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Maes is een groeiende organisatie 

van accountants, juristen en 

fi scalisten die zich richt op 

het middelgrote bedrijfsleven. 

Door de kleinschaligheid is 

het werk zeer afwisselend en 

is er veel mogelijk, zoals een 

combinatie van aangifte- en 

advieswerk voor fi scalisten en 

een combinatie van samenstel- 

en controlewerkzaamheden 

voor accountants. Ook zijn 

er mogelijkheden voor snelle 

doorgroei naar zelfstandigheid.

In verband met uitbreiding zijn wij op zoek naar  een 

BEGINNEND FISCALIST
Ben jij recent afgestudeerd of in de laatste fase van 
je studie? Wil je je fi scale kennis, eventueel zelfs 
naast je studie, direct in de praktijk brengen? Ben je 
minimaal 2 à 3 dagen per week beschikbaar? Dan is 
dit voor jou dé kans!

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar 
onze website: www.maesbv.nl of bel 0180-645464 
en vraag naar mr. Ad Versluis. Sollicitaties kunnen 
naar Maes B.V., T.a.v. Petra Fritzsch, Postbus 226, 
2990 AE Barendrecht. E-mailen kan ook, graag 
zelfs! Het adres is petrafritzsch@maesbv.nl

Wil je een uitdagende baan 
in het kloppende hart van 
de Nederlandse politiek bij 
een groeiende fractie? De 
PVV is op zoek naar een

 beleidsmedewerker  Financiën & Fiscale zaken 
die zich met enthousiasme willen inzetten voor de standpunten waar de PVV 

voor staat.    

Functie omschrijving:
In samenwerking met het kamerlid Financiën houdt de beleidsmedewerker 
zich bezig met de beleidsvoorbereiding. Tevens woont de beleidsmedewerker 
debatten bij en ondersteunt hij/zij hierbij het kamerlid. De functie is in 
een dynamische omgeving waar men politieke veranderingen en processen 
van dichtbij meemaakt. De beleidsmedewerker dient goede schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid te hebben, snel de relevantie van informatie in te 
kunnen schatten en deze helder en bondig schriftelijk te kunnen verwerken.

Functie eisen:

Arbeidsvoorwaarden:

Tijdens de sollicitatieprocedure zal worden gevraagd:

Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief met cv zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 23 mei naar: 
r.deroon@tweedekamer.nl of naar: PVV-fractie, t.a.v. R. de Roon, Postbus 20018, 
2500 EA Den Haag.

• Voltijds dienstverband; 
• 24 verlofdagen per jaar
 

• een goede beloning, in 
  overeenstemming met de zwaarte 
  van de functie;

• moet kunnen functioneren op HBO
  of academisch niveau; 
• goed kunnen analyseren; 
• goede beheersing van de Nederlandse
  taal;
• goede sociale vaardigheden;
• ervaring in/of interesse voor de 
  politiek;
• affi  niteit met de doelstellingen van
  de PVV;

• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• de beleidsmedewerker dient 
  op basis van opleiding en/of 
  relevante ervaring goed thuis te
  zijn op de beleidsterreinen van 
  overheidsfi nanciën, begrotingen, 
  fi scale zaken of macro-economische
  vraagstukken. Enige kennis en 
  ervaring van pensioenen, sociale 
  zaken en verzekeringen is een pré.

• 2 professionele referenties; • Verklaring omtrent het gedrag 
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VORMBEHOUD
Voor sport moet je, net als voor onderzoek, zingen of politiek, talent 
hebben. Dat loopt op de EUR natuurlijk genoeg rond. Zo blijkt niet alleen 
uit de wekelijkse stroom aan prijzen, benoemingen en publicaties. Maar 
ook uit het feit dat de EUR straks in Peking vertegenwoordigd is bij de 
Olympische Spelen met een aantal talentvolle sporters. Je kijkt toch 
even anders naar Mart Smeets als hij het heeft over ‘onze jongens en 
meisjes’.

En dat brengt me op een zinnetje uit het strategiedocument ‘Thuis in 
de Wereld’ dat pas werd gepresenteerd; een uitwerking van de Visie 
2013 voor deze universiteit. De Erasmus Universiteit moet in 2013 een 
‘smeltkroes voor talent’ zijn. Dat een universiteit talent wil, is geen 
verrassing, maar de EUR wil er een hele smeltkroes van! Betekent dit dat 
je allemaal verschillende soorten talent wil hebben – iemand die goed is 
in pleiten, of in een essay schrijven of het maken van een businessplan? 
Of betekent de smeltkroes ook: iemand met veel kennis over het leven 
in Noord-Afrika, ervaring met de gemeenschap in de Alblasserwaard 
of iemand die een beetje Brabant in Rotterdam brengt? En als dit die 
gewenste smeltkroes van talent is, is het dan niet een mooie term voor 
‘iedereen is welkom’? Ook de student met een talent voor uitslapen en 
de prof met een talent voor frisse student-assistentes? 

Misschien moet je je niet blindstaren op de hypnotiserende term talent. 
Talent alleen is niet genoeg, je moet ook je best doen, en willen doen. 
Sterker, uit wetenschappelijk onderzoek zou blijken, dat kinderen die 
je stimuleert met ‘wat heb jij goed je best gedaan’ bij tegenslag beter 
presteren dan kinderen tegen wie steeds is gezegd, dat ze zó talentvol 
zijn. 
De  eerste groep zet zich gewoon nog wat harder in als de prestatie eens 
tegenvalt, en haalt vervolgens betere resultaten. Terwijl de ‘talentvollen’ 
de grond onder hun voeten voelen wegzakken op het moment dat 
hun talent faalt. Om nog maar even niet te spreken over de vreselijke 
gevolgen die het heeft als mensen denken dat ze talent hebben en dat 
zonodig me ons allen willen delen via tv of internet. Want talent is leuk, 
helpt je op weg, maar sporters weten dat er meer voor nodig is. 
Want waar gaat het de laatste maanden voor de Olympische Spelen 
en het EK-voetbal bij de topsporters om? Vormbehoud tonen. Je 
blijven inzetten en niet versagen. Kortom: talent is nuttig, maar in een 
smeltkroes van talent telt alles mee en kun je misschien beter inzetten 
op vormbehoud – stug doorgaan met al het goede waar je mee bezig 
was en niet steeds op zoek gaan naar nieuw talent.

En als het dan eens tegenzit, kun je altijd nog dat andere bekende 
sportmotto aanhalen: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen.’

Wieneke Gunneweg
gunneweg@em.eur.nl

Commentaar

Rectifi catie
In het artikel ‘Hart van God’ (EM 17, 24 april 2008) stond dat de geïnterviewde, Zohra 
Moallemzadeh, sprak van de studentenvereniging Aria als een geloofsverbonden 
organisatie. Dat is niet zo. Juist de andere vereniging die zij noemde, Ahlalbait, is 
geloofsverbonden. Ook is zij geen bestuurslid meer bij Kaseur, maar lid van de raad van 
toezicht en commissielid bij deze studentenorganisatie. EM
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Topsport is a priori 
ongezond
Sporten is gezond, maar wanneer wordt 
sporten ongezond? Sportarts Robbart van 
Linschoten ziet in zijn onderzoek bij het 
Erasmus MC en bij zijn werk als sportarts 
van Feyenoord genoeg voorbeelden van de 
ongezonde kant van topsport. “ Ik zou nie-
mand aanraden om aan topsport te doen.” 

EUR-sporters naar 
Peking
Drie EUR-studenten zijn het afgelopen 
jaar meer bezig geweest met voorberei-
dingen op de Olympische Spelen in Peking 
dan met studeren. Een judoka, hockeyer en 
honkballer vertellen over eindeloos trainen, 
afzien en natuurlijk over de mensenrech-
tensituatie in China. “Ik vind niet dat de 
verantwoordelijkheid voor een boycot bij 
de sporters moet liggen.”

Roeien ultieme 
studentensport
Roeien staat bekend als studentensport, 
maar waarom eigenlijk? En hoe kunnen ta-
lenten binnen een paar jaar zo goed worden 
dat zij naar de Olympische Spelen kunnen? 
En dan bestaat ook nog eens de Koninklijke 
Nederlandsche Studenten Roei Bond 125 
jaar. “Je moet zijn uitgegroeid om de asym-
metrische bewegingen te mogen maken.”

Bernard Bot is trots 
op Europa
Bernard Bot geeft de jaarlijkse Mande-
ville-lezing over de toekomst van Europa. 
“Het lag voor de hand dat mijn lezing over 
Europa zou gaan. Europa is altijd mijn stiel 
geweest.” Verder wil hij de studenten van 
zijn Masterclass moed in spreken, zo slecht 
gaat het niet met onze gemeenschap.

09 / 15 / 19 / 30
Sport? Ik niet!
En dan zijn er ook altijd mensen die niks 
hebben met sport, niet kunnen sporten, 
moe worden van de Oranjegekte of ont-
krachten dat sportende mensen goedkoper 
zijn voor de samenleving.

Miracles do happen 
in football
Sixteen countries take part in the upcoming 
EURO2008 Football Championships. 
Sixteen students from all the participating 
countries tell how they look forward to a 
month of goals, disappointments, but most 
of all of watching the games with their 
friends and family.

18



‘Topsport is a priori ongezond.’ De mening van Robbart van Linschoten is 
duidelijk. Van Linschoten is al jaren werkzaam als sportarts, de laatste ze-
ven jaar als clubarts van Feyenoord, dus hij weet waarover hij praat. ‘Kijk 
maar naar alle letsels die topsporters oplopen. Als dokter zou ik niemand 
aanraden om aan topsport te doen.’  tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Drs. Robbart van 
Linschoten studeerde 
geneeskunde aan de 
Faculteit der Genees-
kunde van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
Hij specialiseerde zich 
in de sportgeneeskunde, 
een opleiding die hij 
deels in Utrecht en deels 
in Rotterdam volgde. 
Van Linschoten werkte 
als sportarts onder meer 
bij het Sport Medisch 
Adviescentrum in 
Rotterdam en voor de 
Koninklijke Nederland-
se Zwembond (KNZB).
Sinds 1989 is hij 
werkzaam in het 
betaalde voetbal, eerst 
als teamarts bij SVV/
Dordrecht ‘90 in de 
eerste divisie en sinds 
2001 als clubarts van de 
eredivisieclub Fey-
enoord. Van Linschoten 
is tevens onderzoeker op 
de afdeling Huisartsen-
geneeskunde van het 
Erasmus MC.

  

 De kwestie
Dat sporten gezond is, 
weet iedereen. Regelma-
tig bewegen verkleint de 
kans op overgewicht, 
verlaagt de bloeddruk 
en verkleint de kans op 
bijvoorbeeld hart- en 
vaatziekten, ouder-
domsdiabetes, 
osteoporose en 
borstkanker. Ook 
geestelijke klachten, 
zoals stress, worden 
verminderd door te 
sporten. Maar hoe zit 
het met topsport? Is dat 
nog wel gezond te 
noemen? Wanneer 
wordt intensief sporten 
ongezond? En waarom 
doen zoveel mensen het 
dan toch? 

TOPSPORT IS A PRIORI 
ONGEZOND
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at is voor u de attractie van het vak van 
sportarts? “De interesse kwam toen ik 
8 jaar was en op televisie keek naar de 
heroïsche schaatswedstrijden tussen 

Ard Schenk en Kees Verkerk. Op de een of andere 
manier gaf dat een klik. Ik ging zelf verschillende 
sporten beoefenen en toen ik medicijnen ging stu-
deren, was tijdens mijn eerste jaar al duidelijk dat 
ik sportarts wilde worden. Ik wil als sportarts iets 
betekenen voor de sport en voor het team. 
De sportgeneeskunde heeft heel vooruitstrevende 
ideeën over bewegingstherapie en over hoe je letsel 
kunt behandelen. Die actieve benadering spreekt 
mij enorm aan. Net als de wereld waarin ik werk. 
Als sportarts sta je met twee benen in de modder op 

het veld, in plaats van in een wit gesteven jas in je 
kamer voor het spreekuur. Daarnaast is dit een vak 
dat volstrekt nog niet is uitgekristalliseerd. Je kunt 
er echt in ondernemen, want gebaande paden zijn er 
niet. Dat pionieren past wel bij mij.”
 
Wat verstaat u onder topsport? “Bij topsport gaat 
het erom dat je sport min of meer professioneel 
beoefent, met als doel om in die sport het hoogst 
haalbare te bereiken en zoveel mogelijk prijzen te 
winnen. Dat betekent dat je heel veel dingen moet 
doen en ook heel veel dingen moet laten. Vooral dat 
veel dingen moeten doen, maakt het tot een beroep. 
Een heel ongezond beroep. Want topsport is a priori 
ongezond.”

Dat vraagt om een toelichting. “Het is heel simpel. 
Sla de statistieken er maar op na en turf het aantal 
letsels dat de gemiddelde topsporter in zijn carrière 
heeft opgelopen. Dat overkomt verder helemaal 
niemand in het leven, in geen enkel beroep. Als 
de arbeidsinspectie ter ore zou komen dat er in de 
haven of bij een bank net zoveel ziekteverzuim en 
arbeidsuitval zou zijn, dan gingen er overal alarm-
bellen rinkelen. Maar in de topsport is dat zoals het 
is, en een van de taken van een sportarts is dat soort 
processen goed te begeleiden. In de sportgenees-
kunde gaat het ook om bescherming: om het nemen 
van preventieve maatregelen die voorkomen dat 
mensen letsel krijgen.”

En lukt dat ook? “Ja, natuurlijk. Er ontstaat steeds 
meer inzicht in dit soort preventie. Iets anders dat in 

de sport al jarenlang speelt, is dat er jonge mensen 
doodgaan op het sportveld. Gemiddeld overlijden er 
150 mensen per jaar op het sportveld of direct aan-
sluitend aan een wedstrijd aan acute hartdood. Dat 
is natuurlijk iets dat je wilt voorkomen. Sporten is 
op zich gezond, maar waarom overlijden deze men-
sen dan? Daar wordt al heel lang onderzoek naar 
gedaan. Wat de oorzaak van die fatale ritmestoornis 
van het hart is, weten we niet altijd, maar er is abso-
luut een relatie met het sporten.”

Is het dan nog wel verstandig om te gaan sporten? 
“Je moet je realiseren dat nog veel meer mensen 
aan zo’n hartstoornis zouden overlijden als ze níet 
zouden sporten. Maar het is natuurlijk ongelooflijk 

dramatisch als iemand het ene moment in volle 
vitaliteit op het sportveld staat en vijf minuten later 
dood aan de kant ligt. Die enorme paradox is bijna 
niet voor te stellen. En het heeft niet eens met top-
sport te maken, want die hartdoden komen ook voor 
bij een potje voetbal in de zaal, bij een korfbalwed-
strijd of tijdens een marathon. Maar als dokter zou 
ik niemand aanraden om aan topsport te doen. Ik 
raad wel alle mensen aan om te bewegen. Inmiddels 
is aangetoond dat vijf keer per week, 30 minuten 
per dag, matig intensief bewegen een gezondheids-
bevorderend effect heeft.” 

Is sport verslavend? “Ja, dat bestaat. Bij hardlopen 
heb je bijvoorbeeld die runners high. Je raakt dan 
verslaafd aan de loopbeweging door alle stofjes die 
in je lichaam vrijkomen. Je kunt ook verslaafd zijn 
aan de balans tussen geestelijk werk en drie keer in 
de week gewoon even fysieke arbeid willen leveren, 
omdat je hoofd daarvan leeg wordt.” 

Maar wanneer wordt sporten ongezond? “Je kunt 
niet zeggen dat vier keer in de week trainen per se 
ongezond is. Het is ongezond wanneer je streefni-
veau waanzinnig hoog is en je de lat iedere week 
hoger legt, dan loop je uiteindelijk tegen de grenzen 
van je lichamelijk kunnen aan. En krijg je overbe-
lastingsblessures. Mensen putten hun lijf dan zo 
uit, dat bepaalde structuren simpelweg kapot gaan. 
Vermoeidheidsbreuken zijn daarvan een goed voor-
beeld: Dat iemand zo lang gaat hardlopen dat hij op 
een gegeven moment de botjes in zijn voet breekt. 
Ook door plotselinge bewegingsveranderingen kun-

nen structuren kapot gaan. Het afscheuren van de 
kruisbanden van de knie, is letsel dat bij sporten als 
voetbal, hockey en honkbal - sporten waarbij je heel 
snel draait op je onderbeen – veel voorkomt.” 

Kan in principe iedereen aan topsport doen? “Nee. 
Bijna niemand is geschikt voor topsport. Er komen 
veel dingen bij kijken. Je kunt een waanzinnig 
sterk hart hebben met grote longen, waardoor je 
ontzettend hard kunt lopen op de marathon, maar 
als je achillespees dat niet aankan, wordt dat jouw 
zwakste schakel in de keten. En zo is het vaak. 
Uiteindelijk bepaalt de zwakste schakel of jij voor 
die topsport geschikt bent. En eigenlijk geldt voor 
alle topsporters dat ze een periode in hun carrière 

hebben gekend waarin ze ernstig geblesseerd zijn 
geweest. Een enkeling ontkomt eraan, maar ik denk 
dat het om minder dan 2 of 3 procent gaat.”
 
Je hoort wel eens verhalen over wielrenners die door-
fietsen met een schedelbasisfractuur. Is dat echt mo-
gelijk? “Dat zijn spookverhalen. Het is wel zo dat de 
drive van een atleet in een wedstrijd enorm groot is. 
Soms voel je de pijn van een gebroken vinger of een 
gebroken pols daadwerkelijk niet, omdat je zo vol 
zit met adrenaline en zo gefocust bent dat je in feite 
mentaal blokkeert wat er in de rest van je lichaam 
gebeurt.”
 
Te fanatiek sporten is dus niet goed, maar wat raadt 
u ons aan om te doen? “Je moet minimaal je be-
weegnorm halen en wil je fitter worden, dan moet je 
drie keer in de week minstens een half uur sporten. 
Daardoor gaat je hartfrequentie voldoende omhoog, 
daar komt het eigenlijk op neer. Het maakt niet uit 
of je nu gaat fitnessen, spinnen, zwemmen, hardlo-
pen of roeien. Het is het beste om zo gevarieerd mo-
gelijk te sporten, want dan loop je het minste risico 
op overbelasting van steeds dezelfde structuren. 
Als je kunt variëren in bewegingen, dan krijgen alle 
structuren de kans om gebruikt te worden en ook 
weer te herstellen van de inspanning.”   

W
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‘Als de arbeidsinspectie zou horen dat in de haven of 
bij een bank zoveel ziekteverzuim en arbeidsuitval was, 
dan rinkelden overal alarmbellen.’ 
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NOOIT EEN 
FEEST VOOR ALLE 
STUDENTEN
Blokken, trimesters en semesters, de EUR 
heeft ze allemaal. Variatie heeft vaak 
voordelen, maar met deze diversiteit zijn 
studentenverenigingen niet blij. Zonder 
uniforme jaarindeling is het organiseren 
van activiteiten voor alle studenten tegelijk 
van de EUR onmogelijk.

Waarom hebben wij geen uniforme jaarindeling 
zoals bij andere universiteiten, vroeg Anne van 
Eekeren onlangs tijdens een vergadering van de 
Universiteitsraad. Hoewel Van Eekeren, raadslid 
voor de economiestudenten, het antwoord wel 
kon raden, wilde ze de frustratie over dit punt nog 
maar eens tot uiting brengen. De ratjetoe aan 
jaarindelingen maakt dat studentenverenigingen 
moeilijk universiteitsbrede activiteiten kunnen or-
ganiseren. Er is altijd wel een groep die niet mee 
kan doen, omdat ze moeten ploeteren voor tenta-
mens. Dit studiejaar springt de situatie extra in 
het oog, omdat de economische faculteit is overge-
gaan op een blokkensysteem, dat, hoe kan het an-
ders, net iets afwijkt van het blokkensysteem bij 
geschiedenis en cultuurwetenschappen, de sociale 
faculteit of de rechtenfaculteit, waar ze komend 
studiejaar met blokken gaan werken. 
Dat bedrijfskundestudenten hun trimesters in-
wisselen voor blokken, is niet aannemelijk. Deze 
faculteit richt zich sterk op de indeling die busi-
ness schools wereldwijd hanteren, zodat interna-
tionale uitwisseling praktisch haalbaar blijft. Het 
College van Bestuur heeft weinig invloed op de 
jaarindeling, de faculteiten zijn autonoom op dit 
gebied. Studie- en studentengezelligheidsvereni-
gingen moeten roeien met de riemen die ze heb-
ben. “De planning van activiteiten, zoals een cul-
turele week of skireis, is erg lastig. Je wilt dat zo-
veel mogelijk studenten daar aan kunnen deelne-
men, maar dat lukt niet. Hoewel wij onze plan-
ning vooral afstemmen op de eerste- en tweede-
jaars, zijn er altijd groepen die in hun tentamen-
periode zitten”, zegt Saskia van der Meer van 
Laurentius. Ook het inroosteren van grote open 
feesten waarmee verenigingen geld kunnen ver-
dienen, is problematisch. Is er al een tijdstip dat 
qua tentamens gunstig uitpakt, dan blijkt elke 
vereniging die datum te prikken. MG

De faculteit heeft inmiddels verkennende gesprekken 
gevoerd met zo’n dertig Rotterdamse advocatenkan-
toren. Na positieve reacties van de kantoren is beslo-
ten tot het opzetten van het Erasmus Law Network 
(ELN). Hierbinnen kunnen Rotterdamse advocaten, 
rechters en juristen gebruikmaken van digitale dien-
sten zoals een vacaturechannel, een Legal opinion 
van FRG-hoogleraren en een bibliotheekfunctie 
waarmee zij toegang hebben tot wetenschappelijke 
kennis. Ook is er binnen het netwerk ruimte voor een 
interactief channel waar partners zelf juridische on-
derwerpen kunnen inbrengen. 
De vertegenwoordigers van advocatenkantoren zien 
voordelen in het aanhalen van de band met de facul-
teit. Zo kunnen zij hun wensen ten aanzien van post-
academisch onderwijs inbrengen, een rol spelen in 
het reguliere onderwijs en makkelijker in contact ko-
men met studenten, de potentiële nieuwe werkne-
mers. Een voorbeeld is het opzetten van de 
‘Togamaster’, een opleiding waar de beroepspraktijk 
behoefte aan heeft. 
Om de nieuwe plannen te kunnen faciliteren heeft de 
faculteit meer ruimte nodig. Op de tekentafel liggen 

vergevorderde plannen voor nieuwbouw aan het L-
gebouw. In het nieuwe gedeelte zal een oefenrecht-
bank verwezenlijkt worden, alsmede ruimtes voor 
post-academisch onderwijs, arbitragezaken, een juri-
dische bibliotheek en een ontmoetingsplaats. De 
nieuwbouw moet bovendien zorgen voor meer allure 
van het L-gebouw, want nu straalt het te weinig uit. 
De plannen van de faculteit sluiten aan bij de ambitie 
van het College van Bestuur en de strategienota 
2013.
Het ELN is nu nog in ontwikkeling, maar Hanz 
Zwart, hoofd marketing en communicatie van de ju-
ridische faculteit, verwacht dat het netwerk in de zo-
mer kan proefdraaien met ongeveer tien advocaten-
kantoren. Bij die kantoren zal software geplaatst 
worden, zodat zij kunnen inloggen op het netwerk en 
er hun voordeel mee kunnen doen. Na een paar 
maanden wordt het systeem geëvalueerd en mogelijk 
aangescherpt. Nog niet duidelijk is hoe de betaling 
gaat verlopen voor de diensten van de faculteit. In 
overleg met de deelnemers aan de proef zullen hier af-
spraken over gemaakt worden. LS

JURISTEN VERSTEVIGEN BAND MET BEROEPSPRAKTIJK 
De juridische faculteit gaat intensiever samenwerken met de beroepspraktijk. Om dit handen en 
voeten te geven is een start gemaakt met het Erasmus Law Network.

Hoe kom jij hier verzeild? 
“Naast mijn studie had ik een vakantiebaan bij het 
bedrijf HVR waar Kay van der Linde partner was. 
Toen Rita uit de VVD werd gezet in september zei 
Kay tegen me: Rita heeft je nodig. Ik kon bij haar sta-
ge gaan lopen. Meteen kwam ik in een kleine studen-
tikoze zolderkamer in het gebouw van de Tweede 
Kamer, de kamer van Rita.”

Hoe is Rita?
“Rita is een heel normaal en geweldig goed mens. 
Een topwijf. Als ik donderdag op stap ben geweest, 
vraagt ze hoe het was. En of ik dan wel een beetje op 
mezelf let, ha.” 

Wat heb je allemaal geleerd? 
“Met maar vijf medewerkers van de partij is het heel 
spannend. Ik doe van alles. Ik bereid kamerstukken 
voor, over onderwijs bijvoorbeeld, daar zit ik natuur-
lijk goed in. Ook ondersteun ik haar persoonlijke 
woordvoerder. Ik zit bij de interviews. Daar waar ik 
kan, probeer ik te helpen zodat Rita’s ideeën zo goed 
mogelijk in een krant of tijdschrift komen te staan. 
Het is geweldig dat ik er vanaf het eerste uur bij ben. 
Ik ben erg geïnteresseerd in mediastrategieën. Dat zie 
ik hier van binnenuit. In het najaar wil ik mijn afstu-
deerscriptie schrijven over Trots op Nederland en het 
succes in de media.”

Is dat geen belangenverstrengeling tussen wetenschap 
en politiek?
Als persvoorlichter probeer je zo goed mogelijk door 

te geven wat de politicus wil. Als wetenschapper 
moet je natuurlijk kritisch zijn. Kay van der Linde, 
die een soort mentor voor me is, belt eens in de zoveel 
tijd. Soms zeg ik dan: nu zet ik even de pet van de 
student weer op, want ik wil even kritisch zijn. Het is 
de kunst om verschillende petten op te kunnen zet-
ten.”

Ga jij stemmen op ‘Trots op Nederland’?
Dat weet ik nog niet. Maar ik vind Rita een goede 
politica en ik ben het met de meeste van haar ideeën 
eens. Het idee dat alle burgers, dus ook moslims, de 
kans krijgen om via internet mee te schrijven aan het 
partijprogramma vind ik mooi. Ik vraag me alleen af 
of het gaat werken. Je verlangt toch een proactieve 
houding van de kiezer. Ik ben benieuwd of genoeg 
kiezers daar aan toe zijn.”DR

RITA’S RECHTERHAND
Rita Verdonk bracht maandagavond 21 april een bezoek aan het beursgebouw in Rotterdam ter 
promotie van haar partij Trots op Nederland. Maar wie hebben we daar? Het is Maarten Molenbeek 
(23), EUR-masterstudent Media en Journalistiek. Hij loopt stage bij Rita.

Rita Verdonk en Maarten Molenbeek (foto: Sjoerd van Luijn)
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Plank  Jan Goossens, hoofd bestuurlijke 
zaken, verbaast zich over de ‘milde vorm van 
razernij’ die tijdens het komende EK weer over 
ons land trekt. 
“Ik houd van sport an sich, vind het mooi om 
naar te kijken. Ik ben dan ook zeker van plan 
om het Europees Kampioenschap voetbal, de 
Olympische Spelen en het wielrennen te gaan 
volgen deze zomer. Maar ik stort me niet in het 
oranjegedruis; in mijn ogen een milde vorm van 
razernij. Het stoort me niet als mensen hun hele 
straat oranje maken, maar mij zul je niet met een 
oranje balletje op mijn auto zien rondrijden, want 
ik heb weinig met het nationalistische gevoel. Al 
moet ik bekennen dat ik het wel leuk zou vinden 
als ‘onze jongens’ zouden winnen. Een dubbel 
gevoel dus.
“Zelf heb ik in mijn jonge jaren onder andere 
volleybal en voetbal gespeeld, maar vanwege 
mijn motoriek van een houten plank waren mijn 
teamgenoten niet blij met me. 
Qua salarissen in de topsport zijn de grenzen van 
waanzin bereikt. De markt bepaalt de waarde 
van tennissers en voetballers en dat zorgt voor 
extreem hoge transferkosten en prijzengeld. Het 
verschil tussen deze sporten en bijvoorbeeld 
wielrennen is de maatschappelijke waardering en 
evenredig daarmee de marktwaarde. Wielersport 
is over het algemeen minder populair dan 
voetbal, dus gaat er minder geld in om.” 
LS / foto RvdH

SPORT? 
IK NIET!

“Op mijn zesde heeft mijn vader me de regels van 
het schaken uitgelegd. Ik vond het spelletje zo leuk 
dat ik me aanmeldde bij een schaakclub. Ik bleek 
aanleg te hebben, want op jonge leeftijd won ik bij-
na alle toernooien”, aldus de economiestudent. 
Tegenwoordig speelt hij regelmatig toernooien waar 
punten gewonnen of verloren kunnen worden. Het 
aantal behaalde punten bepaalt zijn plaats in de we-
reldranglijst. 
Met zijn overwinning op het NK Schaken hoopt 
Smeets op uitnodigingen voor toernooien waarbij 
het niveau een treetje hoger ligt en er dus om meer 
punten gespeeld wordt.
Hoeveel tijd hij kwijt is aan het schaken, vindt de 
student moeilijk in te schatten. Voor een toernooi 
traint hij soms veertig uur per week, maar in een 
rustige periode schaakt hij ‘slechts’ een uurtje per 
dag. Tijdens een trainingsperiode zoekt hij in een 
database wedstrijden van alle goede schakers. Op 
deze manier kan hij gericht trainen en daar eventu-
eel zijn tactiek op aanpassen. 
Wat Smeets zo aantrekt in de schaaksport, is het ge-

vecht met de tegenstander en de wil om te winnen. 
“Mijn stijl is redelijk agressief. Vroeger gebruikte ik 
veel trucjes en nam ik nog meer risico’s. Nu is mijn 
speelwijze ‘gezonder’, al wil ik nog wel eens als ver-
rassing een vreemde zet doen”, grinnikt de schaker. 
Ook het prijzengeld dat hij ontvangt bij het winnen 
van een toernooi, is mooi meegenomen. “Buiten het 
schaken en mijn studie hoef ik niet te werken, dus 
als student heb ik het erg goed.” 
Smeets’ schaakcarrière biedt goede perspectieven, 
maar toch wil hij graag zijn studie afronden. Toen 
hij namelijk vóór zijn studie economie  anderhalf 
jaar prof was, heeft hij ondervonden dat continue 
met schaken bezig zijn ook niet alles is. “De perio-
den tussen schaaktoernooien waren vaak saai, om-
dat ik in mijn eentje trainde.” 
Bij het maken van tentamens heeft de student enig 
voordeel van het schaken. “In beide situaties moet 
binnen een bepaald tijdsbestek iets worden afge-
rond, dus spanning voel ik niet meer als ik de tenta-
menzaal binnenstap. Bovendien ben je bij schaken 
analytisch bezig, wat terugkomt in mijn studie.”LS

SCHAAKKAMPIOEN HEEFT GEEN 
TENTAMENSTRESS
Jan Smeets (23) is Nederlands Kampioen schaken 2008 én derdejaars economie aan de EUR. De 
student is een van de beste tweehonderd schakers ter wereld en ambieert een plaats in de top 
100 om uit te groeien tot profschaker. 

Relatief nieuwe studentensporten als golf en 
Lacrosse (ruige hockey met een netje aan het einde 
van de stick) doen het goed. Afgelopen jaar zagen 
zij hun ledenaantal meer dan verdubbelen. De 
Rotterdam Jaguars heeft op dit moment het één na 
beste Lacrosseteam en verwacht aan het einde van 
het seizoen landskampioen te zijn. Ook leveren ze-
dit jaar  vijf spelers voor het EK in Finland. Dat 
succes heeft de vereniging vooral te danken aan hun 
nieuwe, coach uit de VS, waar het spel vandaan 
komt. 
EK-speler Nick Muller: “Onze nieuwe coach en 
trainer, Mike Fawcett, speelt al Lacrosse sinds zijn 
zevende en heeft les gegeven op een highschool. 
Daar kan niemand in Nederland tegenop. Hier 
wordt het spel namelijk pas sinds 2000 beoefend.” 
Maar vijf spelers in de EK-selectie is niet hetgeen 
waar de club het meest trots op is. Vorig jaar had-
den de Rotterdam Jaguars één team, nu drie waar-
van één vrouwenteam. “Dat laatste is voor 
Nederland echt heel bijzonder”, meent Muller. 
Golf kent nog geen reguliere landelijke competitie 
maar de secretaris van R.S.G.A. Sweetspot in 
Rotterdam, Willemijn Mulder, won afgelopen sei-
zoen de Neary, een landelijk kampioenschap. “Ik 
mocht een week in een BMW naar keuze rijden.” 
Bovendien heeft Sweetspot tijdens haar vierjarige 
bestaan al 150 studenten geworven.
Ook de roeiers van A.R.S.R. Skadi hebben het dit 

seizoen zeer goed gedaan. Drie man gaan naar de 
Olympiscche Spelen én Skadi won de Varsity.
Laatste van de ‘stijgers’ is volleybalvereniging 
A.R.S.V.V. Alcazar. Op dit moment spelen zij nog in 
de tweede klasse van de competitie die regionaal 
plaatsvindt (Zuid-West Nederland). Maar als ze dit 
seizoen winnen, waar het nu naar uit ziet, zullen ze 
promoveren naar de eerste klasse zodat ze tegen 
teams uit het hele land gaan spelen.
Minder goed gaat het met rugbyvereniging 
R.S.R.C. Zij degradeerden dit seizoen op een enkel 
punt van de tweede naar de derde divisie. Dat bete-
kent dat ze voorlopig alleen spelen in eigen regio, 
terwijl ze eerst tegen de helft van de Nederlandse 
teams aan mochten beuken. Winfred Damler, presi-
dent van de club, geeft toe dat de tweede divisie te 
hoog gegrepen was: “We waren het seizoen hiervoor 
net gepromoveerd naar de tweede klasse en het ver-
schil met de derde klasse was enorm. We waren 
daar gewoon nog niet klaar voor.” Troost is dat de 
eerstejaars van de rugbyclub het Landelijke Jonghe 
Honden Toernooi hebben gewonnen.
Het meest treurige sportnieuws van dit seizoen: 
duikvereniging R.S.D.V. Calypso is dit jaar opge-
doekt. Voormalig president Vincent Kneefel: “Kort 
samengevat komt het neer op een gebrek aan en-
thousiasme voor duiken in Nederland: koud water 
en slecht zicht. En het ontbreken van bestuursleden 
met duikervaring.” PP

ROTTERDAMSE STUDENTENSPORTCLUBS: 
VAN OPHEFFING TOT EK
De Rotterdamse studenten staan niet per se te boek als ‘s lands meest fanatieke sporters. Toch 
waren er afgelopen seizoen meer ‘stijgers’ dan ‘dalers’ onder de Rotterdamse studentensport-
verenigingen.

Lacrosse is in opkomst dankzij de Rotterdam Jaguars
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Meer strijd om onderzoeksgeld, zodat het beste on-
derzoek gehonoreerd wordt, dat was de intentie van 
minister Plasterk toen hij besloot 100 miljoen euro 
structureel onderzoeksgeld uit de zogenaamde eerste 
geldstroom gefaseerd over te hevelen naar de NWO. 
De impact van dit besluit begint voelbaar te worden 
voor de faculteiten. Zo zal bedrijfskunde op termijn 
7,5 ton per jaar mislopen. De eerste jaren zal de ver-
wachte groei van het aantal studenten deze reductie 
compenseren, aldus prof. dr. Ale Smidts, onder-
zoeksdecaan van Rotterdam School of Management 
Erasmus Universiteit (RSM) en directeur van 
ERIM. Maar die groei is niet onbeperkt. Het geld te-
rugverdienen via de NWO wordt volgens hem een 
moeilijk karwei. Onderzoeksvoorstellen van zijn fa-
culteit moeten concurreren met die van economen, 
sociologen, rechtswetenschappers en psychologen. 
“Economie en bedrijfskunde scoren binnen NWO al-
tijd slechter dan, in het bijzonder, de psychologie. 
Het probleem is, dat NWO appels met peren verge-
lijkt. Recent onderzoek laat bovendien zien dat 
NWO de minder goede wetenschapper wel weet te 
schiften van de goede, maar niet goed in staat is de 
zeer goede en uiterst goede te onderscheiden. Het 
verschil tussen onderzoekers die winnen en het geld 
krijgen en zij die net buiten de boot vallen, is erg 
klein. Allerlei andere zaken dan de pure kwaliteit 
van een kandidaat gaan dan een rol spelen in beoor-
delingscommissies. Het is helaas te veel een loterij. 
Het is beter om binnen vakgebieden kandidaten te 
vergelijken.” 
Smidts vindt de kans op succes te klein. Zo werden 
bij een recente VENI-ronde tweehonderd voorstellen 
ingediend, waarvan er slechts zestien (8 procent) een 
subsidie kregen. Volgens hem zijn toptalenten alleen 
te bewegen om tijd en energie in NWO te steken als 
de honoreringskans redelijk groot is (20 procent) en 
redelijk gelijk verdeeld is over alle disciplines. 
Ook de decaan van de rechtenfaculteit, prof. dr. 
Marc Loth, heeft er een hard hoofd in om de bezuini-
gingen via NWO-subsidies te compenseren. Rechts-
wetenschappen heeft volgens hem een ‘moeizame 
positie’ bij het NWO. Hij vindt de thematische afba-
kening van onderzoeksgebieden waarbinnen weten-
schappers moeten concurreren niet scherp genoeg. 
“De competitie zou eerlijker zijn als alleen juridisch 
onderzoek met elkaar vergeleken wordt. Veel goede 
voorstellen vallen van tafel. Dit is vooral zuur als er 
geen enkele jurist in de jury blijkt te zitten. Het is 
meedoen aan een tombola.”
De achterliggende wens van de minister om meer 
competitie in de verdeling van onderzoeksgeld te 

brengen, begrijpt Loth wel. Dat kan, volgens hem, 
ook tot op zekere hoogte lukken, maar onder de hui-
dige omstandigheden is het voor zijn discipline niet 
de beste weg om een kwaliteitsslag te maken. 
De korting op de eerste geldstroom gaat de rechten-
faculteit zo’n drie ton kosten. Waarmee dit gat ge-
dicht zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. 
Loth voorziet meer tijdelijke aanstellingen. “Als deze 
trend zich voortzet, krijg je wetenschappers die van 
beurs naar beurs gaan. De faculteit zal ook meer on-
derscheid gaan maken tussen goede onderzoekers en 
goede docenten. Als je het beste uit een organisatie 
van 325 mensen wilt halen, moet je oog hebben voor 
de specifieke kwaliteiten van de medewerkers. Niet 
elke wetenschapper is even goed in onderwijs en on-
derzoek, dat is gewoon de realiteit en daar moet 
ruimte voor komen. Ik zeg niet dat je onderzoek en 
onderwijs helemaal moet loskoppelen, maar dat mo-
del waarbij je 40 procent van de tijd aan onderzoek 
spendeert en 60 procent aan onderwijs, kan gediffe-
rentieerder.”
Met het besluit van Plasterk is ook de rector, prof. 
dr. Steven Lamberts, niet blij. Oorspronkelijk zou-
den zowel het Rijk als de universiteiten 100 miljoen 
investeren in excellent onderzoek. Het nieuwe kabi-
net koos er echter voor om zelf geen extra uitgaven 
te doen en alleen 100 miljoen van de universiteiten te 
vragen. Dat komt voor de EUR neer op een bezuini-
ging van 5,4 miljoen euro. Het grootste deel, 3,2 mil-
joen, komt voor rekening van de faculteit met het 
meeste onderzoek, de medische faculteit. “Het gaat 
in totaal om ongeveer zestig arbeidsplaatsen”, aldus 
Lamberts. “Er komen daardoor minder begeleiders 
voor promovendi en jong talent. Met zulk beleid 
schiet je in je eigen voet.” 
Anderzijds vindt hij het een prima idee om meer on-
derzoeksgeld via de NWO te verdelen. De kritiek op 
deze wijze van verdelen betitelt Lamberts als onzin. 
“Sommige  Woudestein-faculteiten liggen mijlen ver 
achter bij het binnenhalen van NWO- en EU-projec-
ten. We worden nu met de neus op de feiten gedrukt, 
het is tijd voor een inhaalslag.” 
De angst voor een rat race waarin wetenschappers 
vooral tijd spenderen aan het schrijven van onder-
zoeksvoorstellen, vindt hij overdreven. Dit komt elke 
onderzoeker en zijn of haar onderzoek alleen maar 
ten goede. Volgens Lamberts geldt voor alle weten-
schapsgebieden, dat 12 tot 20 procent van de voor-
stellen gehonoreerd wordt met een subsidie. Voor 
hem een logisch percentage als je alleen excellent on-
derzoek kunt belonen. MG

FACULTEITEN VREZEN RAT RACE NWO
De faculteiten voorzien bezuinigingen doordat 100 miljoen euro onderzoeksgeld van het Rijk 
naar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaat. Het wegge-
vallen geld terugkrijgen via het NWO is een lastige zaak. ‘Dat is meedoen aan een tombola’. De 
rector vindt dit ‘onzin’, het is geen tombola, maar een competitie.

OPLOSSING VOOR NAT-
TE LUIERS VERRASSEND
Onder de naam DeCura wonnen drie mas-
terstudenten bedrijfskunde de publieksprijs 
bij de Philips Innovation Awards (Phia) met 
een alarmeringsmechanisme in incontinen-
tieluiers. 

Een sensor aan het bed van een patiënt of bejaarde 
die via software een signaal naar de telefoon of 
pieper van een medewerker in verpleeg- en verzor-
gingshuizen zendt zodra de luier nat wordt. Vier-
dejaars bedrijfskundestudenten Gerard Vaandra-
ger, Zina Dickhoff en Benno Groosman bedach-
ten dit mechanisme omdat mensen dan niet onno-
dig lang met een natte luier blijven liggen en om-
gekeerd; dat verpleegsters geen kostbare tijd kwijt 
zijn aan het verwisselen van een schone luier.
Om hun idee uit te werken, belden de studenten 
met kennissen die werkzaam zijn in verzorgings-
huizen, met zorgverzekeraars en met de organisa-
tie die het KEMA-keurmerk uitgeeft. Iedereen met 
wie het drietal contact zocht was positief, dus 
werkten zij het concept verder uit. Het bleek uit-
eindelijk goed genoeg voor de finale van de Phia, 
waarin de vijf beste ideeën streden om de hoofd-
prijs. 
Er is nog geen prototype in de maak, want de 
masterstudenten moeten eerst beslissen of zij met 
elkaar doorgaan. Vaandrager: “Aan het realiseren 
van een prototype zitten veel haken en ogen, want 
we zullen dan tijd en geld moeten investeren. 
Maar, wij kenden elkaar niet voordat we aan dit 
project begonnen, en het is de vraag of we inten-
sief met elkaar door willen werken.” 
De EUR-studenten hadden qua tijdsinvestering 
een achterstand ten opzichte van de teams uit 
Eindhoven en Delft waarmee zij in de finale ston-
den. Des te meer is Vaandrager trots op wat zijn 
medestudenten en hij hebben laten zien in slechts 
acht weken. “In het begin werden we niet serieus 
genomen, maar uiteindelijk was iedereen verrast 
dat we door de goede onderbouwing van ons pro-
duct een heel eind zijn gekomen.” LS

Benno Groosman, Zina Dickhoff en Gerard Vaandrager. foto: LW
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STOUTE BAZEN EN SLOGGI BILLBOARDS
Intelligent, creatief en ondeugend, zo staat er geschreven in de contactadvertentie van de 
moderne bedrijfsleider. En volgens EUR-professor, Willem Verbeke, is hij ook zoals een fitnes-
sclubmedewerker die niet alleen naar de mooie vrouwtjes kijkt.

Die maandagmiddag 21 april in het T-gebouw pre-
senteert Willem Verbeke zijn nieuwste boek, getiteld 
Nieuwsgierig leiderschap. Het gaat over de persoon 
achter de leider. Genodigden zijn mannen en een 
paar dames in pak, veelal dertigers, maar al succes-
volle managers, die een bijscholingscursus van Ver-
beke volgden bij het Erasmus-opleidingsinstituut 
ISAM. En allemaal willen ze vandaag weten: wat 
voor persoonlijkheid moet je hebben om succesvol 
manager te blijven in deze tijd van snelle innovatie 
en veel lastige, mondige en hoogopgeleide werkne-
mers die aan je stoelpoten zagen?
Hèt goede voorbeeld, vertelt Willem Verbeke, is de 
onderbroekenreclame van Sloggi. Het geschiedde 
zo: De manager achter de blote billenreclame kreeg 
eens vanuit Spanje een ansichtkaart met een paar 
blote vrouwenbillen op een bankje. Eureka! Hij wist 
het ene idee via ‘emulatie’ om te zetten in een recla-
mespot die iedereen kent: de billen-borden. Mede 
verantwoordelijk voor het feit dat 75 procent van de 
vrouwen een Sloggi in de kast heeft.
Jazeker, succesvolle bedrijfsleiders ‘blenden’, 
‘mixen’ en ze “shapen en craften verschillende func-
ties op een andere manier in de company.” Want be-
halve goed in Engels, zijn goede leiders vooral heel 
erg nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden waar-
mee ze elkaar in kennis en creativiteit de loef af kun-
nen steken. En ze hebben een soort radarachtige 
mindset waardoor ze gaten in de markt ontdekken. 

Verbeke: “Miljoenen Amerikanen gaan naar Italië 
op vakantie. Toch is er maar één die oppikt dat kof-
fie drinken in Italië genieten betekent en samengaat 
met veel praten en socialisatiegedrag. En die Ameri-
kaan kwam met die geweldige Starbucks-vestigin-
gen.”
Probleem is wel, dat je niet zómaar een nieuwsgieri-
ge leider wordt. Je hebt het, of je hebt het niet. 
Meestal worden de besten geboren als einzelgänger, 
‘een beetje recalcitrant’ en ‘vaak ook dyslectisch.’ 
Maar dat betekent ook dat leidersfiguren overal 
kunnen rondlopen. Verbeke: “Een kapper die door te 
praten met klanten ook fungeert als psycholoog is 
het. Een medewerker bij de Health Club die niet al-
leen naar de mooie vrouwen kijkt maar praat met ie-
dereen, heeft ook die nieuwsgierigheid die klanten 
doet terugkomen.”
Wat is de tip voor mensen die geen geboren leider 
zijn, maar het toch willen worden? “Doe waar je 
goed in bent, en pas dat creatief toe op andere situa-
ties”, adviseert Verbeke. “Maak nieuwe combina-
ties. Neem Philip Hans Franses, decaan bij de eco-
nomiefaculteit en een topwetenschapper. Die doet 
bijna alleen maar onderzoek met tijdreeksen. Hij 
doet eigenlijk niets nieuws. Maar hij weet het toe te 
passen op veel onderwerpen. Nederlanders zijn goed 
in baggeren. Ga het wiel dan niet nog eens uitvin-
den, maar pas het toe in andere landen. Daar is veel 
winst te behalen.” DR

  Gijs van Oenen

MEI
Mei is van oudsher in Nederland de gedenk-
waardige maand. Het begint al meteen op 
1 mei met de Dag van de Arbeid. En eigen-
lijk is natuurlijk al de opmaat op 30 april: 
Koninginnedag! Geen ontkomen aan, vooral 
niet in Amsterdam. Een paar dagen later is het 
alweer 4 mei en herdenken we de gevallenen 
uit de Tweede Wereldoorlog. En een klokslag 
verder 5 mei: Bevrijdingsdag! In Rotterdam is 
er natuurlijk ook 14 mei, de herdenking van 
het bombardement.
 Dit jaar kwam daar nog een nieuwe, en 
voor zover ik weet eenmalige, herdenking bij: 
die van mei ’68. Ik kan me niet herinneren dat 
die maand ooit eerder is herdacht, bijvoor-
beeld in 1998, 1993, 1988 of wanneer dan ook. 
Misschien is het nu pas echt geschiedenis 
geworden, dat in mei 1968 een revolutionaire 
geest door Europa trok – althans door een 
aantal Europese hoofdsteden zoals Parijs, 
Berlijn en Amsterdam. Of in ieder geval door 
Parijs. Eindelijk kwam de verbeelding aan de 
macht, althans even. Er vielen zelfs doden, al-
thans in het buitenland.
 Behalve herinneringen aan de bewuste 
tijd en aan mensen die niet meer leven, roe-
pen herdenkingen vooral ook de vraag op: 
moeten we er nog mee doorgaan? Herdenken 
doe je om de herinnering levend te houden, 
maar er zijn steeds minder mensen die zo’n 
herinnering nog iets zegt. En belangrijker: ook 
het object van die herinneringen verandert. 
Was de Duitse bezetting ooit een simpel 
verhaal van goed en kwaad, vanaf ergens in 
de jaren tachtig bleek het steeds meer een 
verhaal in grijstinten te zijn, waarin niet meer 
verzet en onderdrukking maar accommodatie 
en meerduidigheid de boventoon voerden. 
Wat moeten we ons nu eigenlijk van die tijd 
herinneren?
 Iets dergelijks geldt, mutatis mutandis, 
voor mei ’68. Ooit was dat een romantisch en 
heroïsch verhaal, over vermolmde structuren 
die plaats zouden maken voor een nieuwe 
tijd, oude regenten die het veld ruimden voor 
democratische vernieuwing, studenten met 
Marx onder hun arm die wisten hoe het al-
lemaal moest en arbeiders die qualitate qua 
het maatschappelijk gelijk in pacht hadden. 
Maar ook mei ’68 is intussen, ontdaan van zijn 
glans, niet veel meer dan de mythe van een 
verwende generatie. Of van de media. Ook 
mei ’68 is niet meer wat het was.
 De presocratisch filosoof Herakleitos zei 
dat je niet twee keer in dezelfde rivier kunt 
stappen. Zoiets geldt ook voor gedenken: ook 
dezelfde gebeurtenis kun je in feite niet twee 
keer gedenken. Daarom creëert de herdenking 
strikt genomen – inderdaad – een mythe.

Gijs van Oenen is universitair docent aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte

Weg met de winterse waas van de grijze campus. In de lentezon van eind april halen EUR-medewerkers - 
meestal – als herboren - de hoogste noten. Ons favoriete koor Chant’EUR begeleidde als zodanig cam-
pusdichteres Lisanne de Barse bij haar voordracht van het gedicht ‘De eerste lentedag’. Tussen L en T ligt 
een plein / ze merkt het op / voor het eerst / en breekt haar routine. DR / Foto RvdH

DE EERSTE LENTEDAG ZINGT
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Brief

Blij verrast was ik met de column Espresso van Ernest van der 
Kwast in EM nr 17, 24 april 2008. Wilt u een groot lezerspu-
bliek, zoek dan een treffende titel: PENIS.
Inderdaad, als wetenschapper nodigde ik een echte schrijver 
uit om de lucht van ons laboratorium te komen opsnuiven. 
Dat zou hem inspiratie kunnen opleveren tot het schrijven 
van een theatertekst voor onze voorstelling ‘seXY chromo-
somen’ op De Parade (van 12 t/m 22 juni in Rotterdam: kom 
vooral kijken!). Onmiddellijk meende Ernest de geur te her-
kennen van zijn vader, 15 jaar geleden snijdend in tumorweef-
sel. Dat was op de 9e verdieping van het faculteitsgebouw, 
met zijn vader toen als onderzoeker van de dood (Pathologie), 

waar wij nu werkzaam zijn als onderzoekers van het leven 
(Voortplanting en Ontwikkeling). Verder is er in zijn beleving 
niets veranderd, ook de mensen, de wetenschappers niet. 
Ik liet Ernest eerst een stukje van onze eigen onbekwaamheid 
lezen: 100 woorden om het seXY chromosomen project toe te 
lichten in de Paradekrant:
“--- een theatraal beeldverhaal over de biologische achter-
gronden van seks --- waarom maken we het ons zo moeilijk? 
--- fijne muziek, aangenaam voorspel ---”. 
“Dat kan veel beter,” zei Ernest zonder aarzelen. En als een 
echte kunstenaar zoiets zegt, dan word je wel even stil en 
bescheiden. Gelukkig kwamen zijn 100 woorden snel tot ons: 

THEATER

In memoriam

De medewerkers van de Rotterdam School of Management, Erasmus University hebben met leedwezen kennis genomen 
van het overlijden op 4 mei van hun oud-decaan

PROF.DR. P.H.A.M. VERHAEGEN
Paul Verhaegen was Decaan van de Rotterdam School of Management van oktober 1997 tot oktober 2002. Daarna is hij tot 
oktober 2006 als hoogleraar aan de faculteit verbonden gebleven, alvorens lid te worden van het College van Bestuur van 
de Technische Universiteit Eindhoven en hoogleraar Entrepreneurial Finance aan diezelfde universiteit.  

Paul Verhaegen heeft in een cruciale periode leiding gegeven aan onze faculteit. Hij had een scherp strategisch inzicht en 
tevens het vermogen om nieuwe programma’s en activiteiten daadwerkelijk van de grond te krijgen. Tijdens zijn decanaat 
zijn onder andere de KNAW-erkende onderzoeksschool ERIM en het succesvolle programma International Business Admi-
nistration (IBA) tot stand gekomen. Verder is Paul Verhaegen actief geweest in de wereld van de internationale business 
schools. Hij is voorzitter geweest van de Community of European Management Schools (CEMS), en was onder meer ook zeer 
actief in de European Foundation of Management Development. 
Met deze en andere activiteiten heeft Paul mede de basis gelegd voor de huidige positie en reputatie van RSM als interna-
tionale business school, in binnen- en buitenland, zowel bij collega-scholen als bij het bedrijfsleven. 
Paul was een inspirerende en dynamische persoonlijkheid met een heldere visie en een duidelijke koers. RSM kijkt met 
heel veel waardering terug op alles wat hij voor de faculteit heeft betekend. We betuigen ons oprechte medeleven aan zijn 
vrouw, kinderen en verdere familie. 

Namens de Rotterdam School of Management, Erasmus University, George S. Yip,  Decaan

In memoriam

REKHA CHOENNIE 
moedige vrouw en moeder

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van onze ‘stille kracht’. Als gevolg van een ernstige ziekte overleed op 35-
jarige leeftijd Rekha Choennie, verbonden als secretaresse bij de Facultaire Dienst van de Faculteit der Economische Weten-
schappen. 
Rekha was een heel belangrijke persoon op ons secretariaat. Ze had allerlei dingen al geregeld voordat je er zelf ook maar 
aan gedacht had. Een ontzettend fijn mens om mee te werken. Rekha was zeer bescheiden waar het op haarzelf aankwam. 
Tegelijkertijd stond ze voor ‘haar’ secretariaat en voor ons als medewerkers.  Een warme persoonlijkheid, die altijd hartelijk, 
gastvrij en attent was voor iedereen. Het feit dat er vanuit de Faculteit elke week een wachtlijst was van mensen die bij 
haar op bezoek wilden gaan toen ze ziek werd, zegt eigenlijk al genoeg over hoe Rekha als mens was en hoe collega’s van 
de Facultaire Dienst en daarbuiten haar waardeerden. Zij was in staat om mensen aan zich te binden.  Wij zullen de herin-
neringen aan een zeer prettige samenwerking koesteren en vinden het ontzettend jammer dat haar verblijf bij ons maar 
een paar jaar heeft mogen duren.
Een aantal van ons heeft de naaste familie van Rekha in de afgelopen periode een beetje mogen leren kennen. Het is fijn te 
weten dat haar dochter Dhiya in elk geval ook hun warmte zal blijven ontvangen, iets dat zo belangrijk is na deze droeve ge-
beurtenis. Wij leven mee met de familie en naasten van Rekha  en wensen hen veel sterkte toe in de komende periode. We 
hopen dat ze de steun bij elkaar zullen vinden die nodig is om dit verlies te verwerken.

Namens alle medewerkers van de Faculteit der Economische Wetenschappen, Prof. dr. Philip Hans Franses (decaan)
Mevrouw mr. Saskia Krijger (hoofd Personeel & Organisatie)
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TIMMERMAN VERDIENT 
BETER DAN JURIST
Laaggeschoolde techneuten krijgen meer salaris 
dan pas afgestudeerde academici. Dat komt door 
een tekort van meer dan 70.000 arbeidskrachten 
in de technische branche. In de toekomst gaan er 
ook nog een hoop met pensioen en keren de Po-
len terug naar eigen land. Een loodgieter, tim-
merman of elektrotechnicus krijgt daardoor op 
22-jarige leeftijd 2.400 euro per maand, een star-
tende academicus 2.350. Gewoon marktwerking 
of niet te verkroppen?

Yvonne Roelands, eerstejaars gezondheidsweten-
schappen: “Je roept het natuurlijk een beetje over 
jezelf af. Zodra je een opleiding kiest die weinig 
arbeidsperspectief biedt, kun je niet verwachten 
meer te verdienen dan een mbo’er die daar wel 
rekening mee houdt. Dit is gewoon ‘de markt’ 
aan het werk, er hoeft wat mij betreft dus ook 
niet ingegrepen te worden. Mbo’ers kiezen een 
technische studie, omdat het zo lekker verdient 
en dan verdwijnen zowel het arbeidstekort als de 
hoge salarissen vanzelf weer. Dan is het wel no-
dig dat deze samenleving stopt met het hame-
ren op dóórleren. We hebben over het hoofd ge-
zien dat we dit soort mensen ook nodig hebben.”

Mellanie van Dijk, eerstejaars criminologie:  “Wij, 
studenten, hebben natuurlijk wel een langer tra-
ject afgelegd dan laaggeschoolden. Onaccepta-
bel zou ik het salarisverschil niet durven noemen, 
maar het is wel cru. Ik had ook niet verwacht dat 
het salaris van een timmerman zo hoog was. 
Aan de andere kant zou zo’n hoog salaris wel 
uitkomst kunnen bieden aan mensen die veel 
moeite hebben met theorie. Die spijbelen veel, of 
stoppen met school. Als zij op de hoogte zijn van 
het prachtige loonstrookje dat bij zo’n praktisch 
beroep hoort, willen ze misschien wel op school 
blijven. Mijn gevoel blijft echter, dat er een soort 
garantie zou moeten zijn: dat  hooggeschoolden 
meer verdienen dan laaggeschoolden.”

Manisha Kalpoe, tweedejaars bedrijfskunde: “Die 
hoge salarissen zijn er vanwege het arbeids-
tekort, maar ook door concurrentievervalsing. 
Kleine klusbedrijfjes kunnen vaak meer vragen, 
want mensen met een gesprongen waterleiding 
willen snel hulp. Daardoor is het voor hen ook 
makkelijk hun personeel wat meer te betalen. 
Toch kan ik er niet mee zitten dat ze meer verdie-
nen dan wij in het begin van onze carrière. Stu-
denten verdienen later een stuk meer en zo niet, 
dan kunnen zij zich makkelijker laten omscholen. 
Bovendien, laaggeschoolden werken net zo hard, 
alleen op een andere manier. Ik heb nu het idee 
dat bijvoorbeeld loodgieters als minderwaardig 
worden gezien, niet op de laatste plaats door de 
loodgieters zelf. Een laaggeschoolde jongeman 
kiest daardoor toch liever voor een kantoorbaan, 
ook al verdient het niet zoveel; dat is beter voor 
zijn status.” PP

  Aangeschoten

Van der Schot

Gedicht: Zondag 27 april 2008

Rotterdam, stad van Feyenoord
het ging je niet zo goed
tot zondag

Duizenden bezetenen
van rood – wit
marcheren
bierzingend
op de Erasmusbrug

Rotterdam, stad van het volk
je staat laag in de competitie 
maar zondag

Road to the cup
waar geen auto

passeert
langs de fakkels
van het hart van de club

Rotterdam, stad van Feyenoord
je had het moeilijk
tot zondag

Nog voor de 2e helft
een voorsprong
van 2-0*
dankzij de liefde en aanhang
van het legioen

Rotterdam, stad van het volk
trouw bleven ze je steunen

ook zondag

Gejuich, gejoel en gezang
toen Feyenoord
zijn eer behaalde
en de beker
won

*8e minuut: Denny Lanzaat
 36e minuut: Jonathan de 
Guzman 

Lisanne Barse is campusdichteres 
van de EUR

“---  mannen --- hebben een penis, en belangrijker 
nog: ballen --- in de voorstelling wordt er inge-
zoomd op de ballen van de man ---  X en Y chro-
mosomen die met raketsnelheid een eicel willen 
bevruchten ---.“
Het is heel leerzaam om te ontdekken dat wij, 
verstofte wetenschappers, zoveel hulp kunnen 
krijgen van een jonge, frisse en bevlogen kunste-
naar. Maar toch, meteen in zwijm vallen, dat deed 
ik niet. Zo gaf ik met enige terughoudendheid  
-een mens kan zich immers vergissen-  te kennen 
dat ik nog nooit een chromosoom een eicel heb 
zien bevruchten. Met publieksvoorlichting over 
wetenschap als hoofddoel van ons project, zou 
de dichterlijke vrijheid wellicht iets minder een 
rol moeten spelen. Maar belangrijker: ik herkende 
niet onze wens om een breed publiek iets te 
laten zien over vrouwen, mannen, en genetisch 
onderzoek, op een onderhoudende en vernieu-
wende manier. Het woord penis durven we wel te 
gebruiken (zie www.seXYchromosomen.nl), maar 
om onverwijld penis en ballen op de voorgrond te 
plaatsen, dat is zo oud als de weg naar Kralingen. 
Op zijn website schrijft Ernest, in september 
2007: 

“Vandaag heb ik een gesprek met een opdracht-
gever. --- De opdracht was vrij, er mocht alleen 
niet worden geneukt. Er wordt geneukt in de op-
dracht, niet één keer, bijna op elke pagina. Ik trek 
me niet veel aan van opdrachtgevers. --- Mocht 
de opdrachtgever mij vandaag voor viespeuk of 
erger uitmaken, dan zal ik hem de ‘Tien geboden 
voor de zakenman die een kunstenaar in dienst 
neemt’ van Kurt Tucholsky voordragen”. 
Anno 2008 lezen we een gelijkluidend verhaal, in 
de column PENIS. Pas op, Ernest! Nog even, en je 
moet constateren dat jijzelf jarenlang onveran-
derd bent. 
In EM nr 20, 14 juni 2007, schreef de filosofie-
student Leonhard van Geijn een ‘Open Brief aan 
Ernest van der Kwast’, met behartenswaardige 
argumenten om Ernest te bewegen de column op 
de achterpagina van EM eens aan iemand anders 
over te laten. Al een vermoeden wie dan wel het 
theaterstuk voor seXY chromosomen gaat schrij-
ven? Nu die column nog.

J. Anton Grootegoed
hoogleraar voortplanting en ontwikkeling
Erasmus MC
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OP WEG NAAR PEKING
 Judoka
Elisabeth Willeboordse Nog een paar maanden: de Olympische Spelen in Peking. Studenten aan de 

EUR Elisabeth Willeboordse, Mark Duursma en Jeroen Herzberger proberen 
zich te kwalificeren voor het grootste en wellicht ook meest omstreden we-
reldwijde sportevenement. Een gesprek over  verwachtingen, doelen en het 
combineren van topsport en studie.          tekst Annemieke Ruggenberg fotografie Ronald van den Heerik
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OP WEG NAAR PEKING
A student Mark Duursma (25) begon op 
7-jarige leeftijd met honkballen. Al snel 
werd duidelijk dat deze sport niet zomaar 
een hobby voor hem was. “Op mijn elfde 

speelde ik met het Nederlands Pupillen team al een 
WK in Japan. Tussen mijn vijftiende en achttiende 
zat ik in Jong Oranje en heb ik aan verscheidene 
EK’s en WK’s deelgenomen.” Hij kreeg de slag pas 
echt goed te pakken toen hij in 2000 Nederlandse 
Hoofdklasse kon gaan spelen voor de  Konica 
Minolta Pioniers in Hoofddorp. Anno 2008, een 
klasse hoger en een paar Europa Cups verder, mag 
Mark zich een heuse prof noemen.
Elisabeth Willeboordse (30) is derdejaars genees-
kunde, maar momenteel vooral topsporter. “Ge-
neeskunde is moeilijk te combineren met topsport”,  
vertelt Elisabeth. Ook zij is al op jonge leeftijd met 
haar sport judo begonnen. “Toen ik negen was ben 
ik begonnen met judoën, ik trainde toen één keer 
per week.” De frequentie van haar trainingen en 
haar succes met judo stegen gestaag. Op haar veer-
tiende werd ze nationaal kampioene en sindsdien is 
ze letterlijk niet meer bij de top weg te slaan. De 
Middelburgse had haar internationale doorbraak in 
2005, toen ze Europees kampioene werd. Ook de 
Europese grenzen werden gepasseerd, Elisabeth 
vocht zichzelf naar de wereldtop in haar gewichts-
klasse. Vorig jaar nog behaalde zij een bronzen me-
daille op het WK. Haar doel voor Peking is duide-
lijk: ze gaat voor goud!
In de media wordt vol lof gesproken over Jeroen 
Herzberger (22). Zo wordt hij omschreven als ‘een 
zeer begaafde speler’ en wordt hij hot genoemd. De 
22-jarige Rotterdammer is voormalig IBA student. 
Hij verruilde de EUR voor de Randstad Topsport 
Academie. Ook zijn sportcarrière begon way back 
toen hij zo ongeveer acht jaar oud was. Toen wissel-
de hij het hockeyen nog wel eens af met een potje 
voetbal. Op zijn zestiende werd het hockeyen voor 
hem echt serieus. “Ik verhuisde toen naar Rotter-
dam en ben gaan spelen voor de A1 van Hockey 
Club Rotterdam”, vertelt Jeroen. Al vrij snel volgde 
een uitnodiging voor het districtselftal van Zuid 
Holland en daarna kwam ook zijn eerste uitnodi-
ging voor Nederland A. Bij Hockey Club Rotter-
dam speelt hij inmiddels in de Heren 1  en hij werd 
geselecteerd voor Jong Oranje. “En nu is het echte 
oranje aan de beurt”, aldus Jeroen. 

De weg ernaar toe  Ongeremde 
motivatie, passie voor de sport en een portie 
aangeboren talent vormen misschien wel de juiste 
mix voor een plaatsje in de top. Maar zonder goede 
voorbereidingen maakt de grootste topper nog 
weinig kans. Jeroen realiseert zich dit en geeft aan 
dat het tijdens het voorbereiden belangrijk is om te 
blijven presteren. “Keihard trainen, knokken om 
beter te worden en proberen een goede vorm op te 
bouwen die in Peking optimaal is”, zo vat hij zijn 
voorbereidingen samen. Elisabeth legt zelfs haar 

studie tijdelijk stil om zich 100 procent te kunnen 
focussen op het voorbereiden. “We gaan straks veel 
naar het buitenland op trainingstages met andere 
internationale toppers. Ook gaan we naar Japan 
om te trainen met de besten. Natuurlijk zal mijn 
voorbereiding niet alleen uit judo bestaan, maar 
komt er ook de nodige krachttraining aan te pas.” 
De voorbereidingen voor Peking zijn voor Mark 
niet veel anders dan die voor elk ander seizoen. “De 
competitie begint voor ons in april, en voordat de 
Spelen beginnen, hebben wij het grootste gedeelte 
van de competitie al achter de rug.” Gelukkig 
krijgen de sporters vaak hulp en ondersteuning bij 
de zware trainingen. Zo trainden Mark en zijn team 
in het naseizoen vier keer per week met een sprint- 
en krachttrainer. 

Topsport en Studie  De vraag is 
of er, met zulke intensieve voorbereidingen en 
veeleisende trainingschema’s, nog tijd overblijft 
voor het studeren. Jeroen heeft ondervonden dat 
een universitaire studie en topsport niet altijd hand 
in hand gaan. “Toen ik vorig jaar alleen bij HCR 
speelde was het goed te combineren. Maar zodra er 
een vertegenwoordigend elftal bij komt kijken is het 
lastig om alle aanwezigheid op te brengen. Het is 
mij daardoor ook niet gelukt om de norm voor het 
bindend studieadvies te halen. Dat vind ik jammer, 
want nu word ik geforceerd om een hbo-studie te 
doen. Het voordeel van deze studie is wel dat ik het  
goed kan combineren met hockeyen”, vertelt Jeroen. 
Elisabeth heeft haar studie dus tijdelijk stopgezet 
om zich volledig op het judoën te kunnen richten. 
Toch heeft ze haar propedeusejaar in één keer kun-
nen afronden en ook met haar tweede jaar is ze bij-
na klaar. Ze wil haar studie zeker afmaken en reali-
seert zich dat de topsport een keer ophoudt. Elisa-
beth over sport en studie: “Op dit moment kies ik 
tijdelijk voor mijn sport. Ik weet dat ik met mijn 
leeftijd niet zo heel veel jaren meer door zal kunnen 
gaan. Studeren kun je je hele leven!” 
In tegenstelling tot Elisabeth en Jeroen, heeft Mark 
minder moeite met de combinatie topsport en stu-
die. “Ik heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad 
om het sporten met mijn studie te combineren”, 
zegt Mark. De sleutel tot succes is volgens hem een 
goede planning. “Ik ben altijd ruimschoots op tijd 
begonnen met het leren voor tentamens. Studeren 
deed ik vaak in de trein van of naar een training. Ik 
heb ook vaak genoeg tot in de vroege uurtjes door-
gewerkt aan een opdracht,” aldus Mark. Een flexi-
bele instelling van docenten helpt soms ook mee. 
Voordat Mark naar het buitenland ging maakte hij 
wel eens afspraken met hen, zodat hij wist wat ze 
van hem verwachtten. Wanneer hij dan een tenta-
men miste, deed hij dit gewoon in de hertentamen 
periode. 

Onmogelijk  Maaike Siepman, net 
afgestudeerd aan de EUR. “Een aantal weken 
geleden heb ik een rondje over de campus 
gemaakt. Het blijkt voor iemand met een 
functiebeperking - zoals ikzelf - onmogelijk om 
te sporten op deze campus. Dat is jammer want 
hier geldt een bijna absurde studentenkorting. 
In de fitnessruimte staan wel apparaten waar 
ik mee kan werken, maar die fitnessruimte is 
alleen te bereiken via een trap. Op de deur van 
het sportcomplex zit trouwens een dranger dus 
ik zou überhaupt zonder hulp het gebouw niet 
in kunnen. De directrice van het sportgebouw 
verzekerde me dat er over een paar jaar een 
nieuw sportcomplex wordt gebouwd. Waar, 
wanneer en in welke mate er dan rekening 
wordt gehouden met mindervaliden, wist ze nog 
niet. Ik verwacht daar niet heel veel van. Vaak 
willen instanties of bedrijven bij nieuwbouw wel 
rekening houden met functiebeperkingen, maar 
worden er toch kleine, maar cruciale, foutjes 
gemaakt. De nieuwe, te smalle poortjes bij de 
metro zijn daar een voorbeeld van. Toch wil ik 
niet te veel klagen. Pas sinds tien jaar wordt er 
serieus rekening gehouden met ons. Ik verwacht 
niet dat zo’n transformatie in denken en doen zo 
snel gaat.” PP/foto LW

B SPORT? 
IK NIET!
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Boycot op de Spelen  Sportpresentator 
Kees Jansma zei eens, dat sport de belangrijkste 
bijzaak in het leven is. Voor ‘onze’ drie EUR-
topsporters is het in dit Olympische jaar eerder een 
hoofdzaak. Ook publieke figuren en politici lijken 
zich steeds meer met sport, en dan vooral met de 
Spelen, bezig te houden. De afgelopen maanden 
heeft het thema mensenrechten in China wereldwijd 
veel reacties losgemaakt. Het recente gewelddadige 

optreden van China in Peking heeft al diverse 
prominenten, zoals de Franse president Sarkozy, 
doen aankondigen dat zij niet aanwezig zullen 
zijn op de openingsplechtigheid van de Spelen. 
Sommige media verwachten dat atleten voor of 
tijdens de Spelen kritiek zullen uiten op China. 
Dat dit ook voor de spelers een gevoelig onderwerp 
is, blijkt uit het vaak uitblijven van een reactie. 
Mark doet hier toch een boekje over open en geeft 

aan dat hij het logisch vindt dat hierover gesproken 
wordt. Zijn reactie op de initiatieven tot een Neder-
landse boycot op de Spelen: “De sporters trainen 
hun hele leven om bij de top terecht te komen. De 
Spelen vormen voor de meeste sporters het hoogte-
punt van hun sportcarrière. Ik vind dus ook niet dat 
de verantwoordelijkheid voor zo’n beslissing over 
een boycot bij de sporters moet liggen. Als men 
daadwerkelijk vindt dat Nederland niet vertegen-
woordigd moet worden, dan vind ik dat zo’n drasti-
sche beslissing genomen moet worden door de 
volksvertegenwoordigers.”

Het ultieme doel  Natuurlijk gaan alle 
spelers naar de Spelen om te winnen. Maar doelen 
moeten ook realistisch zijn. Een nuchtere Mark 
over zijn verwachtingen: “Ik denk eigenlijk nog 
niet zoveel aan de Spelen. We hebben eerst nog een 
lang seizoen te gaan. De concurrentie binnen het 
Nederlands team is groot en ik zal een goed seizoen 
moeten hebben om daadwerkelijk geselecteerd 
te worden voor de Spelen.” Voor Elisabeth is het 
een duidelijke zaak: ze gaat voor goud. Elisabeth: 
“Het kan natuurlijk ook zilver of brons worden. 
Maar als alle puzzelstukjes in elkaar vallen en 
ik heb ook nog een beetje geluk, dan weet ik dat 
ik goud kan halen.” Ook Mark gaat voor pure 
gold. “Ik verwacht een zwaar toernooi met lastige 
omstandigheden, waar wij minstens de halve 
finales moeten halen. Daarna is het een kwestie 
van vorm van de dag. Zeker op zo’n eindtoernooi is 
het moeilijk voorspellingen maken, omdat er zoveel 
andere factoren meespelen.” Nog maar een paar 
maanden en dan zal blijken of het harde trainen zal 
resulteren in het behalen van het ultieme doel.

Mark Duursma

Jeroen Herzberger
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STUDENTEN DOMINEREN 
TOP VAN ROEISPORT

Roeien staat bekend als studentensport, maar waarom eigenlijk? En hoe kunnen talenten 
binnen een paar jaar zo goed worden dat zij het schoppen tot het nationale team? EM neemt 
het studentenroeien in Nederland onder de loep naar aanleiding van het 125-jarig bestaan 
van de Koninklijke Nederlandse Studentenroeibond (KNSRB), de organisator Nederlands 
grootste studentenroeiwedstrijd de Varsity.                                                 tekst Lindemarie Sneep fotografie Nationaal Archief

p 6 april won de Rotterdamse studenten-
roeivereniging Skadi voor de derde achter-
eenvolgende maal het hoofdnummer van de 
Varsity, de Oude Vier. Deze uitzonderlijke 

prestatie is volgens Jesse Hofmeester, secretaris en 
wedstrijdcommissaris van de Rotterdamse roeiers, 
onder andere toe te schrijven aan het verenigings-
project dat één van de coaches, Camiel Notemans, 
een paar jaar geleden is gestart. Daarbij werd een 
zogenaamde Oude Acht gevormd en het sterkste 
deel is uiteindelijk de Oude Vier geworden met 
daarin Olaf van Andel, Roel Haen, Mitchel Steen-
man en David Kuiper. Skadi besteedt ook veel aan-
dacht aan jeugdroeiers met talent, waarvan Steen-
man en Van Andel voorbeelden zijn. “Deze jongens 
trainen al van jongs af aan en zijn op hun achttiende 
naar Skadi gehaald. Zodoende hebben zij meer 
techniek in vergelijking met Haen en Kuiper, die op 
latere leeftijd begonnen met roeien en het meer van 
kracht moeten hebben”, verduidelijkt Hofmeester. 
De top van de Nederlandse roeisport bestaat voor 
een groot deel uit studenten. Reden voor de sportre-
dactie van de NOS om van alle studentensporten al-
leen aan roeien aandacht te besteden, vertelt Rogier 
Schellaars, bestuurslid van de KNSRB. “Studenten 
gaan nu eenmaal het snelst.” 
Hij heeft een simpele verklaring voor het feit dat ta-
lentvolle studenten in een paar jaar kunnen opklim-
men tot de besten van Nederland. “Ten eerste is 
roeien geen extreem complexe sport, ten tweede 
moet je uitgegroeid zijn om de asymmetrische bewe-
gingen te mogen maken die bij het roeien met één 
riem horen en tenslotte moet je tijd hebben om in-
tensief te trainen. Dan kom je al snel terecht bij stu-

denten.” Succesvolle studentenroeiers moeten net 
als andere topsporters hun leefstijl wel aanpassen. 
Dat betekent acht à negen keer per week trainen, op 
tijd naar bed, geen alcohol en sigaretten, en gezond 
eten. “Studentenverenigingen zoals Skadi zijn dus 
topsportinstituten”, aldus Schellaars 

Knorrenploeg  Omdat de zeven leden 
van de KNSRB zijn gelieerd aan een studenten-
corps, heeft roeien een wat elitaire uitstraling. De 
sport is echter begonnen met arbeiders. Studenten 
haalden lange tijd hun neus op voor het roeien, zo 
blijkt uit het jubileumboek van de KNSRB. In Ne-
derland begon de arbeidersklasse in 1840 met roeien 
en pas in 1874 werd de eerste actieve studentenroei-
vereniging opgericht in Leiden: Njord. In 1876 volgt 
het Delftse Laga. Deze oudste verenigingen van Ne-
derland besloten tot een wedstrijd naar voorbeeld 
van de Engelse Boatrace tussen roeiploegen uit 
Cambridge en Oxford en daarmee was de Varsity 
geboren. In de derde editie in 1883 was er nog een 
deelnemer: Triton uit Utrecht die in 1880 het levens-
licht zag. 
Om deze jaarlijkse roeiwedstrijd te organiseren, 
werd een studentenroeibond opgericht door de drie 
verenigingen. Tot vandaag de dag heeft de KNSRB 
als hoofdactiviteit het organiseren van de Varsity en 
is er een duidelijke link met de Nederlandse studen-
tencorpsen. “Om historische en culturele redenen 
heeft deze studentenroeibond alleen corporale le-
den”, verduidelijkt Schellaars. “Qua positionering 
en verwantschap sluit dat toch beter op elkaar aan. 
Bovendien blijft de organisatie van de Varsity en 
onze andere activiteiten met zeven verenigingen 

overzichtelijk.” 
In de geschiedenis van het studentenroeien heeft het 
lang geduurd voordat niet-corporale verenigingen - 
ook wel ‘knorren’ genoemd - werden opgericht. In 
de jaren zestig van de twintigste eeuw ontstonden 
confessionele roeiverenigingen als Phocas, Okeanos 
en Proteus en de vrouwenverenigingen De Vliet en 
Thetis. De KNSRB stond hiermee voor een dilem-
ma. In principe wilde zij namelijk alleen corporale 
verenigingen laten meedoen aan de Varsity, maar 
aan de andere kant ging de wedstrijd dan niet tus-
sen alle studentenroeiverenigingen in Nederland en 
was niet zeker of de winnaar ook de sterkste ploeg 
was. Vanaf 1973 werd de Varsity daarom openge-
steld voor alle studentenroeiverenigingen, die zich 
hadden aangesloten bij de door de KNSRB opge-
richte algemene Nederlandse Studenten Roeifedera-
tie. In 1976 doen voor het eerst vrouwen mee. Overi-
gens worden vanaf eind negentiende eeuw naast het 
hoofdnummer, ook andere ‘velden’ (onderdelen) ge-
roeid zoals de Eerstejaars Acht. 
Met het openstellen van de Varsity voor niet-corpo-
rale verenigingen, veranderde er wel iets aan de 
sfeer bij de grootste studentenroeiwedstrijd. Zo 
werd de traditie van de kroegjool in de stad van de 
winnaars van de Oude Vier verbroken door Orca: de 
eerste ‘knorrenploeg’ die in 1980 won en het naliet 
een feest te geven. Vanaf dat moment is het een mo-
rele regel dat verenigingen die zich inschrijven voor 
de Oude Vier op de Varsity een feest moeten regelen 
voor het geval er gewonnen wordt.

Lustrumboek 125 Koninklijke Nederlandsche Studen-
ten Roeibond ISBN 978-90-9022853-2

O
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TROTS OP DE SOFT POWER 
VAN EUROPA

De Mandeville Lezing is 
vernoemd naar Bernard 
Mandeville (1670-1733), 
medicus en geëngageerd 
denker die opgroeide in 
Rotterdam. Zijn be-
kendste werk is ‘The Fa-
ble of the Bees’, een po-
litieke satire in dicht-
vorm. Kern van Mande-
villes denken is, dat de 
mens van nature niet 
goed is, maar hebzuch-
tig en zelfzuchtig. Het 
zogenaamd ‘hogere’ is 
volgens hem slechts een 
bedenksel van filosofen 
en machthebbers. Maar 
juist via zijn ondeugden 
komt de mens tot grote 
daden. Ofschoon op ei-
gen belang gericht, lei-
den zijn daden tot 
maatschappelijke voor-
uitgang.
De Mandeville Lezing 
wordt sinds 1989 geor-
ganiseerd door de Stich-
ting Bernard Mandevil-
le, een samenwerkings-
verband van de EUR, 
het Rotterdamse be-
drijfsleven en de Vereni-
ging Trustfonds EUR. 
De Stichting wil met de 
lezing en de uitreiking 
van de Mandevillepen-
ning waardering uit-
spreken voor een per-
soon met grote maat-
schappelijke verdien-
sten. Het is een van de 
belangrijkste academi-
sche plechtigheden van 
het jaar. Laureaten zijn 
onder anderen Max van 
der Stoel, Wim Duisen-
berg en Carla del Ponte.

ijn Mandevillelezing draagt de titel ‘Europa: van vrees 
naar vertrouwen, de potentie van een verenigd conti-
nent’. “Dat mijn lezing over Europa zou gaan, lag voor 
de hand. Europa is altijd mijn stiel geweest. Ik ben groot 

geworden in Europa”, zegt Bot, uitkijkend vanuit zijn kantoor 
over het Lange Voorhout. Bot is nu lobbyist bij Meines & Part-
ners, bureau voor strategische communicatie. Zijn netwerk opent 
nog steeds vele deuren voor bedrijven en organisaties.
Wat hem vandaag de dag in Europa opvalt - misschien zelfs 
stoort, maar hij blijft een diplomaat - is de angst die onze samen-

leving domineert. “De angst voor het energietekort; nu weer de 
angst voor een voedseltekort; en we leggen het economisch af te-
gen lagelonenlanden... Allemaal overtrokken, er is geen reden 
voor angst. Natuurlijk constateer ik ook een geweldig optimisme 
bij landen als Brazilië, Rusland, India en China. Een can do-
mentaliteit; de Chinezen denken: nu is het onze beurt. En wij, 
Europeanen hebben het goed en zijn bang dat het minder wordt 
en daar gaat een sterk negatieve kracht van uit.”
India en China gaan ‘heel hard’ en ‘mogen er zijn’, geeft Bot toe. 
Maar hij is niet bevreesd dat de Aziatische reuzen Europa tot 

Z

Bernard Bot de hand schudden is een reis om de wereld in één gebaar. Hij 
ontmoette ze allemaal: van Kissinger tot Bush, van Poetin tot Musharraf. 
Op 21 mei houdt de oud-minister van Buitenlandse zaken de Mandeville-
lezing én geeft hij een masterclass aan drie getalenteerde studenten van de 
EUR. Als ‘master’ wil hij ze vooral leren minder angst te hebben voor mondi-
alisering en trots te zijn op Europa.                    tekst Wieneke Gunneweg fotografie Levien Willemse
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openlucht museum degraderen. “Het is net als met 
tennis: eerst kun je niet tennissen, dan ga je tijdens 
de eerste tien lessen enorm vooruit, daarna gaat de 
stijgende lijn er uit en word je nog maar langzaam 
beter. Zo zal het die landen ook vergaan. De Chine-
zen en Indiërs willen ook eens op vakantie, een soci-
aal stelsel, goede gezondheidszorg. Dan zitten ze op 
hetzelfde plateautje als wij.”

Welvaart en vrede Bot (70) groeide 
mee met wat nu een Europese Unie is met 27 lid-
staten. Hij begon zijn loopbaan in 1964 als tweede 
secretaris bij de permanente vertegenwoordiging 
van Nederland bij de Europese Unie. Als diplomaat 
werkte hij verder in Argentinië, Oost-Duitsland, 
Ankara en sloot hij zijn officiële loopbaan af als 
permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de 
Europese Unie in Brussel.
Wat Bot betreft, is de EU nog niet uitgegroeid. “We 
hebben als Europa massa nodig.” Hij is voorstander 
van lidmaatschap van Turkije (“belofte maakt 
schuld, bovendien is Turkije in veel opzichten ver-
der dan Roemenië en Bulgarije”). 
De verdiensten van Europa staan voor Bot buiten 
kijf: welvaart en vrede. Alle landen die zich hebben 
aangesloten, leven sindsdien in vrede met elkaar en 
mogen zich verheugen in een stijgende welvaart. 
En dát is de kracht van Europa, meent Bot. Soft po-
wer, noemt hij het. De kracht om via sociaalecono-
mische wegen democratie en vooruitgang te bren-
gen. En niet via militair ingrijpen. “Godzijdank 
heeft de EU geen leger; dan kun je ook geen foute 
beslissingen nemen”, zegt Bot. “Knokken helpt 
niet, heeft nooit geholpen. Europa moet geen hyper-
power willen zijn. Bovendien blijven grote Europese 
landen toch hun eigen beleid voeren. Maar op het 
gebied van milieu, gezondheid en misdaadbestrij-
ding kun je veel bereiken.
“We zijn niet weerloos. Au fond gaat het goed met 
Europa: iedereen is jaloers op onze unieke wijze van 
samenwerken. Blijkbaar ziet het er van buiten ste-
viger uit dan wij van binnenuit ervaren. Een supra-
nationale samenwerking waarbinnen veiligheid en 
vrede én een gigantische welvaart heerst. 
“Het mooie aan Europa is, dat ondanks het eigen-
belang van de verschillende lidstaten, iedereen na 
het verdedigen van het nationaal belang voor het 
supranationale belang door één hoepeltje springt. 
Wat iets anders is dan je neerleggen bij wat ‘Brus-
sel’ zegt.”
En nog eens refererend aan het ‘nee’ van de Neder-
landse bevolking tegen de Europese grondwet (“die 
er nu toch komt, maar dan zonder de franjes”). “Er 
is geen terugkeer mogelijk. Als je uit de EU wil 
stappen, moet je naar een andere planeet. Dan 
houdt Nederland op te bestaan. Mensen zien de 
verworvenheden van de afgelopen 50, 60 jaar als 
rechten, als zegeningen uit de hemel – daar hebben 
we anders hard voor gewerkt. We mogen wel eens 
wat trotser zijn op Europa.”

Bernard Bot over Masterclass
“Ik wil ze vooral meegeven: wees niet bang voor 
jullie toekomst. We staan er goed voor. Dat is niet 
alleen moed in praten, kijk naar de cijfers: Europa is 
nog steeds de grootste economische macht in de we-
reld.” De twee masterstudenten en een promovenda 
van de EUR over hun discussie-onderwerp met Bot.

’Soft power’ goed voor Europa?  
Robert-Jan Ruitinga, FEW masterstudent. “Mijn 
doel is om de strategie van Europa als wereldspeler 
af te zetten tegen die van de Verenigde Staten. De 
Europese Unie gebruikt haar macht en invloed om 
doelen te bereiken en die kun je omschrijven als 
een soft power. Daar staat tegenover de VS, die 
niet schromen om militaire kracht te gebruiken to 
get the job done. De kracht van Europa is breed 
en diep, het heeft een democratische gemeenschap 
gecreëerd door inzet van haar marktgrootte en de 
belofte om betrokken te zijn bij de hervorming van 
samenlevingen van binnenuit. Terwijl de VS landen 
dreigen met bemoeienis. Het grootste dreigement 
dat Europa kan uiten, is juist niet betrokken raken, 
door bijvoorbeeld alle handelsbetrekkingen af te 
breken. Is het zijn van een soft power in het voordeel 
is van Europa om een grote, dominante rol te spelen 
in de wereldpolitiek?”

Nieuwe macht Europa?
Youssef Razzak, Luxemburger, masterstudent 
International Public Management and Public 
Policy. “Ik wil met Bernard Bot discussiëren over 
de daadwerkelijke pogingen van de EU om om te 
schakelen van een civiele macht naar een nieuwe 
macht, die ook belangrijke militaire capaciteiten 
heeft voor effectieve, Europeesgeleide ‘humanitaire 
interventies’. Niettemin zal ik zeer kritisch zijn over 
het uitgangspunt van het Europese veiligheids- en 
defensiebeleid (EVDB) dat is vastgelegd in het 
nieuwe Verdrag van Lissabon. Daaruit blijkt dat 
er uiteindelijk weinig is veranderd, omdat echte 
actie de goedkeuring behoeft van alle 27 lidstaten. 
Bovendien kan de sterke verwevenheid die is vast-
gelegd tussen het EVDB en de NAVO, alleen maar 
leiden tot bewegingsloosheid.”

Protectionisme einde van Verdrag van Lissabon?
Hanneke Luth, promovendus European doctorate 
in law and economics: “Europa moet in 2010 ‘s 
werelds meest competitieve en dynamische ken-
niseconomie zijn. Maar protectionisme tiert welig 
in veel lidstaten. Terwijl een open Europese markt 
en investeringen in R&D noodzakelijk zijn voor 
de  vooruitgang, is er steeds meer steun in Europa 
voor nationalisme en conservatisme. Hoewel er lip-
pendienst wordt bewezen aan het Verdrag van Lis-
sabon, ondermijnt de korte termijn stemmenwinst 
de politiek planning op lange termijn. Hoe kan een 
Europees ideaal worden bereikt, als lidstaten en 
burgers niet meewerken?” 

Duur  Werner Brouwer gezondheidseconoom
Op het moment heerst het idee dat sportende 
mensen ons, belastingbetalers, minder kosten. 
Dat is onjuist. Als je namelijk dik bent, sterf je 
aan hart en bloedvaten. Dat kost minder dan 
sterven aan een ouderdomsziekte. Ab Klink, de 
minister van volksgezondheid jaagt de mensen 
dus om verkeerde redenen de sportschool in: 
kostenbesparing. Als zijn motivatie zou zijn dat 
zware burgers op die manier 4,5 jaar langer leven 
en langer gezónd leven, dan klopt dat wel. Dan is 
gezondheid het hoogste goed, maar gezondheid 
staat weer niet garant voor geluk. Velen denken 
toch dat hoogbejaard zijn een hel is. Ze leven 
liever kort en gelukkig met af en toe een wijntje en 
een Mars, dan lang, saai en kwakkelend. Dat is 
een persoonlijke keuze. 
En dus –zo vindt de meerderheid- valt dat onder 
eigen verantwoordelijkheid. Mensen moeten 
zelf hun diëten en rooktherapie betalen omdat 
ze er zelf voor hebben gekozen. Dan stelt de 
belastingbetaler zich niet solidair op. Zodra een 
roker of dik iemand werkelijk ziek wordt, willen 
we wel meebetalen aan de behandeling. Dat is 
een discrepantie. Ik vraag me trouwens af of 
zoiets als roken of dik zijn wel een eigen keuze 
is. Jongens in Nederland dragen bijvoorbeeld 
allemaal een broek. Niet omdat dat beter zit, 
maar vanwege sociale normen en groepsdruk. 
Je ziet niet voor niets dat bepaalde groepen 
veel dikker zijn dan andere, dat heeft met hun 
omgeving te maken. Tot slot is er nog de vraag 
of je de juiste mensen aan het sporten krijgt 
met de geplande maatregelen. Mensen die niet 
willen sporten, willen dat nog steeds niet als het 
goedkoper wordt. PP/foto LW

SPORT? 
IK NIET!
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Professor Frank Gros-
veld, hoofd van de afde-
ling Celbiologie van het 
Erasmus MC, werd 26 
april officieel geïnstal-
leerd als Akademie-
hoogleraar door de Ko-
ninklijke Nederlandse 
Akademie van Weten-
schappen (KNAW). Hij 
wordt vrijgesteld van 
bestuurlijke taken en 
krijgt een subsidie van 
één miljoen euro om vijf 
jaar innovatief onder-
zoek te doen aan zijn fa-
culteit.

GENEZING KOMT NIET 
OP BESTELLING

Wetenschapsagenda

16 MEI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie J.W. van der Steeg
Prediction Models in Repro-
ductive Medicine

16.00 uur
Oxfordzaal, gebouw M (W)
Afscheidscollege prof.dr. 
J.G.M. Klijn
Borstkanker: het verleden, 
heden en de toekomst

21 MEI

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7 (H)
Promotie mw. M.E. Wilden-
berg
Dendritic Cells and Monocy-
tes in Sjögren’s Syndrome

16.00 uur
Beurs WTC, Rotterdam Hall
14e Mandeville Lezing
Dr. Bernard Bot, oud-minis-
ter van Buitenlandse zaken
‘Europa: van vrees naar ver-
trouwen, de potentie van 
een verenigd contigent’
Nadere info en aanmelden 
via www.eur.nl/mandeville

22 MEI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie mw. A.M. Babus
Essays on Networks: Theory 
and Applications

Eminent celbioloog Frank Grosveld heeft afdelingen gemanaged en spin-
off-bedrijfjes gelanceerd. Maar als pas geïnstalleerd KNAW-hoogleraar wil 
hij ook benadrukken dat het ‘vertrouwen’ in onbevangen, fundamenteel 
onderzoek broodnodig is voor profijtelijke ontdekkingen. Ook wanneer 
het gaat om genetisch ingrijpen en proefdieren. ‘Wij kennen Faustus, maar 
we hebben zelf ook kinderen.’ tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse



óór het interview stuurt hij nog snel even een e-mail de 
deur uit. Efficiency en snelheid voorop. Want weten-
schap is allang niet meer louter ontdekkingen doen, 
weet de 59-jarige Frank Grosveld als geen ander. Rege-

len en managen, zorgen voor je eigen marktpositie. Ook is hij 
nog steeds interim bij de afdeling klinische genetica die hij reor-
ganiseerde. “Het hoort er tegenwoordig allemaal bij.” 
Zijn eerste schreden als medisch wetenschapper zette hij nog in 
de goeie tijd van vrolijk ‘amateurisme’. Monkelend: “Ik heb vre-
selijke mazzel gehad dat ik die tijd nog heb mogen kennen. Je 
kende iedereen in het vakgebied van celbiologie persoonlijk. 
Daar komt bij dat hoogleraren allang niet meer colleges geven en 
boeken lezen, zoals op familiefeestjes nog vaak het idee blijkt. 
Als wetenschapper leid je een hele organisatie, je voert beoorde-
lingen uit, je vult oneindig veel evaluaties in waarmee subsidie-
verstrekkers je controleren, je lost een conflict tussen je medewer-
kers op. En ja, tussendoor heb je dan nog je eigen mensen en je 
lab.”

Zei u nu: ‘tussendoor’? “Het klinkt misschien vreemd, maar voor 
je core business, namelijk zo veel mogelijk wetenschappelijke 
ontdekkingen proberen te doen, moet je tijd vrij maken. Lezen 
doe ik ’s avonds, of zeg eigenlijk maar: tot in de ochtend. Mijn 
medewerkers werken allemaal met die mentaliteit. Die instelling 
moet je tegenwoordig ook wel hebben als je niet ten onder wil 
gaan. Biologie maakt een ontwikkeling door à la schei- en na-
tuurkunde in de vorige eeuw. Er is gigantische competitie. Alleen 
door goede prestaties haal je de benodigde fondsen binnen.” 

Als één van de vier aangestelde Akademiehoogleraren ontvangt 
u één miljoen euro, die bijdraagt om met uw vakgroep celbiologie 
vijf jaar onderzoek te doen. Maar u hebt een oog voor octrooien, 
patenten op medicijnen en spin-offbedrijven die de patenten kun-
nen vermarkten. Je zou bijna zeggen: u hebt dat geld van de 
KNAW niet eens nodig. “Met de spin-offbedrijfjes, bijvoorbeeld  
die maden kweekt die eiwitten en antilichamen kunnen produce-
ren, is vooralsnog geen kwartje verdiend, dus daar komt geen 
geld voor onderzoek vandaan. Het KNAW-geld is zeer welkom 
omdat dat een boost geeft aan de onderzoeksactiviteiten, en om-
dat het mij in staat stelt om de afdeling over te dragen aan een 
opvolger zonder dat het extra middelen vereist. Zelf wil ik mijn 
laatste jaren wijden aan het onderzoek naar hoe je met bepaalde 
eiwitten een gen kan manipuleren. Bij twee vreselijk pijnlijke ge-
netische bloedziekten, thalassemie en sikkelcelanemie, weten we 
dat het gen niet, of op een verkeerde manier de zuurstofhoudende 
rode bloedlichaampjes aanmaakt. Als we een eiwit of eiwitcom-
binatie kunnen vinden en toedienen die het gen weer ‘aanzet’ en 
beweegt tot het normaal aanmaken van rode bloedcellen, zou de 
patiënt waarschijnlijk te genezen zijn. Nu wordt een patiënt met 
een dergelijk genetische bloedziekte niet ouder dan dertig à veer-
tig jaar, met bloedtransfusies en veel pijn.”

Efficiënt en marktgericht denken zijn niet voldoende om dit soort 
ziekten aan te pakken? “Ik denk wel dat wij er goed aan doen om 
de BV Nederland te helpen met het vermarkten van onze kennis 
wanneer dat kan. Maar dat is iets anders dan wanneer het ver-
markten een doel op zichzelf wordt. Fondsen van bedrijven en 
van de politiek die alleen bestemd zijn voor bepaalde thema’s – 
de zogenaamde ringfenced funds – werken ongunstig. Een ge-
neesmiddel komt niet op bestelling, zie de enorme fondsen die 

beschikbaar zijn voor HIV-onderzoek. We weten nu eenmaal dat 
de beste oplossingen steeds weer uit onverwachte hoek komen, 
vaak uit fundamenteel onderzoek dat niet direct het doel had een 
bepaalde ziekte te genezen. Mijn onderzoeksgroep deed 300.000 
testen om met een bepaald eiwit volwassen thalassemie en sik-
kelcellen te activeren. Zonder resultaat. Echter uit een fundamen-
teel onderzoek met een geheel andere bedoeling kwam een eiwit 
dat zomaar een enorme reactie liet zien. Dat zegt nog niet dat dit 
resulteert in een therapie, maar het geeft wel een goede lead voor 
ons vervolgonderzoek. Het geeft aan dat vertrouwen in funda-
menteel onderzoek nodig is. Maar Nederland investeert hier veel 
minder in dan andere landen. Nederland ziet onderwijs en on-
derzoek als lastige kostenpost, terwijl het later innovaties en hele 
economieën kan opzetten.
Ondertussen wordt efficiëntie hier gelijk gesteld met controle op 
de wetenschap. Steeds weer accountants en inspecteurs over de 
vloer. Volgens mij kost die ‘controle op de controle’ veel meer dan 
het onderzoek zelf. En uiteindelijk loopt de controle en regelge-
ving er altijd achteraan. Je moet hier jaren wachten op een ver-
gunning om proeven te doen met genetische manipulatie bij die-
ren. Maar je kunt die dieren wel uit het buitenland laten importe-
ren. En ik snap het wanneer wetenschappers dat ook doen. Het 
gaat hier te langzaam en het internationale veld dendert over je 
heen.
Iedereen binnen de onderzoeksgroep celbiologie werkt op basis 
van vertrouwen. Wie zegt: ik pak dit aan, die doet dat en draagt 
de eindverantwoordelijkheid. Hier heerst geen indekcultuur. Het 
gaat om de uiteindelijke prestaties. Dat vertrouwen zouden geld-
verstrekkers als de overheid ook meer mogen hebben. Het is ge-
woon beledigend wanneer er een accountant gaat zitten zeuren 
over tien euro op de jaarrekening. Zeker wanneer je bedenkt dat 
er hier geen medewerker is, die ooit met zijn lunchbonnetje komt 
aanzetten ter declaratie.”

Moeten we de wetenschap dan helemaal haar gang laten gaan? 
KNAW-president en fysicus Robbert Dijkgraaf zei laatst nog dat 
hij de medewerkers van zijn instituut bij uitstek ziet als een groep 
wetenschappers die op ethiek letten. “Uit de vraag klinkt het ons 
zeer bekende doktor Faustus-fenomeen: houd die wetenschap-
pers in de gaten, want anders gaat het helemaal mis en zullen ze 
vreselijke dingen doen. Wij zijn ook gewoon mensen met ook ge-
woon kinderen. En we hebben geen enkele moeite om ons aan de 
regels te houden en ethisch verantwoord te handelen. Nee dus, 
men mag niet helemaal zijn gang gaan. Ik ben het dus eens met 
Dijkgraaf. Maar ik heb wel bezwaar tegen de eindeloze papier-
handel om dierproefvergunningen te krijgen. Tegelijkertijd ver-
geet men dat de mens voor kleding en voedsel altijd afhankelijk 
is geweest van dieren. Medicijnen maken gaat pertinent niet zon-
der die proeven.”

Hebben we over vijf jaar een eiwit dat sikkelcelanemie en thalas-
semie geneest? “Laatst was in het nieuws dat vanuit stamcellen 
een hartspiercel – die dus kan samentrekken- is gemaakt. De 
wetenschapper voorspelde dat we binnen drie jaar een hart kun-
nen klonen vanuit stamcellen. Dát is pas onzin en bovendien on-
ethisch. Er is een grote kans dat je mensen onterecht hoop geeft. 
Ik kan dus ook niet zeggen dat ik over vijf jaar de oplossing heb 
voor deze genetische bloedziekten. Ik kan er alleen zo veel moge-
lijk onderzoek naar doen en hopen dat ik op een oplossing stuit.” 
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V
23 MEI

11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie R. Prins
Modeling Consumer Adop-
tion and Usage of Value-Ad-
ded Mobile Services

16.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Afscheidscollege prof.mr.dr. 
D. Mentink
Bijzonder hoogleraar On-
derwijsrecht
“Tien jaar later.”

26 MEI

16.00 uur
Oxfordzaal, gebouw M (W)
Oratie prof.dr. B. Jacobs
Bijzonder hoogleraar Open-
bare Financiën en Econo-
misch Beleid
‘De prijs van gelijkheid’

28 MEI

11.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7
Promotie mw. I.R.A.M. Mer-
tens zur Borg
Anaesthesia and Peri-Ope-
rative Care for Laparoscopic 
Donor Nephrectomy

13.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7
Promotie J. Jansen
Mutations in Thyroid Hor-
mone Transporter MCT8: 
Genotype Function and 
Phenotype

15.45 uur
Erasmus MC, faculteitsge-
bouw, collegezaal 7
Promotie T. Hussien Hamza
Meta-analysis of Diagnostic 
Test Evaluation Data: Ran-
dom Effects Approaches

29 MEI

16.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie H.G. Smeenk
Surgical and Ajuvant Treat-
ment of Pancreatic Cancer

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



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

 stevig talent
voor verschillende functies : 

Bijvoorkeur ouderejaars studenten met 
pit en ambitie.

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

Zie www.eurocollege.nl voor impressies

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

�steunlessen
�studiebegeleiding
�projectbegeleiding      

�secretarieel en 
�receptie-werk 

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

VERKEERSSCHOOL AVANTI
Hoog slagingspercentage bij het eerste 

examen (55 - 60%). 

Diverse rijopleidingen. Examendatum direct 

bekend. Stadhoudersweg 6e. 

Telefoon (010) 4673820 / 4679448, 

e-mail: info@avantirijschool.nl,

www.avantirijschool.nl

De Lier Verkeersopleidingen
Lid BOVAG. 

Gespecialiseerd in de nieuwe  rijopleiding.

40 lessen van € 22,- per les. 

Bel of  kom langs: Oostzeedijk 154a, 

3063 BK Rotterdam. 010-4257726

www.delierverkeersopleidingen.nl L

Leuke 
bijbaan?

www.contacture.nl

Ik ben op zoek naar een 
getalenteerd 

commercieel 
persoon 

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

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

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

Restaurant MOOII
in de Oude Haven zoekt 

parttime medewerk(st)ers   
              bediening

Reacties: 010-4112295 of  
info@restaurantmooi.nl

Een leuke bijbaan in de horeca 
naast je studie? 
Werken in een gezellig team?

En hou je van daarbij afwisseling, 
dan is het Prinses Theater op zoek 
naar jou!
Gelegen in Historisch Delfshaven.

Reacties: info@prinsestheater.nl of 
010-4255050.

Taverna Ouzerie Roos Marijn
Is op zoek naar een

enthousiaste medewerkster 
voor in de bediening o.b.v. parttime dienstverband.
(ca. 3 avonden per week)

Is je interesse gewekt?  Bel dan na 10.00 uur en vraag naar Mirjam
010-4324921 of 0614367192        www.roos-marijn.nl

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?

Zinvol bijverdienen?
Advocatenkantoor in Rotterdam 
vraagt per direct secretariële 
ondersteuning en assistentie bij te 
verwachten kwaliteitsbeoordelingen 
(‘audits’).
Geboden wordt een modern kantoor
met open professionele sfeer 
voornamelijk werkzaam op terrein 
van strafrecht, arbeidsrecht en 
personen- en familierecht. 
Gezocht wordt een

representatieve
rechtenstudent(e)
die gedurende 2 à 3 dagen per week
voornamelijk typewerkzaamheden 
kan verrichten en cliënten te woord 
staat. Perfecte beheersing van 
de Nederlandse taal in woord en 
geschrift is vereiste.
Dit is je kans om naast je studie 
reeds ervaring op te doen tegen een 
redelijke vergoeding in een prettige 
werkomgeving.

Interesse? 
Reageer snel en zegt het voort! Bij 
goede samenwerking en voldoende 
(ambitie)niveau mogelijkheid van 
(advocaat)stageplaats.
Schriftelijke reacties voor 1 juni 
aan: mr.drs A.W. Grijseels,
Maasboulevard 118 te (3011 TX) 
Rotterdam, tel. 010 280 90 85;
fax: 010 280 00 47;
email: a.grijseels@inter.nl.net.



Opera

SPIRITUELE BOWLING TIJDENS 
OPERADAGEN
Tien dagen lang dompelt de Rotterdamse binnenstad zich onder in een bad van opera en muziek-
theater. Dat hoeft helemaal niet saai en serieus te zijn, zegt Gijs Naber, acteur en zanger van het 
RO Theater, die in ‘Bowling’ op zoek gaat naar wijsheden op de bowlingbaan.

CD

HET PRODUCT MADONNA
Met de single ‘Holiday’ begon 25 jaar geleden de 
succesvolle carrière van Madonna. Met 250 miljoen 
verkochte albums is ze de best verkopende vrouwe-
lijke artiest aller tijden. Als geen ander weet 
Madonna zich te transformeren en aan te passen 
aan de tijdsgeest. Elke zoveel jaar verandert ze haar 
complete imago en voorkomen. Op deze manier weet 
Madonna al die 25 jaar de aandacht op zich geves-
tigd te houden, zoals geen andere artiest dat lukt. 
Voor velen is Madonna vernieuwend of trendset-
tend, maar ze is vooral een commercieel product dat 
heel goed inspeelt op de markt.
DubbelFrisss introduceerde pas een nieuwe fris-
drank: DubbelFrisss ‘minder zoet’. De fabrikant 
voelt de markt perfect aan. ‘Minder zoet’ betekent 
vooral meer verkoop. Net als DubbelFrisss weet 
Madonna dat verandering nodig is om te blijven le-
ven als product en daarvoor moet je de markt haar-
fijn aanvoelen. En dat is precies waar Madonna ver-
rekte goed in is.
Voor ‘Hard Candy’ heeft Madonna ook weer goed 
om zich heen gekeken en de hipste en populairste 
producers ingeschakeld om ook na 25 jaar het ‘pro-
duct Madonna’ vooraan in de schappen te krijgen. 
Met Timbaland, Justin Timberlake en Pharrell 
Williams was haar nieuwste album al een succes, 
voordat er één noot gezongen was. 
Muzikaal verrast Hard Candy eigenlijk niet. Het is 
vooral een doordacht album. De invloeden van de 
eerder genoemden zijn duidelijk terug te horen. En 
we krijgen dan ook een mix van hip-hop, r&b en 
dance, gestoken in een poppy jasje. Hier en daar ho-
ren we Timberlake of Pharrell meezingen, ‘Beat 
Goes On’ is een duet met Kanye West. Op Hard 
Candy vliegen de catchy beats om je oren en kun je 
rekenen op veel elektronische dansvibes. 
Door te kiezen voor de hipste producers was succes 
bij voorbaat verzekerd voor Madonna’s elfde. Maar 
waar Madonna vaak een trendsetter was, lijkt ze nu 
een trendvolger te zijn geworden. Welke artiesten 
hebben nog niet samengewerkt met Timbaland, 
Timberlake en Pharrell? 
Voor het product Madonna maakt het niet uit, dat 
dendert voort naar nog eens 5, 10 of 25 jaar. RH

De bowlingbaan als samenleving in het klein. Dat 
had Gijs Naber in gedachten toen hij samen met 
componisten Florentijn Boddendijk en Remco de 
Jong begon aan een theatraal muziekprogramma 
over lotsbestemming binnen de context van een 
uurtje bowlen. Tijdens de Rotterdamse 
Operadagen, die op 23 mei in theater Lantaren/
Venster van start gaan met De Nacht van de 
Opera, brengt het RO Theater een tragikomische 
verhandeling over spiritualiteit, religie en de 
maakbaarheid van ons eigen succes. 
“Bowling gaat over mensen die elkaar ontmoeten 
op de bowlingbaan en daar steun vinden. Ze vin-
den veel parallellen tussen de sport en het leven”, 
vertelt Naber. En daar blijkt bowling uitermate ge-
schikt voor. “Op de bowlingbaan komen mensen 
uit alle lagen van de samenleving.”
Op de bowlingbaan smelten de theatrale elemen-
ten beeld, muziek en spel van nature al samen, 
stelt hij. “Kijk naar iets als discobowlen: alle in-
grediënten zijn aanwezig. De beeldschermen die 
normaal in een bowlingbaan hangen, gebruiken 
we ook. Zo ontstaat een magisch-realistische bow-
lingbaan op het podium.” 
Hij vindt het wel iets van een kerk hebben. 
“Mensen die daar komen vinden er houvast, wij 
maken een soort religie van bowling. Dat overdrij-
ven we natuurlijk een beetje, want het blijft ten-

slotte theater.”
Hoewel de muziek centraal staat is ‘Bowling’, net 
als een aantal andere toegankelijkere kruisbestui-
vingen die tijdens de operadagen op het program-
ma staan, geen traditionele operaopvoering. 
Boddendijk en De Jong lieten zich inspireren door 
een scala aan musici. Van Björk tot Mozart en van 
LCD Soundsystem tot Duke Ellington. “We spelen 
wel op de operadagen, maar dat is niet omdat we 
een klassiek geluid geven. De voorstelling is door 
de afwisseling in de live uitgevoerde muziek een 
stuk toegankelijker. Wat veel mensen afschrikt in 
opera is de pathetiek, en die zit er bij ons niet in.”
Bovendien bestaat ‘Bowling’ niet alleen uit zang 
en muziek. Er wordt juist veel aandacht besteed 
aan spel en daarnaast is een belangrijke rol weg-
gelegd voor dans. Maar hoewel er nauwelijks ge-
sproken tekst in voorkomt, doet de zanger de ver-
gelijking met musical resoluut van de hand.  “Bij 
ons ligt de nadruk weer veel meer op de muzikali-
teit, dus misschien zitten we een beetje tussen 
klassieke opera en een musical in.” GM

De Operadagen lopen van 23 mei tot en met 1 juni. 
‘Bowling’ is daarna nog tot 8 juni te zien in het RO 
Theater. Kaarten € 15 (met StudentenUitpas € 8).

Artiest: Madonna,  Album: Hard Candy
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Bowlen voor muziekliefhebbers tijdens de Operadagen.
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De maand mei heeft gemiddeld vijftien regendagen. 
Veertien hiervan zijn variabel, maar eentje lijkt er ie-
der jaar weer vast te liggen. Want de afgelopen jaren 
hebben bewezen dat de dag van het Dunya festival 
een grotere kans op regen heeft dan andere dagen in 
mei. Dus voor zondag 25 mei kun je de paraplu en 
kaplaarzen alvast klaarzetten. 
Het festival, een voortvloeisel van het Rotterdamse 
Poetry International Festival, groeide in dertig jaar 
tijd uit tot een uniek en bovendien drukbezocht festi-
val. Ieder jaar weer kan de organisatie, ondanks het 
vaak regenachtige weer, rekenen op 220.000 bezoe-
kers. Locatie is ieder jaar ‘het Park’, in de volks-
mond ook wel het ‘Euromastpark’ genoemd. 
Ondanks het succes en de waardering voor het festi-
val staat de toekomst van Dunya op de tocht. Door 
budgettaire beperkingen van de gemeente 
Rotterdam moet er bezuinigd worden op subsidies 
van culturele instellingen en festivals. De 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf een 
positief advies over het festival, maar moest deson-
danks snijden in haar subsidie. In totaal moet de 
Raad voor een bedrag van 2,5 miljoen euro bezuini-
gen, hierdoor kunnen verschillende culturele instel-
lingen rekenen op minder geld dan voorheen. De 
subsidie van Dunya wordt (zeer waarschijnlijk) ge-
kort met 60.000 euro. De Raad noemt 

Dunya een van de betere wereldmuziekfestivals en 
onderkent de constant gebleven kwaliteit, maar door 
de budgettaire krapte moet er toch bezuinigd wor-
den.
In 2008 gaat het festival in ieder geval gewoon nog 
door. Dit jaar heeft Dunya zelfs voor het eerst op 
meerdere plaatsen mini-festivals die aan het daad-
werkelijke festival voorafgaan. Op 3, 10 en 17 mei 

vindt ‘Dunya On Tour’ plaats. Talenten krijgen op 
deze dagen de kans om in professionele setting op te 
treden in drie verschillende Rotterdamse wijken, 
maar ook diverse professionele artiesten komen de 
wijk in. Op 3 mei was Dunya On Tour in Hoogvliet, 
op 10 mei in Kralingen-Crooswijk en op 17 mei nog 
in Feyenoord. Het doel van Dunya On Tour is net 
als het hoofdfestival ‘een ontmoetingsplaats te zijn 
waar de culturele diversiteit van Rotterdam op een 
positieve en inspirerende wijze beleefd kan worden 
en waar de participatie van de vele culturele ge-
meenschappen gestalte kan krijgen’.

Op 25 mei dalen de festiviteiten uiteindelijk neer aan 
de voet van de Euromast. Het programma van 
Dunya is divers: muziek, dans, poëzie, literatuur en 
film. Alles afkomstig uit alle uithoeken van de we-
reld. Maar boven alles is het festival een culturele 
ontmoetingsplek. Zulu 9.30 (afkomstig uit Spanje), 
Daby Touré (Mauritanië), Zazhil (Mexico) en Sol y 
Lluvia (Chili) zullen acte de précense geven. 
Nederland is vertegenwoordigd met hiphopster 
Blaxtar en zangeres Ninthe. Hoogtepunt van de dag 
belooft de ode aan James Brown door muzikale 
grootheid Pee Wee Ellis te worden. De voormalige 
bandleider van the King of Soul zelf en arrangeur 
van Van Morrison geeft een show met diverse com-
posities van wijlen Brown waarin ook diverse ande-
re artiesten hun opwachting maken. RH

Film

KNUTSELCINEMA 
KABBELT VOORT
Eigenlijk is Mike (Mos Def) best een beetje ze-
nuwachtig als hij een week lang op de video-
theek van zijn baas moet passen. De zorgen blij-
ken terecht, want de boel loopt al snel in het hon-
derd als zijn vriend Jerry (Jack Black) bij de 
nachtelijke sabotage van een elektriciteitscentra-
le gemagnetiseerd blijkt te zijn en daardoor alle 
videobanden wist die hij aanraakt. Om het klei-
ne klantenbestand niet teleur te stellen besluiten 
ze de films zelf opnieuw te maken. Tot ieders ver-
bazing worden de rammelige, maar hilarische 
films een groot succes en de twee vrienden we-
reldberoemd in hun eigen buurt. 
Michel Gondry is een meester in het geloofwaar-
dig overbrengen van zijn dromerige, naïeve kijk 
op de wereld. In het veelgeprezen ‘Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind’ (2004) zoog hij 
een bedrijf uit zijn duim dat via een ingewikkelde 
procedure ex-geliefden uit het geheugen kon wis-
sen. In zijn nieuwste project schiet de Franse re-
gisseur een beetje door in zijn kinderlijke enthou-
siasme. De film is vakkundig gemaakt en heeft 
alle charmante Gondryaanse kenmerken, maar 
waar zijn eerdere films overtuigden door het 
doorsijpelen van menselijk drama, blijft ‘Be 
Kind Rewind’ hangen in een vrolijk voortkabbe-
lende komedie. Klanten blijven de videotheek 
aandoen voor nieuwe films, dus zien we hoe de 
twee jeugdvrienden zich telkens weer aan nieuwe 
haastklussen en de bijbehorende verkleedpartij-
en wagen. Het naspelen van ‘Ghostbusters’ en 
‘Driving Miss Daisy’ werkt vertederend en op 
de lachspieren, maar de herhaling begint op den 
duur wat te vervelen. Te lang blijft de film aan de 
oppervlakte. Zowel Jack Black als Mos Def heeft 
geen achtergrond van mooie, gelaagde persona-
ges en dat is goed zichtbaar in deze lichtvoetige 
samenwerking.
In eerder werk van Gondry werd steevast ver-
warring gezaaid, niet in de laatste plaats onder 
de karakters. In ‘Be Kind Rewind’ is het hierop 
vergeefs wachten. Geen verontrustende atonale 
klanken, maar een braaf kabbelend riedeltje. 
Geen verwarrend plot, maar een eenvoudig, line-
air blijspel. De film is geen smet op Gondry’s 
blazoen, maar wel een middelmatig ingeloste 
verwachting. GM

‘Be Kind Rewind’ dagelijks in Cinerama en Pathé 
de Kuip.

Festival

WEER OF GEEN WEER, 
ALTIJD DUNYA-WEER
Al drie decennia vindt traditiegetrouw in het voorjaar in ‘het Park’ het gratis festival Dunya plaats. 
Het multiculturele festival is toe aan haar 31e editie. Wellicht is dit ook direct de laatste.

Het Dunya festival vindt plaatst op zondag 25 mei 
in het Park en duurt van 13.00 tot 21.30 uur. 
Toegang is gratis.

Daby Touré uit Mauritanië  is te zien op het Dunya Festival.
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Over de balustrade van de vierde etage kijk je zo op 
de donkere derde verdieping. Op een groot, rond 
vlak op de vloer worden filmpjes vertoond over de 
Rotterdamse voetbalclub. Met een knop kan de be-
zoeker zelf de periode bepalen. De voice-over legt uit 
hoe een jongensclub een miljoenenbedrijf werd, 
maar benadrukt: ‘Feyenoord is nog steeds een club 
van het volk.’ Ergens uit een hoek klinkt ‘Hand in 
hand’, het clublied.
Een feest van herkenning én verbazing voor iedereen 
die van Feyenoord houdt, zo meldt het 
Schielandshuis. Twee verdiepingen van het monu-
mentale pand werden ingeruimd met objecten, foto’s 
en filmpjes. In een grote interactieve opstelling zijn 
het ontstaan, de groei en de successen van 
Feyenoord te volgen tegen de achtergrond van 
Rotterdam in het algemeen en de wijk Feijenoord in 
het bijzonder. 
De geschiedenis is chronologisch in beeld gebracht. 
Een wandeling door het museum leidt langs de ope-
ning van het clubcomplex aan de Kromme 
Zandweg, via de donkere oorlogsjaren en het vijftig-
jarige bestaan naar het hoogtepunt van de club: de 
Europacup én de Wereldcup van 1970. En verder. 
Veel tekst, veel beeld en af en toe wat interessante 

voorwerpen. Een paar voetbalschoenen uit de jaren 
dertig bijvoorbeeld: grote leren gevaarten met een 
paar enorme noppen eronder gespijkerd. Dat ie-
mand erop kon lopen mag gerust een wonder heten. 
Om over doelpunten scoren maar niet te spreken. 
Behalve deze wandeltocht door het verleden, zijn er 
op de vierde etage een aantal grote vitrines met pri-
vécollecties ingericht. Hierin zijn shirts, bierglazen, 
sleutelhangers en afgetrapte voetbalschoenen van 
fans verzameld. Zo veel mogelijk, lijkt het credo. 
Alle merchandise van de afgelopen honderd jaar 
passeert de revue. 
Het leukste zijn nog de foto’s van vaste 
Feyenoordmedewerkers. Een aantal daarvan zullen 
de meeste fans bekend voorkomen, maar leuker is 
het om de mensen te zien die verdekt opgesteld al ja-
ren voor de club werken. Wasdame Mariska de 
Haas bijvoorbeeld, of de beheerster van het spelers-
home: Norma de Jesus Lopes. 
De overvolle vitrines vormen gezamenlijk eerder een 
liefdesverklaring dan een relevante tentoonstelling, 
maar voor fans maakt dat weinig uit. Hoewel je net 
zo goed een boek over de geschiedenis kunt lezen, 
biedt ‘Feyenoord 100 jaar’ een aardig beeld van de 
geschiedenis van de club van Zuid. GM

Tentoonstelling

SCHIELANDHUIS EERT JARIG 
FEYENOORD
Het Historisch Museum Rotterdam richtte een tentoonstelling in ter gelegenheid van het hon-
derdjarige bestaan van de voetbalclub. Een geschiedenisles en liefdesverklaring ineen.

‘Feyenoord 100 jaar’ is tot 19 oktober te zien in het 
Schielandshuis. 

In het culturele hart van Rotterdam is het Witte de 
With-centrum voor hedendaagse kunst- gevestigd. 
In het museum, vernoemd naar de gelijknamige 
straat, is vanaf 10 mei een tentoonstelling te zien 
van het kunstenaarscollectief Claire Fontaine.
Zowel in Amsterdam als in Den Haag als in 
Groningen is een Witte de Withstraat. Maar de 
straat (vernoemd naar een zeeheld uit de 17e eeuw) 
in Rotterdam is vast en zeker de leukste, in ieder ge-
val de meest cultureel verantwoorde. In de 
Rotterdamse Witte de Withstraat heerst altijd een 
gezellig en cultureel sfeertje. Na een grondige meta-
morfose in de jaren ’90 is de straat omgetoverd tot 
een van de interessantste straten van Rotterdam. 
Restaurants, trendy winkels, galeries en culturele 
instellingen wisselen elkaar af in het straatbeeld. 
Bovendien is de straat gelegen tussen talrijke cultu-
rele trekkers van de stad. Op loopafstand bevinden 
zich museum Boijmans van Beuningen, de 
Kunsthal, het Nederlands Architectuurinstituut en 
bioscoop Cinerama. 
Witte de With-centrum voor hedendaagse kunst- be-
vindt zich in een groot pand ongeveer halverwege de 
straat, dat wordt gedeeld met tentoonstellingsruim-
te TENT. Het museum werd in 1990 geopend en is 
bedoeld om uitsluitend aandacht te schenken aan 
hedendaagse kunst. Het museum is in deze zin een 
aanvulling op musea met klassieke of moderne 
kunst. Naast het tentoonstellen van kunst onder-
steunt Witte de With diverse projecten. Zo worden 

er lezingen en debatten gehouden, werkgroepen ge-
coördineerd en boeken uitgebracht.
Op 10 mei is een tentoonstelling begonnen van het 
in 2004 opgerichte kunstenaarscollectief Claire 
Fontaine. De kunst van het in Parijs gevestigde ge-
zelschap laat zich omschrijven als ‘readymades’. Bij 
een readymade wordt een industrieel voorwerp uit 
zijn alledaagse context gehaald en tot kunst bestem-
peld. De oorsprong van deze kunstvorm ligt bij de 
dadaïst Marcel Duchamp. In 1917 promoveerde hij 
een met R. Mutt gesigneerde, omgekeerd porselei-
nen urinoir tot kunstwerk. Het werk wordt gezien 
als een van de meest invloedrijke kunstwerken van 
de 20e eeuw.  
Claire Fontaine, de naam is gepikt van een Frans 
merk aantekeningenboekjes voor scholieren, werkt 
met neon, schilderkunst, videokunst, sculpturen en 
tekst. In Witte de With zijn uit fluorescerende tekst 
bestaande werken te bezichtigen. Daarnaast bestaat 
het oeuvre van Claire Fontaine ook uit een collectie 
sleutelbossen en enkele goed gevulde vuilniszakken.
Voor een bezoek aan Witte de With -centrum voor 
hedendaagse kunst- moet je zeker open minded zijn. 
Wanneer in een museum een vuilniszak tegen de 
wand staat, bedoeld als kunstwerk, moet zelfs de 
grootste kunstliefhebber waarschijnlijk wel even 
slikken. Deze hedendaagse kunst heeft zeker iets lu-
dieks, de grens van kunst wordt opgezocht, maar 
het scherpt ook de geest. RH

De tentoonstelling van Claire Fontaine duurt nog 
tot 8 juni. Een combinatieticket voor Witte de With 
en TENT kost voor studenten € 2,50.

Tentoonstelling

VUILNISZAK ALS KUNST
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16 t/m 18 MEI
EK kwalificatie volleybal

Mannen in korte broekjes die zich in het zweet wer-
ken. Van vrijdag 16 t/m zondag 18 mei doet het Neder-
lands Heren Volleybalteam er alles aan om zich te 
plaatsen voor het EK in Turkije. De spelers van bonds-
coach Peter Blangé moeten dan af zien te rekenen 
met Slovenië, Letland en de winnaar van Albanië – 
Azerbeidzjan. De wedstrijden worden gespeeld in de 
thuishaven van het Nederlands Herenteam: het Top-
sportcentrum Rotterdam. Voor meer informatie over 
dit kwalificatietoernooi of over het Nederlands Heren-
team surf naar www.volleybal.nl. De entree is 7,50 
euro. Locatie: Topsportcentrum, Van Zandvlietplein 20. 
Tijd: middag en avond.

SPORT

DEBAT

LEZING

EVENEMENT 

FILM 15 MAY
Music: Erik E, Benny Rodrigues, 
Gregor Salto and more...
Study Association STAR celebrates it’s 30th an-
niversary, big. With DJ’s such as Gregor Salto, DJ 
Jean, Funckerman, Benny Rodrigues and Erik E, 
STAR aspects over 4000 students from all over 
the country. The Lustrum Party will be held in 
three different party areas at Maassilo (former 
Now & Wow), known as quite a ‘hot’ club in 
Rotterdam. Besides DJ’s, there will also be a VJ 
Show, percussion, some hairdressers from Mixt 
Baby and a saxophonist. Entrance is 10,-/12,50 
euro and busses will be driving from and to Rot-
terdam CS and Oostplein between 23.00 and 
05.00 hrs. Location: Maassilo, Maashaven ZZ 2. 
Time: 23.00-05.00 hrs.

17 MEI
Denkcafé met Roger Scruton: Bach beter dan 
50Cent 
De grote Britse denker Roger Scruton is in Nederland vanwege de 
vertaling van zijn nieuwe boek ‘Culture Counts’. Daarin trekt hij 
flink van leer tegen mensen die beweren dat er geen onderscheid 
is tussen ‘lage’ en ‘hoge’ cultuur: Bach is wel beter dan 50 Cent. Na 
de toelichting bij zijn boek, gaat Scruton in debat met critici. Roger 
Scruton is onderzoeksprofessor voor het Institute for the Psycho-
logical Sciences en doceert op vooraanstaande universiteiten over 
de hele wereld. Ook aanwezig: EUR-socioloog Stef Aupers en an-
deren. Voertaal is Engels en de entree is 5 euro. Locatie: Arminius, 
Museumpark. Tijd: 20.00-22.00 uur.

16 t/m 25 MEI
Musical: 

Feyenoord Forever
Deze meeslepende musical over het leven van 
Coen Moulijn is geschreven door Louis Lemaire. 
Het script kwam tot stand aan de hand van ge-
sprekken met de Feyenoordlegende en mensen 
uit zijn omgeving. In de voorstelling zien we 
hoe de zwijgzame Coen Moulijn opgroeit in het 
Oude Noorden van de jaren vijftig. Hij voetbalt 
op straat met een oude tennisbal en wil net zo 
goed worden als zijn held Faas Wilkes. Fey-
enoord Forever wordt gespeeld, gedanst en ge-
zongen door Ruben Schwartz en leerlingen van 
Jeugdtheaterschool Barendrecht en Jeugdthea-
terschool Ridderkerk. Een jeugdvoorstelling die 
ook leuk is voor volwassenen (en studenten). 
Entree van 7,50 tot 10,- euro. Kijk voor data, tij-
den en kaarten op www.jeugdtheaterhofplein.

20 MAY
Filmclub: Delicatessen
This film takes place in a post-apoca-
lyptic society where food is so rare it’s 
used as currency. A former clown ap-
plies for a job at a delicatessen. The 
butcher’s intent is to have him work for 
a little while and then serve him to 
quirky tenants who pay the butcher in, 
of course, grain. The clown and but-
cher’s daughter fall in love and she tries 
to foil her father’s plans by contacting 
the ‘troglodytes’, a grain eating sub-
group of society who live entirely un-
derground. Directed in 1991 by Jean-
Pierre Jeunet. French spoken, English 
subtitles. Location: Room B-3, Wou-
destein. Time: 19.30-21.15 hrs.
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26 MEI
Wetenschapscafé: Ademloos
Deze avond gaat over de frustratie van artsen. Longziekten bij kin-
deren zijn vaak chronisch of zelfs dodelijk. Het is mogelijk de symp-
tomen te verlichten, maar grondig onderzoek naar de ontwikkeling 
van de longen en het ontstaan van de ziekte ontbreekt. Vandaar 
dat artsen nu voornamelijk moeten afgaan op praktijkervaring. 
Met Robbert Rottier, afdeling kinderchirurgie van het Erasmus MC. 
Locatie: Dik T, Hoogstraat 110. Tijd: 19.30 uur.

28 MAY
Erasmus Dance Event
Different dancestyles from all over the world can be seen 
on the third annual Erasmus Dance Event, tonight. There 
will be presentations of dancegroups, but there is also the 
possibility of dancing yourself in one of the workshops. 
Organized by Erasmus Cultuur, entrance is free. Location: 
Bibliotheektheater, Hoogstraat 110. Time: 20.00 hrs.

Vanaf 31 MEI
Expositie: Dromen van Olympische Vuur

De naderende Olympische Spelen in China zorgen bij het Nederlands Architectuurinsti-
tuut (NAi) voor een mooie dagdroom: die van eigen Spelen in Nederland in 2028. En wel 
honderd jaar na ‘Amsterdam’. Schaalmodellen, film, debat en theater beantwoorden vra-
gen als: Hoe zorg je ervoor dat stadions ook na de Spelen een goede functie hebben? En 
hoe organiseer je de infrastructuur en de mobiliteit voor de Spelen? Vanaf 31 mei zijn de 
antwoorden op die vragen te vinden in de expositie ‘Olympisch Vuur - Spelen met Toe-
komst’. Voor meer informatie zie www.nai.nl. Entree 5 euro, gratis met R’pas. Locatie: NAi, 
Museumpark 25. Tijd: di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur, zo. 11.00-17.00 uur.

27 MAY
Filmclub: Syriana
Syriana is stuffed with a lot of different sto-
rylines and raunchy deals. You never know 
who is on which side. Even the characters in 
the movie don’t know whether they serve 
‘the good case’ or their own greed. This mo-
vie shows a capitalistic, a-moral and oil-ad-
dicted world. With George Clooney and Matt 
Damon and directed by Stephen Gaghan, 
2005. English spoken, Dutch subtitles. You 
can watch the trailer at syrianamovie.war-
nerbros.com Location: Room B-3, Wou-
destein. Time: 19.30-21.45 hrs.

31 MEI
EK kwalificatie 

handbal dames
Vrouwen in korte broekjes die zich in het 
zweet werken. Op deze dag spelen de dames 
in het Topsportcentrum Rotterdam hun eerste 
EK play-off wedstrijd tegen Servië. De week 
erna is de return in Servië. De winnaar van 
deze dubbelstrijd verdient een ticket voor het 
EK 2008, dat van 2 tot en met14 december in 
Macedonië wordt gehouden. Zorg dat u erbij 
bent, want de twee ploegen zijn zeer aan el-
kaar gewaagd (getuige de 25-25 eindstand in 
de laatste onderlinge strijd in december 2007) 
Dus steun ‘onze’ dames op weg naar het EK in 
Macedonië. Meer informatie en kaarten kun je 
vinden op www.nhv.nl. De entree is 10 euro. Lo-
catie: Topsportcentrum, Van Zandvlietplein 20. 
Tijd:16.00-17.30 uur.
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In Duplo / Cedo Nulli / Econometrisch Dispuut
Borrellezing BCG
Dinsdag 20 mei organiseert In Duplo een borrel-
lezing met BCG in samenwerking met Cedo Nulli 
en het Econometrisch Dispuut. De borrellezing 
vindt plaats in Hotel New York en zal om 20.00 
beginnen. 
Het onderwerp van de borrellezing is ‘Het belang 
van hoofdkantoren in Nederland’. Geïnteresseerd 
in BCG? Surf nu naar www.induplo.nl voor meer 
informatie en het inschrijfformulier!

In Duplo
Gezocht: enthousiaste studenten
In Duplo zoekt nieuwe bestuursleden voor het 
collegejaar 2008-2009! Een jaar In Duplo bestuur 
betekent een jaar vol gezelligheid en daarnaast 
ook een jaar waarin je belangrijke vaardigheden 
opdoet en veel nieuwe contacten legt. Een be-
stuursfunctie bij In Duplo is een parttime functie 
en dus ook goed te combineren met het mr.drs.-
programma zonder studievertraging op te lopen. 
Interesse? Surf nu naar www.induplo.nl voor meer 
informatie of kom langs op H7-05!

UniPartners Rotterdam
Nieuwe bestuursleden gezocht
UniPartners Rotterdam is een non-profi t acade-
misch consultancybureau gevestigd op de EUR. 
Ben jij een Bachelor3 of Master student, geïnte-
resseerd in consultancy, ondernemend, proactief, 
creatief, sociaal vaardig en gezellig, dan ben jij 
wellicht het nieuwe bestuurslid van UniPartners 
Rotterdam! Je komt in contact met bedrijven en 
leert te werken als ondernemer en consultant. Ge-
interesseerd? Mail naar rotterdam@unipartners.nl 
of bel 010-4082543.

AIESEC
Help WFP met de strijd tegen honger!
Het TNT Global Experience Programme biedt 
studenten de unieke mogelijkheid om een strategi-
sche stage te doen op een kantoor van het World  
Food Programme. In september vertrek je samen 
met een partner naar Burkina Faso, Madagaskar of 
Zambia om het WFP te helpen bij strategische en 
logistieke problemen. In maart 2009 ben je weer 
terug. Meer informatie op www.gep2008.org en 
vul het aanmeldingsformulier in vóór 19 mei.

SERVICE

Mentoren voor Economie, Econometrie en E&I 
gezocht! Leerzaam + leuk
De Faculteit  der Economische Wetenschappen 
zoekt studenten die, als mentor, een groep van 
circa 15 eerstejaars studenten gaan begeleiden. 
Hiervoor ontvangt men een vergoeding. Gedu-
rende het hele collegejaar treedt de mentor op als 
aanspreekpunt voor studenten en helpt hen bij het 
aanleren van de noodzakelijke studievaardigheden. 
In verband met het bindend studie advies (BSA) 
houdt de mentor individuele gesprekken met de 
studenten uit zijn/haar mentorgroep. De mentor 
krijgt hiervoor gerichte trainingen. Mentoren 
voor de opleiding Economie moeten ongeveer 90 
uur beschikbaar zijn, voor de overige opleidingen 
ongeveer 40 uur. Daarnaast moet men rekenen op 
circa 1 uur per student voor het BSA. Deadline voor 
inschrijving is 26 mei. Toelating geschiedt middels 
een sollicitatiegesprek. Vereist is dat in augustus 
2008 alle B1-vakken zijn behaald. Op donderdag 28 
èn vrijdag 29 augustus moet men beschikbaar zijn 
voor de eerste trainingen. Heb je interesse? Kijk op 
de FEW site: www.few.eur.nl/studenten/bachelor 
of www.few.eur.nl/studenten/master onder het 
kopje ‘Nieuws’, daar staat het inschrijfformulier, 
of haal dit af bij het Onderwijs Service Centrum in 
H6-02. Nadere info: ntwigt@few.eur.nl voor Econo-
mie, vansonderen@few.eur.nl voor Econometrie en 
voor E&I.

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

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

Vertrouwenspersonen
Word je wel eens lastiggevallen, gepest, (seksueel) 
geïntimideerd? Neem dan contact op met de ver-

trouwenspersoon! Dorie Geers, Bureau Studenten-
decanen, kamer G3-10, tel. (010) 408 1139, e-mail: 
vertrouwenspersoon-studenten@oos.eur.nl

Eenakterfestival
Maandag 19 mei, 20.00 u, Bibliotheektheater Rot-
terdam. Toegang gratis! De RKvV  organiseert i.s.m. 
Erasmus Cultuur het Studenten-eenakterfestival. 
Dit  festival is een toneelwedstrijd voor alle Rot-
terdamse studenten-gezelligheidsverenigingen. 
Elke vereniging voert een korte akte op. Deze kan 
speciaal voor deze avond geschreven en gemaakt 
zijn, maar het kan ook een akte zijn uit een toneel-
stuk dat de vereniging later in het jaar opvoert. 
Het mag ook cabaret of musical zijn.! Een jury 
bestaande uit bestuursleden van de verenigingen 
o.l.v. een theaterdocent zal de prijs uitreiken aan 
de, leukste, opvallendste of ontroerendste eenak-
ter. Meer informatie: www.eur.nl/erasmuscultuur

Erasmus Dance Event
Woensdag 28 mei 20.30 uur, Bibliotheektheater 
Rotterdam. Toegang gratis! Streetdance, Salsa, 
Bollywood-dans, en optredens van de Erasmus Jazz 
Dancers en de Erasmus Dance Company. Een avond 
waarop je naar dans kunt kijken, maar ook zelf 
kunt dansen. Onder begeleiding van de aanwezige 
workshopdocenten kan er worden geoefend in 
diverse dansstijlen. Trek je stoute dansschoenen 
aan en swing mee! Meer informatie: www.eur.
nl/erasmuscultuur

Studentassistenten Wiskunde gezocht
De vakgroep Beslissings- en Informatieweten-
schappen van de RSM Erasmus University zoekt 
studentassistenten voor het wiskundeonderwijs in 
het eerste jaar van de studie Bedrijfskunde. Werk-
zaamheden: het geven van responsie-colleges, 
assistentie bij correctie van tentamens. Periode: 1 
september – 31 december 2008. De aanstellingen 
hebben een omvang van 3 halve dagen per week. 
In aanmerking komen tweede- of hogerejaarsstu-
denten Bedrijfskunde, Economie of Econometrie 
met goede cijfers voor de wiskundevakken. Reac-
ties: Binnen twee weken na heden bij drs. C. Buk-
man, RSM Erasmus University, kamer T9-52, Burg. 
Oudlaan 50 / Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. 
tel:010-4081981.E-mail: cbukman@rsm.nl

ECONOMIE 

STUDENTENZAKEN

ERASMUS CULTUUR

VERENIGINGEN

Advertentie

STUDENTASSISTENTEN
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Prof.dr. Frank Grosveld, celbioloog van het Erasmus 
MC, is één van de vier topwetenschappers die door 
de KNAW zijn benoemd tot Akademiehoogleraar. 
De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar. 
De benoeming betekent dat prof. Grosveld zijn 
bestuurlijke werkzaamheden als afdelingshoofd en 
clusterhoofd binnen het Erasmus MC de komende 
vijf jaar zal neerleggen. Voor deze functies zullen 
geschikte opvolgers worden gezocht.

Dennis de Gruijter, alumnus van de Faculteit der 
Wijsbegeerte, heeft de tweede Immanuel-Kant-
essayprijsvraag gewonnen.. De prijs, een initiatief 
van uitgeverij Boom, Filosofi e Magazine, De Groene 
Amsterdammer en Trouw is voor het eerst uitge-
reikt in 2006. De Gruijter (1978) studeerde aan de 
School van journalistiek in Utrecht maar maakte 
na een paar jaar de overstap naar Rotterdam, waar 
hij in 2004 afstudeerde af in de Geschiedenis van 
de fi losofi e.

Dennis Huisman, verbonden aan het Econome-
trisch Instituut van de FEW, heeft samen met een 
team van de Nederlandse Spoorwegen de prestigi-
euze Franz Edelman Award 2008 gewonnen voor 
de dienstregeling die eind 2006 werd ingevoerd.
Naast dr. Huisman maakten prof.dr. Leo Kroon en 
dr. Gábor Maróti, beiden verbonden aan RSM Eras-
mus University, deel uit van het winnende team.

Ton Molendijk (59), pedel en hoofd Universitaire 
Plechtigheden van de Erasmus Universiteit Rot-
terdam, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Molendijk werd geëerd vanwege zijn 
jarenlange inspanningen voor de plaatselijke Oran-
jevereniging bij  offi ciële vieringen in Dordrecht. 
De burgemeester van Dordrecht memoreerde 
ook Molendijks protocollaire rol op de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, en met name zijn initiatief 
tot de inmiddels traditionele jaarlijkse pedellendag 
in Nederland en België.

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 komt uit op donderdag 29 mei 
a.s. Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 20 mei. De daarop volgende nummers ver-
schijnen op: 12 en 26 juni. Deadline telkens 9 dagen 
voor verschijning (op dinsdagen om 12.00 u.)

PERSONALIA
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Natalia Chapliuk

The past month has definitely been a sports 
month in China. The Olympic torch arrived on 
the mainland after it was first lit at the sacred 
and serene site of Olympia in Greece, by women 
dressed like ancient Greek goddesses. On May 
2nd, the torch arrived on Hong Kong soil where 
it received a warmer welcome than it did in 
other parts of the world. I was in Hong Kong on 
that rainy Friday, and I witnessed the crowds of 
people supporting the torch relay. Only a few 
people were wearing T-shirts with a Chinese 
character that symbolizing ‘democracy’ instead 
of ‘free Olympics’. The people of Hong Kong were 
determined to make it a happy event – espe-
cially the young people. There were many school 
pupils and university students, who were wear-
ing red shirts with the Olympics symbol. The 
atmosphere in the whole city was very festive, 
and nice decorations and Olympic music added 
to the feeling. When I arrived back in Beijing 
later, all my classmates were really excited about 
the fact that the torch has now reached China. It 
is currently on a tour around the country. It will 
visit Macao, Hainan, and all the other major 
cities of mainland China before it reaches Bei-
jing on the August 6th. 

In the mean time, Beijing has already become 
a sports arena. The authorities have ruled that 
all public sporting venues in the city can only 
be used in direct relation to the Olympics. There 
are thousands of Beijing-based sports fans who 
want to both practice and watch sports at the 
same time. The Good luck Beijing Games, the 
China Athletics Open, the FIG World Cup Gym-
nastics and a couple of football tournaments are 
keeping the Chinese and the expats entertained. 
The weather is also making everybody happy, 
because being outside and enjoying some fresh 
air and exercise pleases many. When I say fresh 

air, I do refer to the breeze that one can feel once 
in a while. Beijing is now working hard to get its 
air properly fresh for the Olympics, so that ath-
letes can practice in the city without suffering 
allergic asthma. Also the university’s basketball, 
tennis and squash courts and the football pitch 
are now full of sports enthusiasts, from early 
morning until late at night. 

Another important sports event this month will 
be the opening of the Bird’s-Nest Olympic Sta-
dium. The lucky ones who have already visited 
it, say it is similar to what one imagines Willy 
Wonka’s chocolate factory to be. We all know 
what the outside of the stadium looks like, but 
the 11,000 square meters of tunnel-labyrinth 
and rooms below ground level are still to be 
discovered. 

China is a country with 1.3 billion of sports-crazy 
citizens. Even the ones who do not practice 
sports show their sports spirit through their 
dress codes. The young generation – the Y gen-
eration that I introduced to you before – almost 
all wear sports cloths these days. To many, 
0having Nike, Adidas, Kappa, or local brands’ 
sportswear, is better than wearing any Gucci 
or D&G clothing. It is unbelievable to realize 
how young people have changed their, what 
we would call ‘daily jeans’, for their ‘daily sports 
pants’. Interestingly, girls will even wear these 
sports clothes in combination with high heeled 
shoes. The sporty image has become huge. 

Sports, sports, sports, It is the word that I have 
heard the most lately. China, and Beijing in 
particular, has definitely had its first real sports 
month now. There will be a few more to come 
before the real 08-08-08 event will make the 
entire world go sports crazy.  

Sports cloths and high heels

Love and Hate  Niels van Poecke, Pro-
gramme maker at Studium Generale, says about 
today’s sports events: “Horrible!”
“I did both judo and tennis but I lost my sports-
minded focus during my years in high school. 
Other things became more interesting. The 
physical condition is no longer what it used to 
be either. Yet, I do still like watching cycling and 
speed skating. For the skating I will even go up 
to the Heerenveen skating rink. However, also 
the atmosphere around the speed skating is a 
mystery to me. Why must there always be this 
horrible carnival atmosphere? This nationalist 
orange fever accompanied with beer and junk 
food only: awful! Would people actually miss 
these things if they were taken away? The orange 
fever surrounding the football also seems totally 
out of place. There is little  spirit  in the game the-
se days, I think. Players half-heartedly do what 
they are supposed to do. It reminds me of the 
Dutch Parliament. One person is lecturing while 
the audience chat a little or have fallen asleep. 
And then there also is national coach Marco van 
Basten. It beats me how this guy could announce 
months before the European Championships that 
after the EC he will stand down. Football has be-
come commercialised and dead-boring. 
For that reason I am not looking forward to the 
European Championships. But I am sure that 
as soon as it has started I will start watching the 
games and keeping track of the scores. Even in 
me this weird orange fever will surface.” 
DR/ photo LW

SPORT? 
NOT ME!
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Some of the newer student sports, like golf and 
lacrosse (a fierce kind of hockey with a net on the 
stick) have been doing well. During the last year, 
their membership numbers have doubled. The Rot-
terdam Jaguars are currently the second-best Dutch 
lacrosse team and expect to get the national title at 
the end of the season. They even supply the Dutch 
national team with five players during the European 
Championships in Finland. The success is mainly 
due to the team’s new American coach. The sport 
originates in America too. 

EC player Nick Muller: “Our new coach and 
trainer, Mike Fawcett, has been playing Lacrosse 
since he was seven years old and used to teach it 
at a high school. No one in Holland can beat that 
because the game has only been played here since 
2000.” However, to have five of their players in the 
national team is not what everybody takes most 
pride in. Last year, the Rotterdam Jaguars only had 
one team; now there are three, including a women’s 
team! “Especially the women’s team is something 
very special in Holland”, Muller claims.    

Golf does not have a general national competition, 
but the secretary of R.S.G.A. Sweetspot of Rot-
terdam, Willemijn Mulder, won the Neary last 
season, a national championship. “I could drive a 
self-picked BMW for a whole week as part of my 
prize. What is more, in its four years of existence, 
the student golf club has already attracted 150 
members. 

Also doing well are the rowers of A.R.S.R Skadi. 
Three of them will be going to the Olympics and 
one won the Varsity. The last of the successful 
clubs is volleyball club A.R.S.V.V. Alcazar. At the 
moment they are still in the second league, which 
is a regional competition. However, if they win this 
season, and odds are that they will, they will be 
playing in the first division next year, which is a 
nation-wide competition. 

Things are not going so well at rugby club 
R.S.R.C. They relegated from the second to the 
third division on just a single point. This means 
that they will be bound to their own region for now, 

while earlier they had half of Holland to pound 
into. Winfred Damler, president of the club, admits 
that the second division was a bit too challenging: 
“The season before this one we entered the second 
division and the difference with the third was enor-
mous. We just weren’t ready for that yet.” A com-
forting thought however is that the first-years team 
won the national “Jonghe Honden” tournament. 

The saddest news of this season came from diving 
club R.S.D.V. Calypso, which shut down. Former 
president of the club Vincent Kneefel: “In short it 
comes down to a lack of enthusiasm for diving in 
the Netherlands, cold and murky diving waters 
allowing for poor visibility and a lack of board 
members who are also experienced divers. PP

Rotterdam’s students do not have the reputation of being the nation’s most fanatic athletics. 
However, after a few phone calls it became apparent that this season Rotterdam-based student 
sports clubs have been relatively successful.   text Persis Pijnenburg 

ROTTERDAM’S STUDENT SPORTS CLUBS: 
TALES OF PROGRESS AND SETBACKS

THINGS TO DO IN ROTTERDAM by Vytautas Serys

BEACH IN THE CITY
Summer is fast approaching and Rotterdam is 
about to have its beach again. The location is the 
same as previous years – right next to the Erasmus 
Bridge. This year, “Strand aan de Maas” will open 
again on 28 May and will keep welcoming guests 
until the end of September. Visitors will be able 
to enjoy all the things one can expect at a regular 
beach: from sunbathing till partying. On the beach 
there is plenty of space to move your body and play 
sports like beach volleyball. As well as that, there is 
of course the possibility to just lie down and enjoy 
the sun.
What is more, the day’s sunset does not mean the 
end to all the fun: Almost every night on the beach 
will be a special night. All Thursday nights for 
example will be dedicated to salsa dancing because 
Thursdays are ‘salsa beach’ days. Those nights are 
going to be filled with salsa rhythms and move-
ments – a great opportunity to show your skills! 
The Fridays and Sundays are the jazz days. Can 
you think of anything better than to just lie on a 
beach while a live band is playing for you?
Next to these activities, special sports events, clas-
sic concerts, tango and world-music nights will be 
organized as well. But the beach is not only about 
relaxing and partying. There is also good food at 
the restaurant. The menu offers a wide variety of 
choices and starts with simple sandwiches, ‘tapas’ 
and salads and also has fish, meat or vegetarian 

dishes. Furthermore, from the restaurant, one has a 
magnificent view over the Maas river. Visitors can 
enjoy this view while sitting inside during cold or 
rainy evenings. 
Last year the beach became a popular place among 
students who loved spending their warm spring 
and summer evenings there, lying on cozy beach 
pillows in the sand and having drinks. If you travel 
by tram or metro, you should get off at the stop 
called “Leuvehaven” and look for the „Strand“.
Leuvehoofd 5, Rotterdam 
www.strandaandemaas.info 

DANCE DANCE DANCE
On Wednesday 28 May, the Erasmus Dance Event 
will take place in the “Bibliotheektheater”. This 
will be the third edition of this annual presentation 
of student dances, organized by Erasmus Cultuur. 
Various student dance groups will dance different 
kinds of dances from all over the world starting 
with classical dance till modern and exotic dance 
styles. The performances will be done by students 
from different dance groups and their teachers, 
who will also do the workshops. Like most Erasmus 
Cultuur events - this one is no exception – entrance 
is free!
Wednesday, 28 May, 8 pm at the Bibiotheektheater, 
Hoogstraat 110, Rotterdam
www.eur.nl/erasmuscultuur/english

CYCLING THROUGH THE 
COUNTRYSIDE
Have you ever thought of leaving the city for a 
while and flee from civilization to enjoy the beauti-
ful countryside? Quite often such plans end up with 
one problem – transportation. Also, places that are 
easy to reach by train are often not that much dif-
ferent from what we get in Rotterdam or any city’s 
surroundings. However, there are some ways to get 
you out of civilization, even without using a car. 
Why not taking your bike with you on the train? 
To bring along a bicycle on the train will set you 
back only six euro, (regardless of your destination). 
However, it can be a little complicated to find the 
allocated spots for bicycles in the train. Also, you 
are only allowed to take your bike on the train after 
the morning rush hour. So, here is a great solution 
to these hassles: – the “OV-fiets”. This is a public 
transport bicycle renting system. It does not matter 
whether you are at Rotterdam Blaak, Amsterdam 
Centraal or Voorhout – a bike can be easily and 
quickly rented for 2,85 euro per day, (20 hours), at 
most railway stations in Holland, without you hav-
ing to pay any deposits. The only thing required is a 
personal “OV-fiets” pass which costs 9,50 euro per 
year. Details of the simple subscription procedure 
can be found on-line.
http://www.ov-fiets.nl/engels/index.htm,  www.ns.nl 
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Name: Liza Pixopoulou
Study: Master student
Country: Greece

Miracles  After winning Euro 2004, which sur-
prised everybody, Greece returns to the European 
Championships. The link between Football and 
Greece was not as logical a thing before 2004. Liza 
describes football in Greece as being: “About fun, 
gathering with friends, drinking beer, eating souv-
laki and gyros, and arguing about which is the best 
team in Greece. Stadiums are always full 
during the matches!” Most of the rivalry appears 
to be between the supporters of the Greek national 
team itself. The competition between national foot-
ball clubs, like Olympiakos and Panathinaikos does 
not appear to temporarily stop when the national 
team is playing. When asked who she thinks is the 
best football player, Liza chuckles and answers: 
“Definitely Karagounis. Because he always fakes 
getting hurt and gets away with it.” Something that 
the Greek fans often shout during matches is “Otto 
Moto!” This cheering is meant for Otto Rehhagel, 
the German coach of the team. If there were any-
thing Liza would tell the men of her team so as to 
encourage them, it would be: “Show the world that 
the Greek have the most testosterone!” Football is 
definitely important in Greece and even though vic-
tory came unexpectedly at Euro 2004, Liza remains 
cynical about Greek’s chances this time: “Miracles 
happen only once...”

Name: Lisa Björk
Study: Exchange student at RSM
Country: Sweden

Charming  Lisa is from Sweden, from the 
west-coast city of Gothenburg. Although she cur-
rently studies at the University of Lund, she has 

come to Rotterdam to attend the International Week 
at Erasmus University. Lisa is not a big football 
fan – she does not follow all the football news and 
the games. However, to her, watching the game of 
football can still be fun and a great way of spen-
ding time with her friends. And even though Lisa 
does not watch football very often, she tries not to 
miss any of the important games during the World 
Cup or European Championships, especially when 
the Swedish team is playing. These games are the 
most interesting, fun and charming. Of course Lisa 
supports her national - Swedish team and expects 
a good performance by them this year during the 
2008 European Championships. It is realistic to 
have such expectations because the Swedish team 
has played well in the past and has even played in 
semi-finals. Lisa usually watches the matches to-
gether with her friends either at somebody’s home, 
or in a bar. She is already looking forward to watch-
ing the first match between Sweden and Greece on 
10 June. She is not planning to go to Salzburg for 
this game, but she will definitely watch it on TV.

Name: Enzo Wälchli
Study: Exchange student at RSM
Country: Switzerland

Naked  “No doubt – Switzerland is going to 
win!” A very clear statement coming from this op-
timistic and patriotic Swiss. However, Enzo is very 
much aware of the challenge the Swiss national team 
is facing. Since they are hosting the Championships, 
they did not have to qualify. But this did not stop 
them from performing well last summer. They won 
against the Dutch national team 2-1. This victory 
strengthened the Swiss belief in a good outcome 
during the European Championships. For Enzo it 
would be a joy to see Switzerland win against the 
Netherlands again: “We did beat Holland once and 
we will beat Holland again!” Should this and further 
victories lead to the Swiss winning the European 
Championships, he would not hesitate to run the 
streets of Rotterdam naked, only wearing the Swiss 
flag, to honour his national team. Until then Enzo 
will join his friends and follow the championship’s 
games on TV. The atmosphere will be interesting 
since some of his friends are French and German. It 
will be exciting to sit next to the ‘enemy’ and cheer 
and cry together with them. Sadly the tickets for the 
stadiums are too expensive, but there will be big par-
ties in nearly every pub with a TV, so Enzo does not 
mind not being in the stadium itself. 

Name: Thomas Korbar Olcott
Study: IBA 3rd year
Country: Croatia

Unpredictable  Until the break-up of Yugo-
slavia, the Croatian national team did not exist as 
an independent football team. In 1992, FIFA 
recognized the national team. Ever since, Croatia 
has been an unpredictable opponent to many, quali-
fying for nearly every World Cup and Euro Cup. 
In 1998 the team astonished everyone by beating 
Holland and ending up ranked third in the World 
Cup tournament. “I was on Silba, a small Croatian 
island, that day”, says Thomas while smiling 
nostalgically. “I was small and I had to climb a tree 
to be able to see over the large cheering crowd to 
see the game. I still remember an old man walking 
up to me and letting me sip some of his wine to 
celebrate the victory.” 
The most dangerous game to watch would be the 
game between Serbia and Croatia, Thomas says. 
Here history still plays its part. The stadium will 
be filled with red and white, and police uniforms. 
A common cheer among the more aggressive fans 
is: kolko nas ima, which means: watch out for how 
many there are of us! 
The team Thomas would most like to see Croatia 
beat, is Italy. “Italy has won too many times”. Win-
ning the Euro Cup this year will not be easy for the 
red and white checkered shirts. The Croatian stu-
dent thinks that with Eduardo Da Silva having been 
injured, Croatia has lost its best striker. “We face 
some tough competition. But I think we still have a 
fighting chance.” A Dutch friend of Thomas ironi-
cally comments: “If Croatia wins, I will give you 50 
euros! I am sure I can keep them in my pocket.”

With the European Championships coming up it means that a lot of hearts will beat for the sixteen footballteams that must per-
form in Austria and Switzerland this June. Students from the sixteen participating countries about hope, chances and rivals, but 
mostly about having fun.                                                                   text Alexander Broekman Giovanna Sanches  Vytautas Serys Christiaan 

MIRACLES MAKE OPTIMISTIC
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Name: Łukasz Piaszczyk
Study: IBEB 1st year
Country: Poland

Beenhakker  “The Polish team often 
surprises with their performance”, says Łukasz, 
stating that although there are big countries like 
Germany and France, Poland still stands a good 
chance. The problem for Łukasz is that Poland 
is missing many of its good players. They have 
changed citizenship and now play for other coun-
tries like Germany. Famous examples are Klose and 
Podolski, whom are both originally from Poland. 
On the other hand, the Polish team is trained by a 
foreign coach for the first time, namely the Dutch-
man Leo Beenhakker, which brings new opportuni-
ties and chances to the team. 
Furthermore, Łukasz is already looking forward to 
the next European Championships in Poland and 
Ukraine in 2012. This prospect might encourage 
the Polish team to perform well now, like they did 
in earlier tournaments such as the 1974 and 1978 
World Cups. Then they played real well against 
teams like Germany and Łukasz hopes to see them 
do that again this time. Although Łukasz is not 
planning to watch all of the championship matches, 
he will definitely spend time seeing some matches, 
in case Poland makes it to the semi finals.
Football might not be Poland’s strength yet. The 
country does have a lot of undeveloped potential 
though. They already perform well in other sports 
like volleyball, where they just got second in the 
World Championships. So Poland’s chances for this 
European Championship are still open and Łukasz 
might have good reasons to take his Polish flag out 
and congratulate his winning team. 

Name: Maximilian Buchner
Study: Exchange student at RSM
Country: Austria

Altitude  Although he has not spent much 
time in Austria the past couple of years, Maximil-
ian Buchner has a very clear opinion about the 

Austrian football team: The Austrian football team 
is only able to participate in these Champion-
ships due to the fact that Austria is one of the host 
countries. It therefore automatically qualified for 
participation, as did Switzerland, the other host 
country. Taken into consideration that the Austrian 
team has not managed to qualify for a European 
Championships tournament over the past 40 years, 
Max does not expect a lot from the Austrian team. 
The only advantage the Austrian team could have 
is the abundance of fans in their home country and 
the relatively high altitude of the stadiums, which 
some teams may not be used to. Therefore one of the 
only chances for Austria to score and win, would be 
against teams that do not cope well with the alpine 
climate, which the Austrians are definitely used to. 
Max will enjoy the times at the pubs and the public 
squares with the big screens where the football 
atmosphere is spread. He hopes that there will not 
be too many hooligans, since they tend to disrupt 
the friendly sportive atmosphere of the European 
Championships. Personally it would be a joy for 
Max to see Austria win against Germany, since 
they have only lost against the Germans for the 
past 30 years. Every Austrian dreams of a second 
Cordoba for that reason.

Name: Laura Ruzzante
Study: IBA 1st year
Country: Italy

Family thing  Italy is the reigning World 
Champion, and after much scandal and problems 
they could add another star to their shirts, symbol-
izing their fourth global football victory. It should 
not come as a big surprise that Italy has a vast 
football culture: “Football is a family thing. Every 
Sunday we come together to watch the game and 
shout at the TV”. Italy is not new to doing well in 
the World Cup, after four victories and many place-
ments in big tournament finals, they rank among 
the best teams worldwide. However, the first 
rounds of the last World Cup would make you think 
differently as Italy was performing poorly. Laura 
was in Africa at that time. She never knew that Italy 
had made it to the finals, playing against France, 
and was surprised: “I ended up watching that final 
in a room full of French people and the French 
were playing well. During the second half of the 
match there were many sad faces in the room, and I 
couldn’t keep myself from cheering in their faces!” 
As for the upcoming Euro 2008 tournament, Laura 

is cautious. She says that she is not very fond of the 
new coach and she also believes Italy has become a 
bit complacent after its last victories and therefore 
might underestimate its competitors. If Italy wins 
Euro 2008, Laura will not stop herself from jumping 
into the fountain of her town’s main square.

Name: Erik Berning
Study: IBEB 2nd Year
Country: Germany

Favorite  Erik Berning is half Dutch, half 
German, but when the conversation’s topic turns 
football, he becomes German and Euro 2008 is no 
exception. Erik expects the German team to win. 
He might support the Dutch national team as well, 
but he also says that “as soon as the Dutch are out, 
the German team will be the only favorite”. When 
asked which team he would like to see losing, Erik 
answers France or Italy. He is not a fan of France. 
This year the French are in the same group as the 
Netherlands.
Erik watches football frequently. On Sundays he 
tends to stay at home in front of the TV to watch 
the games of the Dutch league. For the Champion’s 
League games he goes to the university’s sport com-
plex, where the matches are shown on a big screen. 
But whenever the German teams are playing, Erik 
goes somewhere else. He watches those at the Ger-
man School in Den Haag. There many Germans 
meet, all dressed up in their favorite team’s colors 
and shirts and with other attributes, to support 
their clubs.
There is one major thing that irritates Erik beyond 
belief. That is people who call the game soccer. In 
his opinion the people referring to football with that 
word should be condemned for humiliating this 
majestic game.

Name: Guillaume Bischof 
Study: IBEB 2nd year
Country: France

Zidane  Guillaume is French, but he now lives 
and studies in the Netherlands. He likes football 
and follows the news about it. Although he does 
not watch each and every game, the important ones 
are never missed. It would be hard to describe the 
frequency with which he watches. This depends on 
which teams are playing and how often his favorite 
teams play. Guillaume has two favorites. One is 
Feyenoord football club from Rotterdam and the 
other is the French national team. Their games and 
performances he tends to follow all the time. He 
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usually watches these games either with friends in 
a bar or simply at home.
Of course Guillaume is going to follow the Euro-
pean Championships 2008 during which he will 
support the French national team. He thinks that 
they are able to win and he hopes for it. It is not an 
unlikely scenario, because the French have been 
both World and European champions in the last 
decade. During the 2006 World Cup, only Italy 
proved better than France. Guillaume would say 
that Zinedine Zidane is the best player ever. This 
midfielder has been instrumental in achieving the 
last important victories. The first match of the 
French national team in this year’s championship is 
on 9 June in Zurich against the Romanians, whom 
they will of course try to beat.

Name: Bogdan Alexandru Popescu
Study: Master student 
Country: Romania

Religion  Romania does not really have a 
history of great victories in football. But Bogdan 
says that the sport “is just one step below religion.” 
Romania was one of the four national teams to par-
ticipate in the first three World Cups, so there is a 
long tradition. When the national team plays in the 
World or European Championships, the country’s 
cities color with yellow and the air is filled with 
energy. There is much passion for football, which 
comes with a lot of shouting and alcohol.  Accord-
ing to Bogdan, the saint in the religion of Romanian 
football would be Gheorghe Hagi. “He is not 
playing anymore but he was a very unpredictable 
player, and extremely technical. Nowadays he is a 
living legend.”
Romania doesn’t have any real arch-enemies in 
football, but Bogdan adds: “In the last decade the 
Netherlands have played tough and we happened 
to have been in the same group often.” Bogdan does 
not give his team much of a chance for the upcom-
ing international tournament. But then again: “If 
Greece could win in 2004, when nobody expected 
this to happen, anything will be possible this time 
around as well.”

Name: Martina Barabasova
Study: IBA 1st year
Country: Czech Republic

Good time  Martina Barabasova is not a 
football person. She does not follow the football 
news or gossip. Usually Martina does not watch 
football matches and does not care who is playing 
where, against whom and how. Yet, the European 
and World Championships could be the exception 
to this rule. She enjoys watching the important 
matches with the Czech national team playing, but 
only when they are winning or when the odds are 
that they will win. Why should she care, ruin her 
good mood and put up with the nerves when the 
team is going to lose? For Martina, a football match 
is just a way of having a good time with friends in 
a bar. She is not the person who waits for football 
games. If there is a match – fine, if not, also great. 
Martina thinks that this year the Czech team is 
good enough and expects them to do well. Fur-
thermore, the past shows that Czechs are not that 
bad at football at all. Probably it is not realistic to 
expect the Czechs to win the 2008 European Cham-
pionships. But with some luck, it might be possible 
to get to second or third place.

Name: Fazil Bolukbas
Study: IBA 2nd Year
Country: Turkey

Rivalry  Football is not Fazil’s favourite topic, 
but he is still quite well informed about the chal-
lenge his national team is faced with during Euro 
2008. Although he thinks that Turkey’s chances are 
not too good, he still hopes for them not to drop out 
too early. He would love to see Turkey play Greece 
because of the national rivalry between the two 
countries. As Turkey holds the record in scoring 
the fastest goal in a game, which was after only 15 
seconds, he cannot wait to see the same thing hap-
pening again when they are playing against Greece. 
In 1997 Fazil was in Turkey watching the Dutch 
playing Turkey. Shortly after this game, he made 
his way to the Netherlands where he then watched 
the return game of the Netherlands against Turkey. 
This was actually not planned but it fitted just 

right. It got even better when in 2000 the European 
Championships were hosted by the Netherlands, 
(and Belgium), and Fazil ran into the players of the 
Turkish national team in front of their hotel. 
Fazil would like to see Turkey play against the 
Netherlands, just for the sake of the excitement it 
would stir up in the pubs in Holland. For him Euro 
2008 will be many long evenings with friends and 
some drinks, enjoying the football spirit.

 Name: Laura Garcia Castillo
Study: IBA 3rd year
Country: Spain

Male sport  As soon as Laura hears the 
word football, excitement and fun automatically 
spring to mind with her. Being a big Real Madrid 
supporter, watching Spanish matches has become 
the synonym of enjoyment. This is proven further 
when she recalls watching Real Madrid play 
Barcelona when the royals won with 4-0. This foot-
ball-minded spirit is not applicable to most women 
in Spain though: “The younger female population 
has now become more interested in football, but 
this is mainly because of the social meaning that 
is attached to it.” She says: “It is fun when a large 
group comes together to laugh and cheer for our 
people!” However, when Laura was asked about 
the UEFA Women’s Championships, she said she 
was not aware of its existence and she also slightly 
doubted the successes of such events in the future. 
She adds: “It is one extra positive point in the 
equality-of-the-sexes struggle, but I still think that 
football as a sport itself belongs more to males than 
to females. It is a simple matter of physiology and 
body strength”. Who are Spain’s worse rivals? She 
directly mentions Portugal, France and Italy. She 
says that Spanish tactics actually tend to change 
while playing against these teams: “We lose a lot of 
confidence, so defence then becomes our main strat-
egy. We attack a lot more when we are playing any 
other rival.” However, she instantaneously forgets 
about this when we asks about her favourite player: 
“Casillas is the best goal keeper in the world!” 
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ERASMUS CULTUUR
Erasmus Dance Event
Wednesday May 28, 20.30 hours, Bibliotheekthe-
ater Rotterdam. Free Entrance! Streetdance, Salsa, 
Bollywood, and performances by the Erasmus Jazz 
Dancers and the Erasmus Dance Company. All kind 
of dances will be shown during the Erasmus Dance 
Event and afterwards you will be able to do a little 
dancing yourself. More information: www.eur.nl/
erasmuscultuur/english

RSC - HERMES INTERNATIONAL COMMITTEE
InternationalParty
Dear Internationals, the time has come for another 
amazing International Party. Therefore, the Bikini 
Club will open her doors on Wed. 21 May 2008 from 
24.00 hours until late ;) Entrance is free!!! Don’t 
forget to bring along your friends! See you in Bikini! 
Bikini Club - Robert Baeldestraat 55.

STUDENT ASSISTANTS
Vacancy for Student Assistants
The department of Decision and Information Sci-
ences of the RSM Erasmus University is looking 
for Student Assistants for the course Quantitative 
Methods and Techniques: Mathematics in the first 
trimester of the coming academic year. The activi-
ties include: Leading workshops of the course. As-
sistance in marking the exams of the course. The 
time period of the activities is from the 16th of 
August until the 31st of December 2008. The size of 
the appointments will be 2 days per week. Eligible 
are students who are at least in the second year of 
their study in International Business Administration 
or International Economics and Business Econom-
ics and have gained high marks in the quantitative 
courses. If you are interested, please contact: drs. C. 
Bukman, Room T09-52, Burg. Oudlaan 50 / Postbus 
1738, 3000DR Rotterdam. Telephone number: 010-
4081981. E-mail: cbukman@rsm.nl

SERVICE

Name: Nuno Camacho
Study: PhD student 3rd year
Country: Portugal

Battlefield  Being the host of the 2004 
European Championships has proved quite a 
nerve-wrecking experience to many Portuguese, 
according to Nuno and his description of that event. 
Football is a sport that almost everyone is familiar 
with in Portugal. Although the organization of Euro 
2004 went quite smoothly, losing the final against 
Greece was certainly not very easy for the Portu-
guese to cope with. In addition, the feelings of the 
Portuguese people about the game against Holland 
are worth mentioning too. “The game was more like 
a battlefield than anything else. It was a disgrace 
to football and to both teams”, Nuno says disap-
pointed. Time goes on though, and now Holland 
does not seem to be the worse threat Portugal might 
face. According to Nuno, the fact that Greece won 
the previous tournament, and has so far proven to 
be a strong opponent, definitely worries Portuguese 
supporters. When being asked about Portugal’s 
chances for this year, he, like some of the others, 
seems not too hopeful: “The fact that we have many 
supporters may help us. But once you start reason-
ing, you realize that a third place might already be 
a great result, also considering the current condi-
tion of the team and what the strengths of major 
opponents like France and Italy are. However, we 
put a strong hope in Luis Filipe Scolari’s strategy 
and in Cristiano Ronaldo’s inspiring footballing. 
He should score many goals and then, who knows.” 
And Nuno finishes with the statement: “The main 
point is that football should be used as a tool to 
unite people, rather than separate nations.” 

Name: Alex Khromov
Study: Master Student
Country: Russia  

Billionaires  For Alex, football is a won-
derful social event, as it is for many other Russians 
nowadays. Alex says that in the nineties, much 
of the interest in football was lost. But because of 
large investments of billionaires in the sport, “a lot 
of people have picked up from where they had left 

before.” About Russia’s achievements in previous 
European Championships, Alex says that ending 
up fourth in their group was actually ‘an acceptable 
result’. There was little to no expectation towards 
a victory so there was no disappointment involved 
in the loss. Still, for this year, Alex believes that the 
involvement of Guus Hiddink and the many invest-
ments in the sport have increased expectations 
significantly.  
Alex also mentions the fact that a neutral past 
in football means that currently Russia does not 
have any specific rival team, maybe with the small 
exception of the Netherlands after their win over 
Russia in the 1988 finals or West Germany in 1972. 
Unfortunately, Alex does not sound very optimistic 
about Russia’s chances in the 2008 tournament. He 
describes the presence of Guus Hiddink as a step 
closer to victory in a one-of encounter game. How-
ever, due to the lack of a consistent team, they will 
“definitely not be able to win and perform well and 
consistently, which is something that the European 
Championship requires.”

Name: Gerrit van Eck
Study: Master Student 
Country: Holland

Bad-hair-cut  Gerrit’s first football 
memories go back to his baby years, when listening 
to the commentator’s screaming voice announcing 
Ajax’s victory in the Dutch National League in 
1986. According to him, his love for football cannot 
even be rated in a scale. In fact, this can only be 
done by ‘something greater than what we are’. But 
how would he describe the passion shown by Dutch 

people during the European Championships? His 
answer is: “Dutch people are patriotic, but only 
with football or other sports.” In previous European 
Championships, the Dutch national anthem sud-
denly became a wonderful song to sing, and old 
orange blankets unexpectedly became shirts, pants 
or even caps. He adds: “When I saw our Prime 
Minister shake hands with the president of the US, 
I did not feel nearly as proud as when I saw Van 
Basten scoring the 2-0 in the European Champion-
ships final of 1988.”
How about Holland’s worse nightmare on the foot-
ball pitch? Of course, Gerrit did not hesitate to men-
tion Germany: “Especially after the ill-famed Euro-
pean Championship finals of 1978. A scar was left 
in our face which could never really go away again.” 
Interestingly enough, our Dutchman also refers 
to his own team as being a worthy opponent! Yet, 
despite their talents, Holland has not won any big 
tournament since 1988. But Gerrit talks about the 
current ‘bad-hair-cut’ coach, as the one who could 
and should be bringing a new trophy and a proud 
national team back home to Holland this year.



Waarom sociologie? “Het was uiteindelijk het meest relevant.  Mensen en de maatschappij, daar heb je de hele 
dag, je hele leven mee te maken, wat is er dan mooier dat als onderwerp van je studie te hebben? Op het mo-
ment word ik een beetje geconsumeerd door mijn studie, ik ben er veel tijd aan kwijt. Andere activiteiten staan 
tijdelijk op de tweede plaats, behalve mijn werk in een kledingwinkel; mijn studiefi nanciering is al beëindigd, 
ik moet zelf in mijn onderhoud voorzien. Eerder deed ik al propedeuse fysiotherapie, propedeuse gedrag en 
maatschappij en het derde jaar sociaal pedagogische dienstverlening. Het meest waarschijnlijk is dat ik in de 
journalistiek of bij een NGO terecht kom. We moeten nu ook veel werkstukken schrijven en ik heb een tijd voor 
het faculteitsblad geschreven.”

Waar heb je nog wel tijd voor? “Beetje hardlopen, veel muziek luisteren, uitgaan en als het maar kan voet-
ballen op een Johan Cruijffveldje. Vooral door mijn relatie met een Amerikaanse, die in Leiden haar master 
politicologie doet, reis ik nogal eens af naar de USA. Ja, een dure reis maar het verblijf is er door familie en 
vrienden van mijn vriendin zeer voordelig. Afgelopen zomer heb ik er gewerkt voor Working Families Party, een 
onafhankelijke politieke partij in New York State. Ze zetten zich vooral in voor het tot stand brengen van een al-
gemene ziektekostenverzekering. De bereidheid om zelf actie te ondernemen is er veel groter dan in Nederland. 
Ze moeten wel, de overheid doet het niet voor ze. Wij denken dat we individualistisch ingesteld zijn, maar 
vergeleken met de Amerikanen lijken we meer op communisten of radicale socialisten. Mijn vriendin is voor 
Amerikaanse begrippen heel links. Als ze hier klaar is, wil ze nog haar Phd halen aan de Columbia University 
in New York City. We zouden er over een jaar naar toe gaan. Ik beschouw het als een heel avontuur.”

Nog iets? “Naar mijn gevoel voelen de academici zich hier verheven boven de rest van de maatschappij. Ze 
denken dat ze alles weten, tot een elite te behoren en daardoor ook vanzelfsprekend betere mensen te zijn. Dat 
lijkt me toch een grote vergissing.”

Thijs Kolet, tweedejaars sociologie
Leeftijd: 27 jaar
Geboorteplaats: Apeldoorn
Woonplaats: Rotterdam  tekst en fotografi e Ronald van den Heerik

AUTOLOZE 
STUDIETIJD
Ik was geschokt toen ik het artikel ‘Mijn blik 
en ik’ in EM#15 las. Ongeveer twintig procent 
van de studenten aan de EUR komt met de 
auto naar de universiteit. De studenten die 
aan het woord komen in ‘Mijn blik en ik’ 
voeren onder andere als reden van hun auto-
gebruik aan dat ze niet graag door de regen 
gaan, dat ze de auto van hun vader hebben 
gekregen, dat ze geen zin hebben om op het 
openbaar vervoer te wachten.
   Ik ben in mijn hele studietijd (vijf, zes of 
zeven jaar – ik ben ooit de tel kwijtgeraakt, 
misschien studeer ik nog steeds?) nooit met 
de auto naar de universiteit gegaan. Daar ben 
ik trots op. 
   Toen ik eerstejaars was, woonde ik thuis en 
zou ik theoretisch de auto van mijn vader heb-
ben kunnen nemen. Maar dan zou ik vóór ze-
ven uur hebben moeten opstaan om hem voor 
te zijn. Ik zou nog liever op mijn knieën naar 
de universiteit zijn gestrompeld. Een student 
moet niet voor twee uur in de middag uit zijn 
bed komen, tenzij hij heel nodig naar de wc 
moet. De auto van mijn vader, een Mitsubishi 
Colt, had overigens startproblemen, schakel-
problemen en remproblemen. In onze straat 
woonden nog drie artsen die in het Erasmus 
MC werkten. Mijn vader heeft ooit voorgesteld 
om te carpoolen. De andere artsen zijn hier 
nooit op ingegaan. Ze zouden waarschijnlijk 
nog liever op hun knieën naar hun werk zijn 
gestrompeld.
   Toen ik tweedejaars was, ben ik op kamers 
in Crooswijk gegaan. Mijn nieuwe loft lag op 
circa 20 minuten fi etsafstand van de univer-
siteit. Maar ook vanuit deze woning ben ik 
altijd op de fi ets naar de universiteit gegaan, 
tenzij het regende. Als het regende, bleef ik in 
mijn bed. Het regende heel veel tijdens mijn 
tweede jaar aan de EUR. Ik geloof iets van 300 
dagen.
   Toen ik mijn propedeuse op zak had, in mijn 
vierde studiejaar, verhuisde ik naar het cen-
trum. Mijn nieuwe woning lag in de buurt van 
een tramhalte. De tram die er langsreed, reed 
ook richting de universiteit. Ik ben één keer 
in die tram gestapt, maar ben toen in slaap 
gevallen. Toen ik wakker werd, stond de tram 
stil bij de halte waar ik op was gestapt. Mijn 
kamer was op twee minuten loopafstand, 
mijn bed op tweeënhalve minuut.
   Ik denk dat de autoloze studietijd, de beste 
studietijd is.

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

Espresso


