dagelijks in Cinerama en 
Lantaren/Venster.

Film

ONMACHT IN DOELLOOS SPEL
Regisseur Michael Haneke is er niet om zijn publiek te behagen. In ‘Funny Games U.S.’ speelt hij met 
de verwachtingen van de kijker. 

Marlies Dekkers in 2007                  (foto: Carin Verbruggen)
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Een kleedje en een zonnebril, meer heb je niet nodig. 
Zes weken lang wordt in het Euromastpark elke zon-
dagmiddag een bescheiden festival opgetrokken. Op 
een provisorisch opgebouwd podium en onder een 
paar flinke partytenten vinden optredens en work-
shops plaats: openluchttheater, familievoorstellingen, 
knutselactiviteiten en muziek uit alle windstreken. Er 
is dansbare Zuid-Amerikaanse salsa, opzwepende 
gipsy, tranentrekkende country en gepassioneerde 
tango. Het spits wordt afgebeten door Joris Linssen, 
die gloedvolle Mexicaanse muziek combineert met 
Nederlandse zang.
Het kleinschalige zomerfestival is gratis toegankelijk 
en vindt plaats op het grasveld tegenover het witte 
koetshuis. Voor eten, drinken en sanitair is het naast-
gelegen Heerenhuys geopend, dat tevens de locatie is 
waarnaar wordt uitgeweken bij slecht weer. 
Naast grote evenementen als de Dance Parade en het 
Zomercarnaval – ook producties van Stichting 
Rotterdam Festivals – vallen de ZomerZondagen op 
door hun kleinschaligheid. Er zijn geen grote borden 
met sponsoren, en de kermis van horecakraampjes 
wordt bewust buiten de deur gehouden. De charme 
van het wekelijks terugkerende festival ligt volgens 
de organisatie in de ongedwongen sfeer in combinatie 
met de perfecte kwaliteit van de programmering. 
Daarmee wordt al acht jaar een gemêleerd publiek 

aangetrokken. Tussen families met complete pick-
nickuitrusting klappen grijze haren beschaafd een 
houten stoeltje uit en strijken studenten neer om hun 
kater uit te zweten. Overal dwarrelen kinderen tus-
sendoor; ouders hoeven zich om hen geen zorgen te 
maken en kunnen zich gretig op elkaar en de rosé 
storten.
Op elk van de ZomerZondagen vindt een activiteit 
plaats in het kader van het Rotterdamse Groenjaar. 
Zo kunnen bezoekers hun eigen kleding verfraaien of 
vermaken met natuurlijke materialen, en worden al-
lerlei andere ‘groene’ workshops georganiseerd voor 
kinderen én volwassenen.
Het theater wordt onder andere verzorgd door het 
Rotterdamse Maatwerk. Dat gezelschap, volledig 
bestaande uit verstandelijk gehandicapte acteurs, 
komt op 29 juni met de première van haar nieuwe 
voorstelling ‘Camping’. GM

Theater

BEPAAL JE EIGEN 
TOEGANGSPRIJS
Het thema van de 39e editie van Poetry Inter-
national Festival is ‘Stad en Land’. Bezoekers 
kopen dit jaar geen dagkaarten meer, maar 
bepalen achteraf zelf de entreeprijs.

In 2008 woont voor het eerst in de geschiedenis 
het merendeel van de wereldbevolking in verste-
delijkte gebieden. Voor Poetry International aan-
leiding om het jaarlijkse poëziefestival aan dit 
fenomeen te wijden. Vanaf 7 juni verzamelt zich 
in de Rotterdamse Schouwburg een week lang 
een keur aan nationale en internationale dich-
ters. Van de 27-jarige Frans-Roemeense Linda 
Maria Baros tot veteraan Remco Campert, die 
inmiddels bijna tachtig is. Er wordt voorgedra-
gen, gediscussieerd en er is ruimte voor muziek, 
theater, film en beeldende kunst. Belangrijke 
programmaonderdelen zijn een special rond de 
in 2006 overleden Gerard Reve, een integrale 
voordracht van T.S. Eliots ‘The Waste Land’ en 
de uitreiking van de C. Buddingh’-prijs voor 
nieuwe Nederlandstalige poëzie.  
Opmerkelijk is het nieuwe betalingssysteem dat 
op de 39e editie geïntroduceerd wordt: bezoekers 
mogen zelf hun toegangsprijs bepalen. Dat ge-
beurt achteraf, bij het verlaten van de zaal. De 
reden is dat buitenlandse dichters niet altijd 
even bekend zijn bij het publiek, stelt Xandra 
Nibbeling van het festival. “Als je van tevoren 
niet weet waar je naar gaat kijken, is het moeilijk 
om de keuze te maken om tien euro te betalen. 
De waarde van poëzie laat zich sowieso moeilijk 
bepalen.”
Het festival weet dat er veel mensen geïnteres-
seerd zijn en probeert die op deze manier over de 
streep te trekken. Daarnaast heeft het bedrijven 
van deze ‘andersom economie’ het doel de pro-
grammering van het festival scherp te houden. 
Immers: bij een slecht programma stroomt er 
maar weinig geld in het laatje.
Dichters dragen voor in hun eigen taal. Hoewel 
Nederland en België goed vertegenwoordigd 
zijn, zullen er onder andere gedichten ten gehore 
gebracht worden in het Japans, Fins en IJslands. 
Om de daaruit volgende taalbarrières te beslech-
ten worden simultaan Engelse en Nederlandse 
vertalingen geprojecteerd. Een handige onder-
steuning, maar niet noodzakelijk om te genieten 
van de voordrachten uit verschillende landen, 
benadrukt Nibbeling. “Het is heel erg mooi om 
naar die talen te luisteren zonder dat je weet wat 
het betekent. Vorig jaar hadden we een aantal 
Georgische dichters; daar verstond je niets van, 
maar het was prachtig.” GM

Poetry International Festival vindt plaats van
7 t/m 13 juni. Met onder anderen: Remco Campert, 
Jacqueline Cramer en Robert Gray. Meer informa-
tie: www.poetry.nl 

Uitgaan

LOME ZONDAGEN IN EUROMASTPARK
Vanaf 8 juni is het weer tijd voor de ZomerZondagen. Het kleine festival staat bekend om de simpele, 
maar brede programmering en trekt jaarlijks een gevarieerd publiek.

De ZomerZondagen vinden plaats van 8 juni tot 13 
juli (van 14.00 tot 17.00 uur) in het Euromastpark. 
Toegang is gratis. Kijk voor het volledige program-
ma op  www.zomerzondagen.nl

De ZomerZondagen in het Euromastpark: een ongedwongen sfeer en een perfecte programmering.



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

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

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

Repetitor (Student-docent) 
gezocht! Hoge vergoeding!

Capita Selecta zoekt studenten 
Bedrijfskunde, Rechten, Economie en 
IBA met goede studieresultaten om les 
te geven. Kijk voor meer informatie 
op www.capitaselecta.nl of mail naar 
info@capitaselecta.nl

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?

zoekt:

Medewerker bediening m/v

• bij voorkeur ervaring
• fl exibel en enthousiast

• minimaal 2 dagen per week

Reacties graag naar 
info@westerpaviljoen.nl 

of  Nieuwe Binnenweg 136, 
3015 BE  Rotterdam.
Info: 010-436 26 45 
Micha van Tilburg. 

Op zondag 1 juni (10:00) 

organiseert de Koningskerk een 
studentendienst met als thema 

Sex in the City
Toegang is gratis en na afl oop kun je 

een hapje meeëten. 

Locatie: Stieltjesstraat 30 (Kop v.Zuid). 
Van harte welkom! www.koningskerk.org

SIXT rent a car  Rotterdam zoekt:
 

Hikers m/v   
om auto’s af  te leveren en op te halen.

Baliemedewerkers m/v   
om klanten te helpen bij de huur van auto’s.

Informatie:   06 - 194 931 62
Sollicitaties: wil.van-andel@sixt.com

Internet uitgeverij zoekt

studenten 
die op parttime basis willen 

bijverdienen. 

Goede beheersing van 
de Nederlandse taal, 
computervaardigheden en 
nauwkeurigheid zijn vereist. 

Flexibele tijdsindeling ca. 10 uur 
per week en goede verdiensten. 

Ons kantoor is in Krimpen ad IJssel. 
Voor info kijk op Qasa.nl/vacatures 
of bel 0180 - 59 15 21.

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          

Parttime medewerkers 
bar/bediening met 
ervaring gezocht voor in 
een leuk jong team. 

Reacties: 
info@restaurantsmaak.nl 
of 0618810235 t.a.v. 
Tamara de Jong

We dare you… and earn 

handsomely. 

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

Visit 
www.aequitasinvestments.com

Nieuw te openen

Grand café aan de Maas
zoekt 
     parttimers/fulltimers 
     in bediening, bar, afwas,
     keuken
stuur je c.v. naar:
info@restaurantbloom.nl

Vind jij ook dat lef 

moet lonen?

www.lefmoetlonen.nl

Maak Nederland weer 
ondernemend!

Juridisch Medewerker
Rechtsgebieden: 

▪ Strafrecht
▪ Familierecht
▪ Alg. Verbintenissenrecht
▪ Bestuursrecht

Ons advocatenkantoor is op zoek 
naar een kandidaat met goede 
communicatieve vaardigheden in woord 
en geschrift en iemand die ambitie en 
fl exibiliteit als kernbegrippen hanteert.

Het kantoor wordt gekenmerkt door 
enthousiasme, hard werken, een goede 
werksfeer en een gezonde dosis humor.

Arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. 
Bij gebleken geschiktheid is er de 
mogelijkheid tot doorgroeien ten aanzien 
van de arbeidsvoorwaarden. 

Reacties:
E: Raza@HaroonRaza.nl
T: 06 29 387 734

KORTING 

Blaak 329 Rotterdam 

Altijd 10% korting 

Geldig t/m 31-12-08. Prijs- en 
productveranderingen voorbehouden. 

Niet geldig i.c.m. andere actie’s. 

Weekschotel 

Geldig t/m 31-12-08. Prijs- en 
productveranderingen voorbehouden. 

Niet geldig i.c.m. andere actie’s. 

Eetcafé Gijs • Blaak 329 
3011 GB Rotterdam •  010-4114774 

Studeren in Rotterdam? 
Bij Eetcafé Gijs 10% korting!! 

Op vertoon van je studentenkaart. 

Een heerlijke weekschotel
 Van  €10,95 voor  € 7,95 
Tegen inlevering van deze bon. 



pagina EM 19 rubriek reactie  

32 29 mei 2008 vooraf redactie@em.eur.nl

t/m JULI
Tentoonstelling: Backpakking the Andes
De tentoonstelling ‘Backpacking the Andes’ van Guido Lafeber geeft via 
foto’s een impressie van twee thema’s: ‘Women’ en ‘Wildlife’. Het eerste 
thema geeft een beeld van vrouwen die hij op zijn reis is tegengekomen, 
met als resultaat een aantal intrigerende portretten. Het tweede deel 
van de tentoonstelling bestaat uit foto’s van de dieren en de natuur in 
Chili, Argentinië, Bolivia, Ecuador en de Galapagos-eilanden. Guido Lafe-
ber is amateurfotograaf en legt tijdens zijn reizen vaak momenten op net 
andere manieren vast dan je zou verwachten. Ook in Nederland fotogra-
feert Guido allerlei natuurverschijnselen en dieren. Locatie: Faculty Club, 
17e verdieping van het H-gebouw op Woudestein. Tijd: Iedere werkdag van 
08.00-22.30 uur en op zaterdag van 09.00-12.30 uur.

LEZING

DEBAT

 EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM t/m 3 JUNI
Tentoonstelling: 
Met een penning geëerd
Het Nederlands Economisch Penningkabinet 
van de EUR werd dit jaar verrast met vier 
schenkingen (Sanders, De Oude, Nolst Trénité 
en STAR – Vereniging Trustfonds EUR), die inte-
graal worden getoond. Daarnaast bevat de ten-
toonstelling een selectie van de recente aan-
winsten, die betrekking heeft op de economi-
sche bedrijvigheid in Nederland of op de eigen 
universiteit. Voorbeelden daarvan zijn de Pierre 
Bayle-penning, ontworpen door Cor van Kralin-
gen; de De Mandeville-penning, ontwerp: Ad 
Haring en werk van onder anderen de kunste-
naars Marianne Letterie, Jannes Limperg, Henk 
van Bommel en Willem Vis. Locatie: Hal voor de 
bibliotheek, Woudestein. Tijd: ma. t/m vr. 
08.00-22.30 uur en za. van 9.00-17.00 uur.

3 JUNE
Filmclub: 24 hour party people
Manchester 1976: Cambridge educated Tony Wilson (Steve Coo-
gan), Granada TV presenter, is at a Sex Pistols gig. Totally in-
spired by this pivotal moment in music history, he and his 
friends set up a record label, Factory Records, signing first Joy Di-
vision (who go on to become New Order) then James and the 
Happy Mondays, who all become seminal artists of their time. 
What ensues is a tale of music, sex, drugs, larger-than-life cha-
racters, and the birth of one of the most famous dance clubs in 
the world, The Hacienda - a mecca for clubbers as famous as the 
likes of Studio 54. Graphically depicting the music and dance 
heritage of Manchester from the late 70’s to the early 90’s, this 
comedy documents the vibrancy that made Mad-chester the 
place in the world that you would most like to be. Directed by 
Michael Winterbottom in 2002. English spoken, Dutch subtitles. 
Location: Room B-3, Woudestein. Time:19.30-21.30 hrs.

3 JUNI
Kroegcollege: Wat is romantiek?
Han van Ruler, filosoof aan de EUR, heeft het vanavond over Char-
lotte Brönte (1816-1855). Zij was de oudste van de drie beroemde 
Bönte-zussen wier romans de standaard zijn geworden voor de 
Britse literatuur. Haar bekendste boek was Jane Eyre. Charlotte 
schreef altijd onder het pseudoniem Currer Bell, een mannen-
naam. Haar boeken gingen namelijk niet zelden over seksualiteit 
en hartstocht. Vandaar de centrale vraag van Ruler: Wat is roman-
tiek? Entree gratis. Locatie: Café Boudewijn, Nieuwe Binnenweg 53. 
Tijd: 16.00-18.00 uur.

2 t/m 27 JUNI
Beleggingwedstrijd voor 
Rotterdamse studenten
Mannen worden vaak afgeschilderd als ratio-
nele wezens. Want emoties? Daar hebben toch 
enkel vrouwen last van? Niet dus! Als het op 
beleggen aankomt, blijkt dat het gros van de 
mannen zijn verstand aan de kant schuift en 
dat juist de vrouwen hun emoties naar de ach-
tergrond schuiven. Met de Rabobank Rotter-
dam Competitie kunnen jullie, mannelijke en 
vrouwelijke studenten, eens en voor altijd de 
geruchten uit de wereld helpen en laten zien 
welke sekse echt het beste in beleggen is! Be-
leggen vrouwen beter dan mannen? Om hier 
een antwoord op te krijgen, organiseren Rabo-
bank Rotterdam en Robeco in het kader van 
Rotterdam La City ’08, een spannende beleg-
gingswedstrijd speciaal voor Rotterdamse stu-
denten. Van 2 t/m 27 juni strijden mannen-
teams en vrouwenteams tegen elkaar om het 
hoogste rendement te behalen op de AEX 
beurs. Om mee te doen surf je naar www.vrou-
wenbeleggenbeterdanmannen.nl.  Tijd: wan-
neer je wilt.
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5 JUNI DEBAT
Debat: De actieve student
Wij studenten zijn ambitieus. Even een studieweekje organiseren hier en een commissie voor je studie-
vereniging daar. Daarnaast ook nog lid van een studentenvereniging en misschien volgend jaar het be-
stuur wel in! Ook willen we naar het buitenland, en een representatieve bijbaan mag niet ontbreken. 
Studeren doen we tussendoor of ’s nachts, want we hebben het zo druk. Of moeten we toch snel afstu-
deren, hoge cijfers halen en vers van de pers aan de slag gaan? De studiefinanciering loopt maar vier 
jaar. De tegenstelling is duidelijk. Er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, maar is dit wat er 
van je verwacht wordt als starter? Komt ontwikkeling niet gewoon met je werkervaring na je studie? In 
dit debat komen de standpunten van verschillende belanghebbenden naar voren en kun jij een afwe-
ging maken hoe je het volgend studiejaar verder gaat. Met volop ruimte voor vragen & discussie. Kijk 
voor het programma op www.eur.nl/studium. Locatie: Zaal LB-097, Woudestein. Tijd: 14.00-16.00 uur.

11 JUNI
Lezing: Privacy in Europa
Praktisch elk privédetail van mensen is door de 
overheid te achterhalen: je bank- en creditcard-
gegevens, je ziektedossier, je bonuskaart, je IP-
adres, je OV-chipkaart, je internetsurfgedrag, je 
Google-zoekwoorden, je belastinggegevens, je 
telefoongegevens, etc. Je bent zelfs vaak live te 
volgen op een van de vele beveiligingscamera’s 
in het land. Gegevens worden volgens Sophie 
in ’t Veld niet alleen gebruikt in de strijd tegen 
het terrorisme, maar ook om poolshoogte te 
nemen van sollicitanten, verzekeringnemers, 
politiek activisten, etc. Wat mogen overheden 
en bedrijven eigenlijk allemaal met die infor-
matie? Mag er zomaar in andermans gegevens 
worden gesnuffeld? Is schending van het recht 
op privacy een ondermijning van de democrati-
sche rechtsorde? Lezing door Europarlementa-
riër Sophie in ’t Veld (D’66). Coreferent is prof.
mr. Corien Prins, hoogleraar recht en informati-
sering Universiteit van Tilburg en lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid (WRR). Locatie: Zaal A-1, Woudestein. Tijd: 
15.30-17.00 uur.

13 en 14 JUNI
Klassiek: Nieuwe chef Rotterdams Philharmonisch Orkest
Als student kun je voor een spotprijsje kennismaken met de nieuwe chef van het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest (RPhO): de Canadees Yannick Nézet-Séguin. Hij neemt het stokje over van de 
wereldberoemde Rus Valery Gergiev. De stijlen van beide dirigenten komen aan bod in het pro-
gramma van vanavond: Sjostakovitsj’ doorleefde symfonieën werden in de jaren van Gergiev de lijf-
stukken van het RPhO; het heldere raffinement van Ravels Pianoconcert in G (met meestersolist 
Yundi Li!) is juist weer een kolfje naar de hand van Nézet-Séguin. Het RPhO maakt doorgaans toe-
gankelijke muziek die de grenzen van de klassieke muziek opzoekt. Prijs: 5 euro (normaal 30 euro), 
koffie en thee inclusief. Locatie: De Doelen, Schouwburgplein 50. Tijd: 20.15 uur.

10 JUNE 
Filmclub: Infamous
On November 16, 1959, Truman Capote reads about the 
murder of a Kansas family. There are no suspects. With 
Harper Lee, he visits the town: he wants to write about 
their response. First he must get locals to talk, then, after 
arrests, he must gain access to the prisoners. One talks 
constantly; the other, Perry Smith, says little. Capote is im-
placable, wanting the story, believing this book will esta-
blish a new form of reportage: he must figure out what 
Perry wants. Their relationship becomes something more 
than writer and character: Perry killed in cold blood, the 
state will execute him in cold blood; does Capote get his 
story through cold calculation, or is there a price for him 
to pay? Directed in 2006 by Douglas Mc Grath. English 
spoken and Dutch subtitles, entrance is free. Location: 
Room B-3, Woudestein. Time: 19.30-21.30 hrs. 

12 JUNI
Leeskabinet over het Haagse zusje
‘Door lezen wijder horizont’, is de titel van de 
Leeskabinet-lezing door Lizet Duyvendak. In 
1894 richtte de leeskring ‘Mei 1893’, bestaande 
uit twaalf jonge vrouwen afkomstig uit de be-
tere kringen van Den Haag, een bibliotheek op 
speciaal voor vrouwen: ‘het Damesleesmuse-
um’. Dit Damesleesmuseum, te zien als het 
zusje van het Rotterdamsch Leeskabinet, be-
staat nog steeds. Lizet Duyvendak gaat in op 
de vraag waarom de oprichting van een biblio-
theek speciaal voor vrouwen noodzakelijk was. 
Zij zal in vogelvlucht een overzicht geven van 
de geschiedenis van het Damesleesmuseum. 
Vooral echter zal zij aandacht besteden aan de 
zeer eigengereide boekaanschaf: de dames 
kochten veel boeken die door  recensenten 
niet geschikt werden geacht voor vrouwen. 
Toegang gratis. Locatie: Zaal B-3, Woudestein. 
Tijd: 20.00 uur.



pagina EM 19 rubriek reactie  

34 29 2008 service service@em.eur.nl

op zoek zijn! En nee, we zijn niet de uitzondering 
op de regel dat een bestuursjaar garant staat voor 
gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten, persoon-
lijke ontwikkeling en een ervaring uit duizenden. 
Kijk op www.eureos.nl voor meer informatie, kom 
langs op H12-02 voor een informeel gesprek of bel 
gerust 010-408 1304!

Pre Departure bijeenkomst studeren in VS
Ga je aankomend studiejaar op undergraduate of 
graduate niveau aan een Amerikaanse universiteit 
studeren, dan ben je van harte uitgenodigd deze 
pre departure bijeenkomst bij te wonen.  Lees van-
tevoren ons Pre Departure handboek, dat je gratis 
kunt downloaden van onze website:  
http://www.fulbright.nl. Lokatie: Universiteit van 
Amsterdam, Roeterseiland Complex, Roeterstraat 
15, gebouwdeel A, zaal A/B te Amsterdam.
Datum: 10 juni / Inschrijven vanaf 13.15 uur
Programmaduur: 13.45 u. - 16.45 u.
Entree: € 5 (alleen contant te betalen!)
Aanmelding per e-mail noodzakelijk in verband 
met beperkt aantal zitplaatsen via info@fulbright.
nl. Je krijgt dan een bevestiging met routebeschrij-
ving en programma.

Stichting SIW Vrijwilligersprojecten
Nog geen vakantieplannen voor deze zomer? 
Beleef een unieke vakantie en schrijf je snel in voor 
een buitenlands vrijwilligersproject! Stichting SIW 
biedt 2000 vrijwilligersprojecten aan in 70 landen. 
Op 21-22 juni wordt een voorbereidingsweekend 
georganiseerd voor geïnteresseerden in vrijwil-
ligersprojecten in Europa, VS, Canada en Australië. 
Kijk voor meer informatie op www.siw.nl.

Zin om te volleyballen?
Ben jij geïnteresseerd in volleybal en nog op zoek 
naar een leuke, gezellige vereniging waarbij je in 
de reguliere competitie kan volleyballen? Dan is 
Alcazar/Erasmus misschien wat voor jou! Kom vrij-
blijvend naar één van onze open trainingen aan de 
Kralingse Plas, of in de zaal. Meer informatie kun je 
vinden op www.alcazar-erasmus.nl!

Erasmus Sport Channel 
Blijf op de hoogte: abonneer je op het Erasmus 
Sport Channel op SIN-Online!

Sportraad zoekt nieuw bestuur 
Hou je van sport? Ben je op zoek naar een sportieve 
uitdaging? Wil je aan je CV werken, bestuurserva-
ring op doen, mede het sportprogramma van de 
universiteit bepalen, sportevenementen organi-
seren, op skireis, contact met sportverenigingen 
onderhouden...
Kortom, wil jij de studentensport in Rotterdam op 
de kaart zetten? Dan zoekt de sportraad jou! Sol-
liciteer naar een functie binnen de sportraad door 
je CV en motivatie te sturen naar voorzitter@rssr.
nl. Wil je meer weten, schroom dan niet om een 
mailtje te sturen.

Zomerkaart € 37
Te koop in Sportcentrum Woudestein, geldig van 
1 mei t/m 31 augustus. Dit is een algemene sport-
kaart met kortere geldigheidsduur (het sportcen-
trum is van 12 juli t/m 10 augustus gesloten). De 
zomerkaart kan desgewenst uitgebreid worden 
met een fi tness-toeslag van € 26.

SERVICE

Servicedesk SSC EFB
Nieuwe organisatie
Op 1 juni gaat de nieuwe organisatie van SSC EFB 
van start. Belangrijkste direct merkbare verande-
ring voor onze klanten is de omvorming naar een 
frontoffi ce/backoffi ce-organisatie.
De servicedesk Met elke facilitaire vraag, wens of 
klacht kunt u voortaan terecht bij één loket: de ser-
vicedesk, bereikbaar onder toestelnummer 81155 
(van 08.00-21.00 uur) en via servicedesk@efb.eur.nl.
Ook storingen met audiovisuele apparatuur in de 
collegezalen dient u voortaan via dit nummer te 
melden.
Fysiek kunt u ook terecht bij één van de balies, die 
u kunt vinden in de recepties van de gebouwen C, 
L, T en M. De servicedeskmedewerkers zorgen dat 
uw vraag bij de juiste persoon terechtkomt en zien 
toe op een tijdige afhandeling.
De diensten Ook achter de schermen verandert er 
veel bij SSC EFB. Het aansturen van, en toezien op 
de verschillende uitbestede diensten wordt aan-
gescherpt (o.a. door de nieuwe afdeling Facilitair 
Contract Beheer). De functie van huismeester ver-
dwijnt, maar de taken niet. Van deze taken wordt 
bijvoorbeeld een deel ondergebracht bij de Bevei-
ligingsdienst. Bovendien staat er een enthousiast 
team klaar dat zich gericht bezig zal houden met 
de onderwijs- en audiovisuele ondersteuning. Ver-
der neemt de afdeling Post&Logistiek de logistieke 
taken, inclusief  de centrale goederenontvangst 
van de Civiele Dienst over.
Deze, en alle andere wijzigingen, kunt u nalezen op 
onze website, op www.eur.nl/efb.

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

Openingstijden zomermaanden:
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 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 16.45 uur

Studiezalen:
maandag t/m vrijdag 8.00 – 22.30 uur
zaterdag 9.00 – 12.30 uur

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

Studeren of stage  in het buitenland?
Ga je in 2008-2009 op uitwisseling of stage naar 
het buitenland? 
Op 5 juni a.s. van 15.00 uur tot ca. 16.00 uur vindt 
er een voorlichtingsbijeenkomst plaats in zaal 
T3-10, complex Woudestein, over beurzen en 
fondsen die je kunt aanvragen voor studie-uitwis-
seling of stage in het buitenland. Meer informatie 
is te vinden op www.eur.nl/studerenbuitenland. 
Om bij deze voorlichting aanwezig te kunnen 
zijn, dien je je aan te melden per e-mail op: 
studerenbuitenland@eur.nl

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

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

EUREOS
Nieuw bestuur gezocht!
Wij gaan je niet vertellen hoe geweldig EUREOS en 
haar evenementen zijn, welke grote bedrijven je 
kunt ontmoeten of hoe leerzaam en gezellig een 
bestuursjaar is. Dit ligt allemaal voor de hand. Wat 
we je wel gaan vertellen is dat EUREOS toonaan-
gevend is op drie vakgebieden: Ondernemerschap, 
Organisatie en Strategie. EUREOS heeft een om-
vangrijk kennisnetwerk, ervaring en een indruk-
wekkend productportfolio met nationale bekende 
evenementen. EUREOS is daarnaast een jonge, 
energieke en zeer zeker dynamische vereniging 
met actuele vakgebieden en veel groeipotentieel. 
Daarom... Als de kernwoorden ontwikkeling, eigen 
inbreng, out-of-the-box thinking en uitdaging jou 
aanspreken dan ben jij de persoon waar wij naar 

ALGEMEEN

BIBLIOTHEKEN

STUDENTENZAKEN

VERENIGINGEN

OVERIG

SPORT
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Zomersluiting
Zaterdag 12 juli t/m zondag 10 augustus.

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

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. Knut Blind, econoom, is per 1 mei 2008 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Standaardi-
satie en normalisatie aan de Rotterdam School 
of Management, Erasmus University, vanwege 
de Stichting Bijzondere Leerstoel Standaardisa-
tie en Normalisatie.  Blind (1965) studeerde en 
promoveerde aan de Universiteit van Freiburg in 
Duitsland. Hij wordt de opvolger van prof.dr. Feilzer. 
Ook de nieuwe hoogleraar wordt ondersteund 
door dr.ir. Henk de Vries, universitair hoofddocent 
Standaardisatie en Normalisatie. 

Maarten Janssen heeft ontslag genomen als 
hoogleraar Micro-economie en als directeur van 
het Tinbergen Instituut. Prof. Janssen heeft een 
functie geaccepteerd als hoogleraar Micro-econo-
mie bij de Universiteit van Wenen. Hij zal voorlopig 
wel in deeltijd verbonden blijven aan de Erasmus 
Universiteit als hoogleraar Economisch Beleid. Ook 
blijft hij colleges geven bij het Tinbergen Instituut, 
waar hij als Fellow aan verbonden blijft. 

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 (EM 20) komt uit op donderdag 
12 juni a.s. Inleverdatum voor serviceberichten 
uiterlijk op dinsdag 3 juni. De daaropvolgende EM 
(EM 21, tevens laatste van dit studiejaar) verschijnt 
op donderdag 26 juni. Deadline op di. 17 juni. 

PERSONALIA

GEVRAAGD
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Natalia Chapliuk

Three minutes of silence, three minutes of con-
templation; three minutes that converted one 
of the biggest metropolises of the world into a 
city at the bottom of the ocean – where only the 
sounds of nature could be heard. That is what it 
felt like in Beijing on May 19, when China went 
quiet to commemorate those who lost their 
lives in the Sichuan-Province earthquake. At 
2:28pm music went off everywhere, cell-phones 
stopped ringing, chit-chats turned into silent 
looks, shoe-heel clattering disappeared, every-
thing stopped, everything but time and the 
beeping sound of cars, which resonated a heavy 
roaring.
I was at a very central location in Beijing that 
moment and it was shocking, unbelievable 
and humbling to see everybody stop and stand 
still and quiet for the complete three minutes. 
Beijing, a city where the minimum daily-noise 
level is 80 decibels, turned into a city where 
millions of people were just breathing, which 
only produces 10 decibels – quite impressive. 

People stood in the streets, the majority just 
looking down and for this one moment in time, 
everyone was thinking about the same thing. 
The general feeling of sadness could be seen in 
the eyes of all around.
Later when I spoke to friends about how they 
experienced these three long minutes, they all 
agreed that it was a moment in their lives that 
they will remember for ever, a moment that 
brought them more in contact with themselves, 
that made them feel sad for those who are 
suffering, but at the same time grateful that 
they were alive, healthy and that their problems 
were nothing compared to those hit by the 
earthquake.
Beijing’s atmosphere changed completely in 
the days following the disaster. People were 
still afraid that the earthquake had peripherally 
touched Beijing, but at the same time, every-
body opened their hearts. Students from my 
university gathered 5,000 euro in just two days 
to donate to the Chinese Red Cross. There were 

people standing in lines for as long as three 
hours to donate money, blood and food. The 
warm-hearted response of the Chinese people 
and the Beijing expatriate community was, and 
still is breathtaking.
The Chinese media played a big role in this be-
nevolent and kind reaction. Newspapers, radio 
and TV stations and blogs covered the event on 
a minute-by-minute basis. The personal stories 
from Sichuan touched the hearts and souls of 
many. The three minutes also turned into three 
days of mourning – with parties and social gath-
erings across the country cancelled, with all fun 
web-sites either stopped or blocked and with 
no music in public places. No one complained 
about this, and all thought of this as an act of 
honour and respect.
Sometimes it is difficult to tell what it is that 
transforms us, what it is that opens our eyes 
and hearts, what it is that makes us grow and 
change, ... sometimes it takes just three minutes 
of silence.

THREE MINUTES OF SILENCE

Giovanna Chen of the committee said the event was 
a fantastic happening, because the 1500 visitors cre-
ated a very good atmosphere. Among the visitors 
were also Dutch people, who bought T-shirts bear-
ing the text ‘I Love China’. The afternoon’s program 
on Dam square consisted among others of speeches 
by Dutch China experts and Chinese students. 
There was also traditional Chinese dancing and 
there were songs and folklore music.

Master student Business Administration Dan 
Liang finds it remarkable for Chinese to present 
themselves this way. Chinese people in general are 
very shy. “However, with our motherland being 
criticized the whole time, we had to take action.” 
Liang estimates about fifty EUR-students had come 
to the event. Her presence was the result of the 
negative way China is being depicted in the West-
ern media. “I do not understand much of what is 

said in the Dutch media, but the British, American 
and German media change the truth, while they 
are actually the ones who have the duty to spread 
information that is correct.”
As an example of how people are manipulated, 
Liang mentions a story about rebels in Tibet being 
put down by Chinese police. With this story came a 
photo of the Nepalese army, so an incorrect picture 
was created. Furthermore, she finds it unfair that 
the media associate the Olympics very much with 
the negative aspects of the country. Politics and 
sports have nothing to do with one another. Liang 
fears that many people in the West will accept the 
incorrect and distorted reporting from China as 
true, because the Western media are all they base 
their opinions on.
But how about the Chinese themselves? Do they 
turn away from all the mishaps in their country? 
Liang and fellow student Dong Qu, year-three 
International Business Administration, both admit 
that shocking things happen in their motherland. 
However they do not see these things around them. 
“Our country is so vast, we cannot solve every-
thing, but I do see a positive change occurring in 
China”, Qu says defending herself. 
The Chinese community hopes that a world-scale 
event like the Olympics will persuade people to 
come and see the country with their own eyes. Ac-
cording to Qu, many people know too little about 
China and its history. “We will welcome everyone 
who will come to visit and I am sure they will 
change their ideas about our country,” she says self-
assured. LS          

EUR STUDENTS PROTEST PRO CHINA
Chinese people in Holland are very proud of their native country being the host of the 2008 
Olympics. For that reason, the committee ‘Overseas Chinese for the Beijing Olympics 2008’ orga-
nized an event in Amsterdam on 10 May. A number of Chinese EUR students were present as well.
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at times of economic growth, students tend to stay in their home countries, 
as job prospects will be good once they have graduated. Richters suggests 
that this mechanism might also work the other way around. Perhaps students 
would rather go study abroad in times of an economic downturn, as there will 
be less time pressure at home with fewer jobs available and better job prospects 
abroad. 

All-time high  The Rotterdam School of Management relies heavily 
on foreign students. Yet IBA Programme Director Adri Meijdam says that there 
are no marketing policy changes resulting from a different global economic 
reality. Compared to this time last year, a slight increase in student applications 
at RSM can be seen. However, the fi nal number of registered students will 
not be known until September. Currently, there is no apparent negative trend. 
Competition with the US and UK remains tough, but to Asian students stron-
ger competition is being offered by Australian universities.
Kirt Wood, Marketing and Admissions Director for the MBA programmes 
says, “at the moment, the demand for our full-time International MBA Pro-
gramme is level with the past four years - thus, stable.” Furthermore, “applica-
tions from the Indian subcontinent are at an all-time high. Our fl ow of appli-
cants from the US is strong. This being said, applications from within the EU 
are also quite healthy at the moment.” There seems no reason for concern here 
either. Again, no special adjustments have been made to marketing strategies. 
These “must stay abreast of changes in the international MBA marketplace 
and benchmark continually” anyway. In other words, marketing strategies are 
subject to continuous change. Wood also fi nds that competing with universities 
in the UK and US is challenging. 
 
Competitive price  International Student Recruiter Jeroen Jonkman 
explains that the EUR offers no study programs that are paid for in dollars 
by students. The strong euro should thus make the EUR relatively more ex-
pensive. However, “we mainly compete on quality and not so much on price”. 
Also, “comparing Rotterdam with the major institutions in the US, we offer 
programmes against a very competitive price and are an interesting option for 
American students”. All in all therefore, the current tensed global economic 
situation does not seem to be deterring international students from coming to 
Rotterdam.   

Economically, the world seems to have been turned upside down. The 
oil price keeps breaking records, fuelling inflation world-wide. 
Travelling is becoming more expensive and on the back of the Ameri-
can credit crunch, an American recession looms. In addition, commod-
ity prices like those of wheat, corn and soya have risen spectacularly. 
Furthermore, the dollar is at its weakest ever against an extremely 
strong euro.  text Korneel Luth

Advertisement

One might think that students rather stay home in these times of economic un-
certainty. Or perhaps Europe is now becoming too expensive. Consequently, the 
EUR might not be able to attract as many international students. Yet for now, 
the experts do not seem too alarmed.
The Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Educa-
tion, Nuffi c, cannot say whether a trend in declining international student 
numbers has set in. If it has, EU students should not be affected. Most of them 
are in the eurozone already. The difference in currencies does not apply to them. 
Secondly, the EU has a ban on discriminating against students, which means 
that tuition fees cannot be any higher for a student from another EU country 
than for domestic students. The current study year however, has seen a growth 
in international student numbers. 
Nuffi c’s Eric Richters says that there is no single answer possible in the fi rst 
place. An economic recession might actually have the opposite effect on the 
infl ux of foreign students. He explains that research in Finland has found that 

CREDIT CRUNCH NOT DEALING 
INTERNATIONAL STUDENTS 
A PUNCH 
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So Liran, a job at a call center, could I say THE 
classical student job? “Yes you can say that. I have 
worked at a call center before, and mainly it is 
always only students around.”

What is the company you work for about, and 
what is your task? “The company offers financial 
services; we create the bridge between people seek-
ing a financial position in any company, and the 
companies that are looking for employees in the 
same sector.”

Why is it so popular amongst students? “For some 
people there is an overlap with their studies. For 
example, you can learn how to speak formally and 
learn how to approach clients. It is also easy work: 
inside, warm, not much physical activity, which 
I am not very fond of. My last job was physically 
quite tiring.”

How did you end up doing it? Needed more money 
for the expensive student life? Liran Grins... “Well I 
heard about it through a friend of a friend, who told 
me about the decent pay and the appealing bonuses. 
But, even though money played a role, it wasn’t the 
only factor. The concept of this particular call center 
attracted me more, because this call center is not 

focused primarily on marketing research or selling 
products.”

For how long have you been doing this now? “For 
about a month now, and considering my study 
hours, I can say it fits quite well in my schedule.”

How about the prejudice of call center jobs being 
boring? “There is some truth in that bias. After a 
while the work can become repetitive. But it very 
much depends on your success rate and your enthu-
siasm. If you are successful, the bonus system will 
drive you to improve your business communication 
skills, and also you learn new ways to approach 
businesses.”
 
How often do you work? “Per week you have to 
work a day and a half, excluding the weekends, 
which can be frustrating when these are your only 
days off. You can work a maximum of two shifts 
per day, and in total you have to do three shifts per 
week. You must schedule them at least one week in 
advance.”

How much does it pay? “Approximately eight euro 
per hour plus bonuses for performance that can 
increase your overall pay quite nicely.”

What are the requisites to work in a call center? 
“You have to be communicative, enthusiastic and 
capable of keeping calm and staying polite. Also 
fluency in Dutch is a requirement, additional 
languages, especially English, are useful, since you 
might be talking with international companies in 
Holland on the phone as well.”

Have you ever gotten very angry customers? “No, 
but I have gotten some very direct answers and 
phones slammed down. For example, once I called 
a one-man business, so the probability that he was 
going to be looking for financial employees was 
very small.”

How do you react to these situations? “I always 
respond with: “Have a pleasant day and thank you 
for your time.” And then I continue with making my 
next call.”

Where could people find more about this, or even 
try it out? “On the website: www.wr.nl or they can 
mail to info@wr.nl.” 

How would you sum up the negative points of this 
job? “Working from nine to five can be quite intense 
and if you are unlucky with the companies that you 
are calling, it can be slightly discouraging.”

And the positive ones? “The pay is good, and also 
being successful during the day gives a good feel-
ing; it makes you want to try even harder. The 
working environment is very dynamic. Also, my 
co-workers are from different backgrounds and cul-
tures, which makes me feel more comfortable and in 
place. Also they are very punctual and they create a 
professional environment.”

Any key-recommendations to doing this job well 
and keep calm and make it relaxing?
“The key is to locate the right people to call, and 
don’t give up too easily or be afraid to be trans-
ferred through departments. Make sure you get 
your message across clearly and most importantly 
of all: never lie. You have to remember that what 
you are offering can lead to a win-win situation, 
and you are not trying to “con” people into wrong-
ful business.”

Do you have a particular side job or do you know 
anyone that does? Then you can contact me through 
alex.broekman@hotmail.com, and maybe we will see 
you in the next edition of the EM! 

Name: Liran Ovidia text Alexander Broekman Photography Ronald van den heerik
Age: 20
Nationality: Dutch-Israeli
Study: BA
Side job: call center co-worker  
 

JOB ON THE SIDE
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THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

POETRY INTERNATIONAL 
FESTIVAL
The International Poetry Festival will be held in 
Rotterdam for the 39th time already. Throughout 
the years it has touched upon a lot of different topics 
and themes. But now, since the majority of world’s 
population lives in urban areas, this edition is de-
voted to “City and Country”. There will be different 
readings by professors and poets concerning today’s 
topics, starting with cultural Zimbabwean life, to the 
situation of waste in the world. Also, there will be 
time for debates about the past and the future of the 
Dutch landscape or simply to poetry in the country. 
During the festival’s weekdays, Café Floor’s garden 

will turn into “the floor” for well known poets and 
the garden will be open to all visitors. Besides po-
etry, there will also be visual art installations, film 
screenings and daily live-music performances. As 
a conclusion to the festival, the ‘C. Buddingh’ prize 
will be awarded to the best piece of non-Dutch-lan-
guage poetry. To be able to attend all festival’s parts, 
you really will have to be a poetry lover. However, 
even for the laziest, art-hating student, there will 
be lots of fun and enjoyment in attending one of 
the activities. The selection is wide enough to suit 
anyone’s taste!
7 -13 June at Rotterdamse Shouwburg, Schouwburg-
plein 25, Rotterdam. www.poetry.nl 

DE WITTE AAP AND 
SURROUNDINGS
De Witte Aap – or White Monkey bar, is situated 
in an old building in the Witte de Withstraat. The 
building was built in 1888 and functioned as a 
grocery store until the end of WW II. Later, the 
ground floor of the building, which was surrounded 
by illegal casinos and sex clubs, was turned into a 
night bar called de Witte Aap. Although its environ-
ment has changed a lot, the name has survived up 
until today. It can be described as being one of the 
symbols of the positive development of the sur-
rounding area, which was not as nice in the past as 
it is now. At the moment, de Witte Aap is a popular 
bar among students.
The Witte de Withstraat is a street in the Westblaak 

area in down-town Rotterdam, not far from the Eras-
mus Bridge. It is a slightly alternative area where 
interesting people tend to concentrate and lots of art 
galleries are situated. As an art magazine from New 
York, “NY Arts”, stated: “The most exciting venues 
in contemporary art in Rotterdam, and arguably 
in the country, are found in and around this street.” 
To begin with Witte de With, there is a high density 
of contemporary art and exhibitions with works of 
well known, selected artists from all over the world 
in larger galleries. But there are many smaller gal-
leries in the side streets too. These exhibit the works 
of less famous, but not worse artists. In comparison 
with Amsterdam’s art areas, the Witte de Withstraat 
is generally newer, younger and more experimental.
The area never sleeps either, so in case you get 
hungry, you can be sure that there will always be 
something to eat – whether it is 4am or 4pm. If you 
continue walking the street direction west – you 
will end up in the Museum Park with its famous 
Museum Boijmans van Beuningen, the Netherlands 
Architecture Institute and the Kunsthal.
The Witte Aap bar is open seven days a week and 
welcomes visitors with its nice atmosphere, spiced 
up with regularly changing art exhibitions inside. 
Every Saturday, a selected DJ is in charge of the mu-
sic. It is definitely a great place to go to have a chat 
with friends and to go for drinks.

De Witte Aap, open daily, Witte de Withstraat 78, 
Rotterdam,  www.dewitteaap.nl 

LIBRARY

Opening hours during summer break
From Wednesday June 11th, the circulation and in-
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.

Erasmus Student Service Centre: the 
central service point for students. 
See the website for an overview of the 
services. Location: C-hall (CB-07), at the 
Woudestein campus. Telephone:  (010) 
408 2323. Opening hours: working days 
from 9.30 - 17.00 hours. Website: www.
eur.nl/esscinternational

LANGUAGE & TRAINING CENTRE

Intensive Summer courses!
Register now for a summer course in Dutch, English, 
French or Spanish. These so-called ‘crash-courses’ 
will take place between 4 and 22 August. In a pe-
riod of three weeks you can improve your language 
proficiency with two levels.
Enrolment deadline for Intensive Dutch Course: 
Friday 4 July.
Enrolment deadline for courses English, French or 
Spanish with intake: Friday 11 July. Enrolment dead-
line for courses English, French or Spanish without 
intake: Wednesday 23 July.
For more information and enrolment forms see 
www.eur.nl/english/ltc/summercourses

SPORTS

Erasmus Sports Channel
Keep up and subscribe to our Erasmus Sports Chan-
nel at SIN-Online!

Sportive team players wanted for 2008-2009!
Are you a sportive team player who strives for the 
best? Interested in an adventurous and challeng-
ing year in the sports world? In that case, join our 
Sportraad Board! We’re looking for a chairman, a 
treasurer, a commissioner internal relations/secre-
tary and a commissioner sports & activities. Inter-
ested or want more information? Send an e-mail to 
voorzitter@rssr.nl.

Summer Card € 37
Available from Woudestein Sports Centre, valid 
from 1 May through 31 August. This is a general 
sports card with shorter availability (the Sports 
Centre is closed from 12 July through 10 August). 
You can also buy a fitness surcharge (€ 26) on top of 
the Summer Card.

Courses now in progress
- Belly dancing (new)
- Inline skating
- Krav maga street defense (new)
- Salsa
- Squash
- Pole fitness
- Fatburn aerobics
- Tennis
- Pilates

Summerclosure Woudestein Sports Centre
Saturday 12 July through Sunday 10 August.

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

SERVICE

E S S C



Wanneer wist je dat je rechten wilde doen? “Al van jongs af aan, maar door omstandigheden heb ik eerst 
voor een andere richting gekozen. Nadat ik een heel moeilijke periode achter de rug had, dacht ik door te kiezen 
voor de opleiding maatschappelijk werk, ik er ook zelf iets aan zou hebben. Maar mijn oude passie voor recht 
bleek sterker. Onrechtvaardigheid kan ik niet verdragen, dan word ik boos. Door het woud aan regels waar je 
in het dagelijks leven mee te maken hebt, is het makkelijk om met onrechtvaardigheid te maken te krijgen. Om 
daar iets aan te doen, heb je iemand nodig die je bijstaat. Ik wil mensen helpen die er alleen niet uitkomen.”

En het valt niet tegen? “Nee, het afgelopen trimester, waarin we ook strafrecht kregen, was heel boeiend. De 
studie omvat meer dan ik op voorhand dacht. Mijn toekomstbeeld was advocaat, rechter of kinderrechter te 
worden, maar ik zie nu dat er veel meer mogelijkheden zijn.”

Je bent moslima? “Ja, en mijn religie is van groot belang voor me. Aan de uiterlijke kant geef ik wel een eigen-
tijdse uitvoering. In mijn hoofddoeken heb ik een eigen stijl ontwikkeld. Maar ik probeer wel vijf keer te bidden 
op een dag, eet geen varkensvlees en alleen halal. Mijn bidden maakt me rustiger en geeft me kracht. Het is 
voedsel voor de ziel. God heeft me door de moeilijke periode, die ik eerder noemde, geholpen. Het is echter niet 
zo dat ik me uitsluitend met moslims omring. Een goede vriendin is christelijk en daar kan ik heel goed mee 
praten. In gesprekken over ons geloof wordt vaak duidelijk hoeveel overeenkomsten er zijn.”

Werk je? “Nee, ik heb besloten om het eerste jaar al mijn aandacht en tijd aan mijn studie te besteden. Als ik 
daarna werk ga zoeken, wil ik iets doen dat relevant is voor mijn studie en eventueel mijn CV kan opwaarderen. 
Mijn man – ik ben al vier jaar getrouwd – draait dus momenteel op voor een hoop kosten. Hij staat helemaal 
achter wat ik doe, en stimuleert me geweldig. Ik voel me echt gezegend met hem. Zojuist kreeg ik een heel lief 
sms-je van hem, waarin hij schrijft hoeveel hij van me houdt.”  

Zaitoen Rakim, eerstejaars Nederlands recht
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Utrecht
Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografie Ronald van den Heerik

VINGERS
In het Hôme Hostel in Valencia deel ik een 
dorm met twee Zweedse meisjes en een 
jongen uit Japan. De meisjes zijn student 
(sociologie), de jongen heeft een chronische 
jetlag. Hij ligt non-stop in bed. Het is lang-
geleden dat ik een kamer deel met anderen. 
Met onbekenden. Met studenten. De laatste 
keer was in Mexico, maar toen lag ik op een 
kamer met een groep Amerikanen. Geen idee 
wat ze deden, want Amerikanen geven altijd 
cryptische omschrijvingen van hun leven. 
Cryptisch is een ander woord voor interessant, 
althans voor Amerikanen. Zelf zeg ik dat ik re-
dacteur ben, dan vraagt men niet verder. Een 
redacteur is bekende stof. Een schrijver roept 
alleen maar vragen op: ‘Word je vertaald? Ben 
je bekend? Schrijf je net zo spannend als Dan 
Brown?’ Een enkele keer zeg ik dat ik student 
ben, maar dat loopt in de gaten. Ik word ouder 
en ouder en ouder.
   Het regent in Valencia. De afgelopen dagen 
is er meer regen gevallen dan in het hele 
eerste kwartaal. Het enige wat je kunt doen is 
op je bed liggen en een boek lezen, of slapen 
zoals de Japanner. Ik lees de dagboeken van 
John Cheever, een Amerikaanse schrijver die 
aan eenzaamheid leed. Het ritme van zijn 
proza is als de deining van de zee. Zijn woor-
den overspoelen me.
   Een van de Zweedse studentes leest tot mijn 
genoegen poëzie van de Franse decadenten, 
maar hoeveel uur kan een mens Rimbaud 
aan? ‘Zullen we kaarten?’ vraagt het meisje 
dan ook na twee uur lezen. De Japanse jongen 
antwoordt niet. Ik leg Cheever op mijn kussen 
en ga op de grond zitten.  We spelen Uno, een 
Italiaans kaartspel. De Zweedse studentes zijn 
onlangs in Padova geweest. ‘Studeren is zó 
saai. Het enige leuke is dat je veel kunt reizen.’ 
Ik wil zeggen dat hetzelfde voor schrijven 
geldt, maar ik ben een redacteur. 
   Na het vijftiende potje Uno krijgen we 
honger en besluiten we te gaan eten. We 
rennen door de regen, de Zweedse meisjes op 
slippers, ik op zomerse schoenen. Tegenover 
de Mercado Central vinden we een barretje 
waar we staand tapas eten. Onze vingers zijn 
vet van de gefrituurde gamba’s. De Zweedse 
meisjes likken ze af. Ik kijk ernaar en glimlach. 
Toch voel ik me, zoals altijd, alleen.
   Cheever schrijft: ‘Het is dat idee van de voy-
eur, de eenzame, eenzame jongen die in het 
leven alleen maar naar binnen mag kijken 
door de verlichte vensters van andermans 
genoegen en levenskracht.’

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