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Bijbaan voor ambitieuze studenten!

Customer Care Centre Employee

Ben jij service gericht, assertief en heb je een 
heldere beschaafde telefoonstem? 
Wil jij ons Contact Centre komen

versterken bij het verwerken van onze 
inbound telefoontjes & administratieve 

verwerking? Aarzel dan niet om contact op te 
nemen via onderstaande gegevens!

Wij bieden: een gemotiveerd jong team, 
fl exibele werkuren & een basissalaris met 

toeslagen en doorgroeimogelijkheden!

Mail je Motivatiebrief & CV naar: 
Hiske Meerman

Mail: hr@greenwheels.nl Tel: 010 8501 671

Gezocht: 
Juridische student(e)

uit regio Den Haag,

voor juridische werkzaamheden in 
aansprakelijkheidsrecht(letselschade).

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

                        Het RJSO zoekt een        
                        orkestmedewerker!

De vereniging Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest (RJSO) zoekt 
een betaalde part-time medewerker voor ondersteuning van 
bestuur, andere vrijwilligers, leden en dirigent(en) bij uitvoerende 
en vertegenwoordigende werkzaamheden. Het RJSO wil zich 
de komende tijd verder professionaliseren en profileren als hét 
jeugdorkest van Rotterdam. Wij zoeken een medewerker die de 
uitdaging aandurft om deze ambitie te helpen realiseren. 

De vereniging RJSO bestaat uit 3 verschillende orkesten en telt in 
totaal ruim 100 leden in de leeftijd van 10-26 jaar. Alle orkesten 
geven jaarlijks diverse concerten in de regio Rotterdam. Het grootste 
en oudste orkest gaat regelmatig op tournee naar het buitenland.

Meer informatie: www.rjso.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

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 

Directiechauffeur 
Student gevraagd, wonend in omgeving Utrecht/Bosch en Duin, 
studerend in Rotterdam, voor chauffeurswerkzaamheden van Bosch 
en Duin naar R’dam Brainpark v.v. op werkdagen, in overleg.  

Meer info: Joyce Gouweleeuw, Workships Group, 010-4530377.
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  3   Accenture

LEKKERE RECESSIE
Je hoort nog eens wat tijdens de lunch. “Er zou eens een goede recessie 
over die studenten heen moeten gaan!” Bij wijze van reality check be-
doelde de spreker aan tafel – een verder aardig heerschap op de campus. 
Hij deed het niet uit hardvochtigheid. Hooguit uit een restje frustratie 
uit de jaren tachtig, toen voor veel afgestudeerden vanwege de hoge 
werkloosheid weinig anders restte dan heel lang studeren, of hun heil 
elders zoeken dan in het eigen vakgebied. Daarom vind je zoveel sociolo-
gen, historici en economen van veertig-plus in de journalistiek, de betere 
boekhandel of verplicht omgeschoold tot IT’er. Niets ten nadele van deze 
beroepen (natuurlijk), maar er is veel kostbare kennis verdampt, omdat 
deze academici noodgedwongen een ander pad moesten kiezen. Niet 
voor niets worden de jongeren uit de jaren tachtig nu aangeduid als de 
verloren generatie. Een recessie is dus niet echt iets om naar te snakken.

Maar waarom deel ik het verlangen naar een recessie dan toch? Omdat 
een beetje afzien of op zijn minst krapte, een mens niet slechter maakt. 
Dus als ik lees dat 17 procent van de EUR-studenten geregeld met de 
auto naar de uni komt – een percentage waar je de hardwerkende 
avondstudent nog vanaf moet trekken, maar dan toch – wekt dat wre-
vel. Hebben studenten geen fiets meer; zo’n lekker piepkrak geval in 
diverse vrolijke kleuren? En wat is er mis met het OV waar je nota bene 
gratis gebruik van kan maken? Ach, en dan heb ik nog best mededogen 
met studenten uit van fatsoenlijke busverbindingen verstoken gebieden. 
Hoewel ze ook ‘gewoon’ hun luxe verblijf in Casa Mama zouden kunnen 
inruilen voor een te kleine kamer en goede gesprekken in een lekker ran-
zig studentenhuis. Tevens goed voor de weerstand.
Maar hebben die studenten die alleen maar goede tijden en geen slech-
te tijden kennen, een cabriootje van pa niet gek vinden, of klagen over 
vieze wc’s in de bieb wel voldoende weerstand?
Er verschijnen steeds vaker berichten over starters op de arbeidsmarkt 
die binnen een jaar uit onvrede switchen van baan vanwege ‘onvoldoen-
de doorgroeimogelijkheden’ of andere gefnuikte ambities. Het geeft 
blijk van een lage frustratietolerantie en weinig realiteitszin: het leven is 
niet altijd leuk.
Studenten zetten vanaf de eerste studiedag koers naar de arbeidsmarkt 
waar bedrijven kosten noch moeite sparen om de jongelui binnen te lok-
ken met een ‘informele werksfeer’ en ‘alleen doen wat jíj wil’. De student 
heeft zijn loopbaan tijdens de studie al helemaal uitgestippeld en daar 
mag niets (regen, lekke band, vertraagde trein) of niemand (té gezellige 
huisgenoten of vervelende huisbaas) tussenkomen. 
Vandaar het verlangen naar een lekkere recessie: kort maar hevig. Even 
het gladde systeem verstoren, even de plooi uit de broek. Even ruimte 
voor academische reflectie. Opdat deze generatie niet ook verloren gaat.

Wieneke Gunneweg
gunneweg@em.eur.nl

Commentaar

Advertentie-overzicht
  2  W+R, Minorenmarkt EUR, 
  Jeugd Symfonie Orkest, Lokaaltjes
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Brekebenen 
brengen bedrijven in 
problemen
De constante honger van mensen naar 
nieuwe uitdagingen brengt sommige be-
drijven in de problemen. Hoogleraar Frank 
Go, expert op dit gebied, vindt dat bedrij-
ven hun werknemers niet kunnen verbie-
den om in hun vrije tijd bepaalde dingen te 
ondernemen, maar hij pleit wel voor meer 
eigen verantwoordelijkheid.

Begeleiding 
promovendi laat te 
wensen over
De meeste promovendi zijn te lang bezig 
met hun onderzoek. De invoering van 
graduate schools, PhD-decanen en ver-
trouwenspersonen moet daar verbetering 
in brengen, maar dan nog is goede begelei-
ding niet gegarandeerd.

Mijn blik en ik
Iedere dag komt ongeveer 20 procent van 
de studenten met de auto naar de universi-
teit. Dat leidt tot gebrek aan parkeerruimte 
op de campus en daarbuiten, daarom geldt 
binnenkort ook buiten de campus betaald 
parkeren. Maar waarom kiezen studenten 
de dure heilige koe boven het gratis open-
baar vervoer? 

Rotterdamse jeugd 
tussen schemering en 
dageraad
Het onderzoek naar Rotterdamse jonge-
ren door Han Entzinger, dat deze week is 
gepresenteerd, laat een hoopvoller beeld 
van de integratie toe: jonge allochtonen 
mengen zich – ‘typisch democratisch’ – in 
de politieke strijd en belijden een meer 
moderne levenswijze. Verontrustend is wel 
dat levensbeschouwelijke tegenstellingen 
schriller zijn geworden.

Soms een glas bier in 
je gezicht
Tijdens de fi nale van de Grote Prijs van 
Zuid-Holland hopen ze Waterfront plat te 
spelen. Bedrijfskundestudent Arno Blok 
(27) vormt al vijf jaar samen met Jan, Jelle 
en Jetske de band Spaug. ‘Inmiddels zijn 
we niet meer bang voor stiltes in de auto.’ 

TV – The main part of 
our lives?
The TV set is a thing which we all know, a 
brilliant invention. But have you ever reali-
zed that nowadays we know more and more 
about television characters and less and 
less about our friends and companions? 

17



De constante honger van mensen naar nieuwe uitdagingen brengt som-
mige bedrijven in de problemen. Hoogleraar Evenementen- en Toerisme 
Marketing prof.dr. Frank Go, expert op dit gebied, vindt dat bedrijven hun 
werknemers niet kunnen verbieden om in hun vrije tijd bepaalde dingen te 
ondernemen, maar hij pleit wel voor meer eigen verantwoordelijkheid. ‘Het 
heeft te maken met gevoelens van verbondenheid met een bedrijf en solida-
riteit met collega’s.’  tekst  Caroline van der Schaaf fotografie Ronald van den Heerik

Prof.dr. Frank Go 
studeerde aan het 
International Tourism 
Institute van de George 
Washington University 
in Washington D.C. en 
promoveerde in 1993 
aan de Faculteit der 
Economische Weten-
schappen en Econome-
trie van de Universiteit 
van Amsterdam op zijn 
onderzoek naar de 
structuur en strategie 
van de internationale 
hotelindustrie.
Hij was achtereenvol-
gens verbonden aan 
diverse universiteiten, 
respectievelijk als 
docent in Toronto, 
hoofddocent in Calgary 
en hoogleraar in Hong 
Kong. Sinds 1996 is hij 
hoogleraar Evenemen-
ten- en Toerisme Marke- 
ting aan de Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University. Go 
is gasthoogleraar aan 
de Universiteit van 
Leuven en onder meer 
lid van de International 
Federation of Informa-
tion Technology and 
Tourism. 

         De kwestie
Mensen zoeken steeds 
meer naar thrills in hun 
vrije tijd. Ze suizen van 
zwarte pistes af tijdens 
hun wintersportvakan-
ties, gaan in het 
weekeinde bungeejum-
pen, parachutespringen 
en abseilen en bezoeken 
verre, exotische oorden. 
Voor werkgevers is dat 
continue zoeken naar 
nieuwe uitdagingen 
door hun medewerkers 
niet altijd even prettig. 
Want zij zitten met de 
gebakken peren als 
werknemers langere tijd 
thuis zitten met een 
gebroken been, een 
hersenschudding of 
malaria. 

BREKEBEENTJES BRENGEN 
BEDRIJVEN IN PROBLEMEN
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et lijkt erop dat steeds meer mensen riskan-
te dingen ondernemen in hun vrije tijd. 
Ziet u die tendens ook?  “Die tendens is er 
absoluut. Het Oostenrijkse persbureau 

APA meldde onlangs dat tijdens de wintersport in 
Oostenrijk dit seizoen - tot eind februari - al 31 do-
den zijn gevallen. Dat is een record. Veel ongeluk-
ken werden veroorzaakt door te hoge snelheid of al-
coholgebruik. Negentien slachtoffers vielen door la-
wines buiten de gemarkeerde skipistes. Ook tijdens 
de zomervakantie is een sterke stijging waar te ne-

men van het aantal ongelukken dat wordt veroor-
zaakt door onbezonnenheid van vakantiegangers. In 
Frankrijk kwamen vorige zomer 48 vakantiegan-
gers om in zee en in de bergen. Een betere voorberei-
ding, bijvoorbeeld letten op de weersverwachting of 
van tevoren materiaal controleren, had veel van de 
ongelukken kunnen voorkomen. Deze voorbeelden 
illustreren dat steeds meer mensen riskante dingen 
doen in hun vrije tijd. Mede onder druk van de 
groep verleggen ze hun grenzen en vervallen zij in 
onvoorzichtig gedrag.”

Hoe verklaart u dat? “Het heeft te maken met bele-
venisrendement: mensen willen steeds meer doen 
binnen een bepaalde tijd. Mede als gevolg van de 
sociale en culturele consequenties van informatie-
technologie en veranderende patronen van tijdsbe-
steding, leven we in een meerkeuzemaatschappij en 
willen we op veel schaakborden tegelijk spelen. En 
alles moet leuk zijn. Dat betekent dat mensen een 
soort bekwaamheid en vaardigheid moeten ontwik-
kelen om daarmee om te gaan. En dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan, want dat kan niet iedereen. 
Niet iedereen is even flexibel ingesteld, en kan in-
spelen op onverwachte situaties. Dat geeft op zich 
ook niet, maar zijn we ons daarvan wel bewust?”

Blijkbaar niet, als je ziet dat alle gipsvluchten aan 
het begin van dit wintersportseizoen al vol zaten. 
“Dit is dus het kruispunt tussen aan de ene kant 
steeds meer willen, en aan de andere kant er niet toe 
in staat zijn. De beeldcultuur heeft hierop een enor-
me invloed. Mensen zien iets in de media en willen 
dat nadoen. De vraag is echter of je alles in huis 
hebt om daaraan mee te doen. Dat een ander het 
kan, wil nog niet zeggen dat ík het kan. We zijn 
steeds meer onderdeel van een prestatiemaatschap-

pij en de media dragen daaraan bij. Er ontstaat een 
soort wedloop waarbij individuen zich moeten 
waarmaken.”

En dat doen ze bij voorkeur in hun vakanties en vrije 
tijd? “Ja. Je ontsnapt dan eigenlijk aan de dagelijkse 
routine van het werk. Je wilt eens wat anders, je wilt 
genieten, de vrijheid ervaren. Het komt er vaak op 
neer dat mensen dan alle remmen los gooien. En 
daar kom je dus jezelf tegen, omdat je in die totaal 
andere context van het niet-routinematige niet altijd 

weet hoe je moet reageren. Mensen verkijken zich 
daarop. Hetzelfde zie je gebeuren met verre reizen. 
Er zijn fantastisch mooie reisbestemmingen, waar 
nog steeds ziektes als malaria woeden. Niet iedereen 
is zich daarvan bewust. Tussen ons verwachtings-
patroon en die buitenlandse ervaring, in met name 
niet-westerse landen, ligt een gat. Als je dat niet 
weet te overbruggen, kan het wel eens verkeerd uit-
pakken.”

Toch zie je ook steeds vaker dat werkgevers zelf ris-
kante bedrijfsuitjes organiseren, zoals vlotvaren en 
sportklimmen. Dat is nogal tegenstrijdig. “Als je dat 
onder begeleiding doet van experts, die weten hoe 
ze jou uitleg moeten geven en hoe ze je moeten on-
dersteunen, dan is er waarschijnlijk weinig aan de 
hand. En die instructeurs passen heus wel op, want 
de reputatie van hun bedrijf is natuurlijk naar de 
knoppen als dingen echt fout gaan. Toch gebeurt het 
wel: vorig jaar vielen er drie doden tijdens bedrijfs-
uitjes. Ook bij zulke bedrijfsuitjes hebben de betrok-
ken partijen allemaal hun verantwoordelijkheid. Or-
ganisatoren moeten bedrijfsuitjes op een professio-
nele en deugdelijke manier begeleiden. Werkgevers 
moeten activiteiten beter afstemmen op de vaardig-
heden van hun werknemers. En deelnemers aan acti-
viteiten dienen hun eigen verantwoordelijkheid te 
nemen en aanwijzingen ter plekke op te volgen.” 

Wat kunnen bedrijven doen om te voorkomen dat 
werknemers als gevolg van risicovolle activiteiten 
uitvallen? “Die uitjes, zowel zakelijk als privé, zijn 
vreselijk leuk, maar het uitvallen van werknemers 
kan leiden tot enorme kosten voor een organisatie. 
Dat begint steeds meer te spelen binnen bedrijven. 
Ik weet niet in welke mate bedrijven maatregelen 
nemen of mensen op risico’s attenderen. Bedrijven 

kunnen eigenlijk geen invloed uitoefenen op wat 
werknemers doen en laten in hun privé-leven en 
vrije tijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat een 
werkgever begint na te denken als hij bijvoorbeeld 
veel personeel heeft dat op wintersport gaat.” 

Wat kan een werkgever dan concreet doen? “Het zou 
helemaal niet gek zijn om erover na te denken hoe je 
mensen opmerkzaam kunt maken op de brokken die 
hun acties kunnen veroorzaken en hoe je dat kunt 
voorkomen. Daarnaast kun je mensen wijzen op 

normatieve richtlijnen. Wat betekent het voor jouw 
collega’s en voor de organisatie, als jij uitvalt? Want 
dat speelt natuurlijk ook. Ik denk dat je mensen best 
kunt aanspreken op die verantwoordelijkheid. Het 
heeft te maken met bepaalde gevoelens van verbon-
denheid met een bedrijf en solidariteit met collega’s. 
Je wilt het je collega’s niet aandoen je werk over te 
nemen als jij uitvalt. Dat bewustzijn bedoel ik. 
Maar wie mensen daarop moet wijzen? Dat lijkt me 
een taak van leidinggevenden. Het is in ieder geval 
belangrijk dat dit soort zaken leeft in organisaties.” 

Kunnen werknemers zelf ook iets doen? “Ik ben 
voorstander van zelfsturing: mensen moeten zelf die 
verantwoordelijkheid nemen. Een organisatie kan 
waarschuwen zoals in een ‘verkeerslichtenmaat-
schappij’, maar eigenlijk zitten we in een rotondes-
amenleving. Op die rotonde moet ik zelf kijken of ik 
kan gaan rijden, of er iets aankomt of niet. De ver-
keerslichtmetafoor is eigenlijk uit de tijd. Want dat 
veronderstelt nog dat de organisatie voor mij een be-
slissing kan nemen. En dat is steeds minder het ge-
val, met name waar het je vrije tijd betreft. Dan 
moet je het alleen zien te klaren, zonder de steun van 
het bedrijf waar je elke dag werkt.”

H
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‘Het komt er vaak op neer dat mensen alle remmen los 
gooien. En dan kom je dus jezelf tegen’
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HUURCONTRACT 
BUITENLANDSE 
STUDENTEN 
AANGESCHERPT
EUR gaat de organisatie voor het huisvesten 
van buitenlandse studenten afstoten. Het is 
de bedoeling dat Stadswonen de registratie, 
toewijzing en het beheer van de woningen 
op zich neemt. De huurvoorwaarden zullen 
aangescherpt worden. 

Buitenlandse studenten huisvesten is een lastige 
klus voor de EUR. De operationele taken die nu 
door de universiteit verzorgd worden, zullen 
daarom uitbesteed worden aan Stadswonen. 
Stadswonen is beter ingevoerd op de woning-
markt van Rotterdam en dus meer in staat om 
vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De 
vraag naar woonruimte voor buitenlandse stu-
denten is niet mooi gespreid over het jaar. In sep-
tember is er een enorme piek, omdat dan het gros 
van de uitwisselingsstudenten naar Rotterdam 
komt. Over het algemeen maken zij slechts drie 
maanden gebruik van de voorzieningen, met gro-
te leegstand in de rest van het seizoen als gevolg. 
Nu draait de EUR voor deze kosten op, maar 
volgens de nieuwe overeenkomst worden de leeg-
standskosten gelijkelijk over Stadswonen en de 
EUR verdeeld.
Door het aanscherpen van de huurvoorwaarden 
wil men de leegstandrisico’s beperken. Studenten 
die voor een huurcontract van (maximaal) een 
jaar opteren, mogen nu nog halverwege het jaar 
vertrekken. Vanaf volgend studiejaar is dat niet 
meer mogelijk. Het contract kan dan pas na ne-
gen maanden ontbonden worden met het in acht 
nemen van één maand opzegtermijn. Studenten 
zijn dus verplicht tenminste tien maanden huur 
te betalen. De Universiteitsraad is akkoord ge-
gaan met deze veranderingen.
De samenwerkingsovereenkomst met Stads-
wonen is voor onbepaalde tijd. Alleen als 
Stadswonen zich aanhoudend niet aan de kwali-
teitseisen houdt, kan de overeenkomst opgezegd 
worden. Stadswonen verwacht op haar beurt be-
trouwbare prognoses over de komst van buiten-
landse gasten. Faculteiten die geen realistische 
inschatting geven, maar stelselmatig meer ka-
mers aanvragen dan daadwerkelijk nodig zijn, 
zullen op termijn zelf voor de extra kosten op-
draaien. MG

Na onder andere Tilburg en Nijmegen mag nu ook de 
Rotterdamse universiteit zich verheugen in een heuse 
campusdichter, of beter een dichteres. SG koos 
Lisanne de Barse voor deze schone taak, na het plaat-
sen van een oproep. Daar kwam overigens een be-
droevend laag aantal studentikoze dichters in spe op 
af. De Barse is er echter niet minder vrolijk om. De 
goedlachse eerstejaars uit het Zuid-Hollandse Strijen 
voelt zich vereerd, al heeft ze nog niet helemaal een 
omlijnd idee wat van een campusdichter wordt ver-
wacht. “Waarschijnlijk zullen de gedichten moeten 
gaan over zaken die belangrijk zijn voor de universi-
teit, of die studenten en medewerkers aanspreken, zo-
als de opening van het academisch jaar”, schat ze. 
De Barse is eigenlijk pas sinds begin dit jaar met gro-
te regelmaat aan het dichten geslagen. “Ik weet niet 
meer wat de precieze aanleiding was, maar sindsdien 
ben ik er regelmatig voor gaan zitten.” Eerder, in 
2004, stond ze met negen anderen in een Noord- en 
Zuid-Hollandse dichtfi nale met als thema ‘helden’. 
Daar droeg ze onder toeziend oog van Jules Deelder 
een gedicht over haar vader voor. 
De kersverse campusdichteres zegt geheel autodidact 
te zijn, niet echt veel verstand te hebben van poëzie 
en poëten – zo kocht ze onlangs haar eerste dichtbun-

del; ‘Gek van liefde’ van Francine Oomen – en voor-
stander te zijn van het vrije vers. “Daar kan ik het 
meeste mee.” Onlangs viel al een dichterlijk product 
van haar te beluisteren – getiteld ‘EUR’ – toen ze 
werd geïnterviewd door de campusradio. GE 
(foto: Ronald van den Heerik)

COLLEGEGELD OMHOOG
Het collegegeld voor het studiejaar 2008-2009 is vastgesteld op 1565 euro. Dat is 27 euro meer dan in het 
lopende jaar. De stijging vloeit grotendeels voort uit het Actieplan Leerkracht, dat de aantrekkelijkheid van 
het leraarschap wil vergroten. Om het benodigde budget van ruim één miljard euro bijeen te schrapen, 
besloot minister Plasterk het collegegeld jaarlijks met 22 euro te verhogen. De andere vijf euro geldt als 
infl atiecorrectie. Studenten kunnen het bedrag lenen van de IB-Groep. Die keert het uit in maandelijkse 
termijnen. HOP

OOK DE EUR HEEFT EEN 
CAMPUSDICHTER(ES)

EUR

Daar sta je dan
hoogglanzend en vol van trots

Hoog boven mij
geen tederheid, oogcontact

Strak, nieuw en kil
vond ik die jou niet kende

Nu jouw gangen
voor mij bekend terrein zijn

Is alles anders
groeit binnenin een arm om mij

Lisanne de Barse mag zich vanaf heden voor onbepaalde tijd campusdichter van de Erasmus Uni-
versiteit noemen. De achttienjarige psychologiestudente uit Strijen is door Studium Generale 
(SG) gestrikt nadat ze op de Gedichtendag, 31 januari dit jaar, poëzie had ingestuurd. 
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‘Sing us something new’, moeten de studenten wel 
denken. Augustus 2006, vervolgens oktober dat 
jaar, daarna ‘nog een paar maandjes geduld’, toen 
aanvang 2007-2008 en nu – waarschijnlijk - begin 
2009. De ingebruikname van het F/G-gebouw is zo 
langzamerhand te beschrijven als een project van 
opportunisme en procedures. Het blijkt dat het ge-
bouw eigenlijk niet geschikt is voor permanente 
huisvesting, omdat het gebouw niet geluidsdicht 
genoeg is. F/G moet nu een soort ‘hotel’ worden op 
de campus, waar internationale studenten volgens 
CVB-lid Kees van Rooijen niettemin “gewoon kun-
nen wonen.”
Bezwaren van de omwonenden, bang voor parkeer- 
en geluidsoverlast en de ambtelijke molens gooiden 
eerder roet in het eten. Dit jaar kwam er echter, 
merkwaardig genoeg anderhalf jaar na de verbou-
wing, een nieuwe, onverwachte kink in de kabel. 
De gemeentelijke inspectie oordeelde dat de wanden 
van het gebouw niet voldoen aan de strenge eisen 
die gelden voor ‘permanente wooneenheden’. De 
muren weren het geluid van buitenaf onvoldoende. 
Het is bijna onmogelijk om hier nog iets aan te 

doen. Wel kunnen de wooneenheden eventueel door-
gaan voor ‘logiescompartimenten’, waar studenten 
in principe tijdelijk – bijvoorbeeld een jaar - wonen. 
Daarvoor gelden minder strenge eisen.
De universiteit zag hier eerst vanaf, omdat het niet 
mogelijk is voor studenten om zich in te schrijven 
bij de gemeente Rotterdam. Dit zou mogelijk pro-
blemen op kunnen leveren met de aanvraag van stu-
diebeurzen. Dat blijkt volgens het CVB echter niet 
het geval. Dus kunnen de ‘hotelkamers’ prima die-
nen om internationale studenten te huisvesten.
De procedure om voor de logiesconstructie een ver-
gunning te krijgen duurt tussen de zes en negen 
maanden. Van Rooijen zegt dat de papierwinkel 
naar de gemeente is opgestuurd. “Tussen septem-
ber en december moet de procedure zijn afgerond. 
De lichting internationale studenten van januari 
moet erin kunnen.” Van Rooijen verwacht geen pro-
blemen meer met de buurtbewoners. “Eerdere 
klachten zijn afgewezen door de gemeente. En om-
dat betaald parkeren wordt ingevoerd, is het be-
langrijkste bezwaar van tafel.”
Een groot drama wil Kees van Rooijen de F/G-ge-

schiedenis niet noemen. “Maar het is wel af en toe 
een teleurstelling geweest. Wij hadden ook niet zo 
veel ervaring met dit soort operaties. Een aantal 
dingen konden we niet voorzien. Gelukkig hebben 
we nog niets richting internationale studenten ge-
communiceerd. Eén voordeel van de verbouwing 
twee jaar geleden: er is bespaard, want de aanne-
mersprijzen zijn nu flink gestegen.” DR

HEARTBREAK F/G-HOTEL
De ruim honderd wooneenheden voor internationale studenten in het F/G-gebouw, zijn inmid-
dels al bijna twee jaar panklaar voor gebruik. Maar nog steeds is het gebouw onbewoond. De 
zoveelste streefdatum voor ingebruikname, 1 september 2008, wordt alweer niet gehaald.

Invoering van het major-minormodel kon niet uit-
blijven. Andere universiteiten waren er al mee be-
gonnen, en de EUR wilde niet achterblijven. In het 
major-minormodel zijn studenten tijdens de ba-
cheloropleiding verplicht om naast het hoofdvak, de 
major, een keuzeonderdeel, de minor, te volgen. 
Introductie van dit model vergroot de keuzevrijheid 
van studenten en het wordt van belang geacht voor 
de academische vorming. Het stelt studenten in 
staat om over de grenzen van hun eigen vakgebied 
te kijken en die blikverruiming maakt ze intellectu-
eel weerbaarder. Bovendien is het major-minorstel-
sel bedoeld om de mobiliteit van studenten te ver-
groten, het wordt eenvoudiger om bij een andere fa-
culteit of universiteit tentamen te doen. Om deze re-
denen is de rector, prof.dr. Steven Lamberts, altijd 
een groot pleitbezorger van de invoering geweest. 
Hij is er tevens van overtuigd dat de toekomstige 
accreditatie van de EUR, een soort keurmerk voor 
de instelling, in gevaar komt wanneer de EUR geen 
major-minormodel heeft.
De EUR heeft er voor gekozen om het major-minor-
systeem gelijk universiteitsbreed in te voeren. Alle 
bachelors, die in september aan hun derde jaar be-
ginnen en op 1 april 2008 tenminste 60 ECTS bin-
nen de eigen opleiding hebben behaald, moeten in 
september tien weken een minor volgen. De minor 
is een samenhangend pakket van minimaal twee 
keuzevakken en omvat 15 ECTS. Studenten kunnen 

de minor op verschillende manieren invullen. Er kan 
gekozen worden voor verbredende keuzevakken 
binnen of buiten de faculteit, en de minor kan ge-
bruikt worden voor internationale uitwisseling of 
soms een stage. Er bestaan ook vier verdiepende 
minoren, dus specialisaties binnen de eigen oplei-
ding. 
Aanmelding voor de minoren kan van 31 maart tot 
15 mei via een speciale website waar alle denkbare 
informatie over de keuzevakken te vinden is (www.
eur.nl/minor). Iedereen moet tussen de vijf en tien 
minoren opgeven. Plaatsing geschiedt niet via het 
systeem; ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
Een geavanceerd computerprogramma zorgt voor 
een plaatsing die het meeste recht doet aan de voor-
keur van alle studenten. Overigens is niet elke mi-
nor toegankelijk voor iedere student. Studenten mo-
gen geen minoren volgen die lesstof bevatten dat al 
min of meer is aangeboden tijdens het eerste of 
tweede jaar van hun opleiding. Verder hebben ba-
chelors Fiscale economie uitzonderingspositie. Zij 
krijgen alleen toegang tot de verdiepende minor 
Fiscale economie. Hun derde jaar is namelijk het 
specialisatiejaar, en daar kan geen blok meer af. 
Ook geneeskundestudenten doen in 2008 nog niet 
mee aan het minorenonderwijs.
Dinsdagmiddag 8 april is er een minorenmarkt 
waar informatie over de inhoudelijke invulling van 
de 53 minoren gepresenteerd zal worden. Studenten 

die al weten wat ze willen, kunnen zich meteen in-
schrijven.
De invoering van het major-minorsysteem was aan-
vankelijk al voor september 2007 gepland. Die am-
bitie bleek niet haalbaar vanwege de organisatori-
sche omvang van de operatie. Invoegen van mino-
ren vergde ingrijpende aanpassingen van de onder-
wijsprogramma’s. Bovendien was niet iedereen 
even happig om binnen de eigen opleiding ruimte te 
creëren voor een minor. Bij de faculteit Rechten be-
stond bijvoorbeeld grote aarzeling om te beknibbe-
len op de juridische vakken. Dat zou wellicht het ci-
viel recht (de toegang tot de togaberoepen) onder 
druk zetten.  
Een complicerende factor was ook de jaarindeling 
van de faculteiten. Bij de een hanteert men een se-
mestersysteem, bij de ander gebruikt men trimes-
ters en dan zijn er nog faculteiten of opleidingen die 
een blokkensysteem hebben. Om roosterproblemen 
te minimaliseren is gekozen voor programmering 
van de minor aan het begin van het derde bachelor-
jaar in een aangesloten blok van tien weken. De 
economische faculteit (FEW) werkt echter met blok-
ken van acht weken waarin 12 ECTS  behaald kun-
nen worden. De minoren van de FEW zijn daarom 
opgebouwd uit drie samenhangende vakken van 
elk 4 ECTS en een afrondend essay van 3 ECTS. 
Studenten van de FEW, die kiezen voor een minor 
van 12 ECTS, kunnen dit essay laten vallen. 
Studenten die wel voor een minor van 15 ECTS 
gaan, kunnen zonder probleem in het tweede blok 
instromen. MG

De minorenmarkt is op 8 april van 15.30 tot 18.30 in 
het Expo en Congrescentrum (M-gebouw)

ZE KOMEN ER AAN, DE MINOREN
Over de schutting kijken van je eigen vakgebied. Vanaf september 2008 wordt dat een stuk 
gemakkelijker voor bachelor III studenten. Dan start een verplicht blok van 15 ECTS met een 
zogenaamde minor. Studenten kunnen uit meer dan vijftig minoren kiezen. Op dinsdag 8 april 
is er een speciale informatiemarkt over de te volgen minoren. 

Wel logeren, niet wonen in het F/G-gebouw.        (foto: RvdH)
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FILMFREAKS TESTEN 
KENNIS IN CINERAMA
Op dinsdag 11 maart vond in Cinerama de 
tweede Erasmus Filmquiz plaats. Onder de 
bezielende leiding van Jakhals Sjoerd vochten 
negentien duo’s om de eerste plaats. 

‘Zijn er mensen die denken alle vragen goed te heb-
ben?’ Gejoel uit de zaal. ‘Dat maakt de jury trou-
wens wel uit!’ Jakhals Sjoerd presenteerde De Grote 
Erasmus Filmquiz op zijn eigen manier. Strak in het 
pak gestoken, met de typerende schemerzonnebril 
op het hoofd, kletste hij de vragenrondes in plat 
Rotterdams aan elkaar. En anders dan de presenta-
tor van vorig jaar, Jacques Goderie, was hij daarbij 
niet wars wat droogkomische uitlatingen en sarcas-
tische grapjes. ‘Maar ik moet wel voorzichtig zijn, 
want de man die mijn cheque uitschrijft staat er bij’, 
aldus de presentator.
In de gezellig gevulde, knus verlichte zaal 7 van Ci-
nerama beantwoordden filmminnende EUR-studen-
ten twee uur lang vragen aan de hand van fragmen-
ten, quotes, soundtracks en foto’s. Hilarische hoog-
tepunten waren de sketches, waarin drie of vier stu-
denten een scène naspeelden. Soms wat klungelig en 
onverstaanbaar, maar erg overtuigend gebracht: 
‘The Exorcist’ was nog nooit zo leuk.
De vragen waren vooral gericht op de recente main-
stream cinema. Hiermee bleven sommige echte klas-
siekers buiten beeld, want veel verder terug dan 
‘The Exorcist’ (1973) en ‘One Flew over the Cuc-
koo’s Nest’ (1975) reikte het repertoire niet. Ook de 
filmhuisfilm bleek een beetje een ondergeschoven 
kindje.
Ondanks het slechte beeld en geluid - ‘Onze excuses 
voor de technische problemen’ – zat de stemming er 
goed in. Na de pauze verstomde het rumoer, omdat 
de vragen aanzienlijk moeilijker waren dan in de re-
latief eenvoudige eerste ronde. Maar tijdens de 
spannende finale, waarin de twee beste teams het te-
gen elkaar opnamen, liet de zaal weer van zich ho-
ren. ‘Braad Pit Met Demon’, het team van de derde-
jaarsstudent Criminologie Mauro Corstiaans en 
Tom Peeters (tweedejaars Bestuurskunde), ging er 
uiteindelijk met de beker en een stapel dvd’s van-
door. Na een nek aan nek race speelden de jongens 
hun opponenten van ‘d’Amuse’ weg, door het exacte 
aantal Oscars voor de Lord of the Rings trilogie - ze-
ventien - te noemen. ‘Dat was vooral aan hem te 
danken’, complimenteerde Peeters zijn teamgenoot 
achteraf. Vorig jaar deden ze ook al mee, maar gin-
gen ze, naar eigen zeggen, ‘kansloos ten onder’.
De Grote Erasmus Filmquiz is een jaarlijks terugke-
rend evenement, dat georganiseerd wordt door Stu-
dium Generale en studievereniging Histartes. GM

In antwoord op vragen van studenten uit de Univer-
siteitsraad heeft Collegelid drs. Kees van Rooijen 
toegezegd dat de toiletten van de bibliotheek vaker 
schoongemaakt zullen worden. Deze toezegging 
wordt bevestigd door het hoofd bedrijfsvoering van 
de bibliotheek, drs. Hanna de Vries. “Nu worden de 
wc’s ’s morgens en aan het begin van de middag 
schoongemaakt. We willen dat er aan het eind van 
de middag nog een schoonmaakronde komt. Wij zijn 
het volledig met de studenten eens dat er schone toi-
letten moeten zijn.”
De bibliotheek is een gewilde plek om te studeren. 
Het is er altijd vol, ondanks de uitbreiding van vori-
ge zomer van zeshonderd naar zevenhonderd stu-
deerplekken. De drukte in de bibliotheek is niet zo 
verwonderlijk. Het gebouw stamt uit 1968 en was 
toen berekend op een populatie van vijfduizend stu-
denten. Inmiddels heeft de EUR zo’n twintigduizend 

studenten. Verdere uitbreiding van het aantal werk-
plekken is volgens De Vries in het huidige gebouw 
niet meer mogelijk. “We zitten nu aan de maximale 
capaciteit. Eigenlijk zijn die zevenhonderd plekken 
al te veel. De klimaatregeling wordt moeilijk en de 
klachten met de toiletten hangen daarmee samen; er 
zijn gewoon te weinig toiletten. De enige oplossing 
voor toekomstige capaciteitsproblemen is een extra 
etage op het gebouw; maar dat kan volgens het Col-
lege van Bestuur niet eerder dan 2012.”
Over de openingstijden van de bibliotheek is ook 
overleg gaande. Zeker is, dat vanaf september 2008 
de deuren vaker op zondag open zullen gaan. Nu is 
dat nog maar dertien keer per jaar. De UB wil uit-
eindelijk iedere zondag open. Langer open op zater-
dag is ook een wens. Voor dit alles is geld nodig, 
maar de UB heeft goede hoop dat de middelen ge-
vonden worden. MG 

TOILETTEN BIEB KRIJGEN EXTRA POETSBEURT
De klachten van studenten over smerige toiletten in de bibliotheek zullen verholpen worden. 
Vanaf april komt er een extra schoonmaakronde.

TOGA’S OP DE COOLSINGEL
Zo’n tweehonderd kersverse MBA’ers in toga van de Rotterdam School of Management, Erasmus 
University trokken op 13 maart over de Coolsingel, nadat ze in het Beurs-World Trade Center hun di-
ploma hadden ontvangen. De uitreiking vond voor het eerst plaats in het centrum van Rotterdam. 
Omdat de Aula op de campus dicht is vanwege renovatie, was de diploma-uitreiking ook een mooie ge-
legenheid om de banden met de stad aan te halen. Het was dan ook de burgemeester die de borrel na af-
loop aanbood op het stadhuis. WG



  Gijs van Oenen

VERKOCHT
In mijn woonkamer staat nog de doos waarin 
een tijdje geleden een nieuwe computer werd 
afgeleverd. Erin zit de oude computer, in af-
wachting van een nieuwe bestemming. Of die 
ooit gaat komen is de vraag, want wie zit er 
tegenwoordig te wachten op een computer 
van vijf jaar oud? Afijn, het gaat me nu even 
niet om de computer, maar om de doos. 
 Daarop staan een vrouw en een man, 
allebei jong en aantrekkelijk. Zij zit op een 
comfortabele bank, hij op de grond tussen 
haar benen. Op de achtergrond zien we vaag 
een vensterbank met een schaal en wat 
snuisterijen. Opvallend is in eerste instantie 
dat dit tafereeltje weinig te maken heeft 
met het product dat ermee wordt verkocht. 
Integendeel zelfs: het gelukkige paar is bij uit-
stek ongemedieerd. Nergens zien we techniek, 
noch kijken ze tv, zo kunnen we opmaken uit 
hun blik.
 Die blik is wat me het meest fascineert. 
De man kijkt ons aan, bijna recht voor zich uit, 
zijn ogen ietwat geloken, met een stoere, wat 
ondoorgrondelijke blik. Hij ziet er tevreden uit. 
Misschien door de liefhebbende vrouw achter 
hem, misschien door het vooruitzicht dat hij 
straks zijn nieuwe aankoop kan installeren en 
uitproberen. De vrouw heeft haar armen om 
hem heen geslagen en glimlacht blij. Daarbij 
kijkt zij ons meer schuins aan, met haar hoofd 
iets opzij dus. Haar blijdschap geldt misschien 
de nieuwe computer, maar meer waarschijn-
lijk de tevredenheid van haar man.
 Dit alles viel me eerlijk gezegd pas op 
toen door toeval de zak hooi voor de cavia’s 
naast de computerdoos kwam te staan. Op 
die grote zak stond ook een plaatje. Op de 
voorgrond zien we een cavia met een tevre-
den blik bijna recht in de lens kijken. Zo van: 
fijn, straks krijg ik nieuw hooi. Vlak achter de 
cavia zit een konijn. Die houden ook van zulk 
hooi, en kunnen het goed met cavia’s vinden. 
Het konijn ziet er blij uit en kijkt ons wat 
meer schuins aan. Wat dit beestje denkt vind 
ik moeilijker te zeggen, maar een vermoeden 
dringt zich inmiddels op.
 Zo brengt een product ons geluk. Voor 
de een is dat product een computer, of hooi, 
voor de ander het geluk van de een. En vaag 
door de afbeeldingen heen schemert de ob-
scene grijns van de fabrikant, die het plaatje 
bedenkt, maar het niet uitmaakt of we van 
het een gelukkig worden of van het ander. 
Eenmaal andermaal verkocht!
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OUDE VIER SKADI GEVREESD OP VARSITY
Op 6 april is de 125e editie van de Varsity, de grootste en oudste studentenroeiwedstrijd van 
Nederland. Rotterdamse studentenroeivereniging Skadi zal met tien teams present zijn in 
Amsterdam om hun krachten te meten met de andere verenigingen. De grote vraag is of de Oude 
Vier voor de derde keer op rij zullen winnen.

In totaal won de Oude Vier van de Rotterdamse stu-
dentenroeivereniging al vijf keer het koningsnum-
mer op de Varsity. De afgelopen twee jaar kon de 
winst toegeschreven worden aan ploeggenoten en 
Rotterdamse studenten Mitchell Steenman, David 
Kuiper, Olaf van Andel en Roel Haen. 
Tot voor kort maakten deze roeiers ook deel uit van 
de nationale selectie voor de Holland Acht. Met het 
oog op de Olympische Spelen traint de ploeg inten-
sief, waardoor er weinig ruimte is voor een training 
bij Skadi voor de Varsity. Volgens vierdejaars ge-
neeskundestudent Haen komen tijdens de nationale 
trainingen wel eens drie van de vier ploeggenoten 
bij elkaar in een boot terecht, maar samen met de 
stuurman de Varsity voorbereiden kan maar zelden. 
Helaas voor Haen is hij een paar weken geleden bui-
ten de nationale selectie gevallen en moet hij het 
doen met een reserveplaats. “Ik heb nu dus meer tijd 
om te trainen, maar mijn ploeggenoten van de Oude 
Vier niet”, zegt hij licht verbitterd.
Ondanks veel minder trainingsuren dan andere 
ploegen – sommige zijn al vanaf november intensief 
bezig – verwacht de geneeskundestudent een goede 
kans te maken op een derde overwinning op rij in 
Amsterdam. “Op papier hebben we, fysiek gezien, 

de sterkste ploeg; we hebben het niet voor niets ge-
schopt tot nationaal niveau, maar het blijft een gek-
ke wedstrijd”, merkt hij op. “Er kan van alles gebeu-
ren, want in het Amsterdam-Rijnkanaal spelen ook 
factoren mee die je niet in de hand hebt, zoals een 
langsvarende boot die zorgt voor golven, of een har-
de wind.” Haen ziet de Varsity dus zeker niet als een 
gelopen race, maar noemt het een unicum als zij de 
titel opnieuw weten te pakken. ”Daar ligt voor ons 
nu de uitdaging en als het lukt, is dat geweldig voor 
ons en voor Skadi.”
Een ander hoogtepunt tijdens de Varsity is de wed-
strijd met de president en de secretaris van het vori-
ge bestuur van het Rotterdamsch Studenten Corps 
(RSC). Zij doen samen mee in het ludieke nummer 
de Overnaedsche Twee. Volgens Sem Alberga, huidi-
ge president van Skadi, vindt het RSC de Varsity 
een spektakel, en voor de oud-bestuursleden is het 
een eer om hieraan deel te nemen. Alberga heeft hun 
training op zich genomen en noemt ze fanatiek en 
enthousiast. “Bij dit nummer gaat het niet om snel-
heid, maar om traditie. Daarom starten de roeiers 
van RSC niet in een gestroomlijnde outfit, maar in 
een overhemd en vest”, grinnikt de Skadipresident. 
LS 

WAT IS HET ANTWOORD OP WILDERS?
Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid (PVV) roept van alles over islam en moslims, en de 
Tweede Kamer behandelt hem poeslief. Dat gaat vele Nederlanders, zowel moslim als niet-mos-
lim, te ver. In een debat op 13 maart werd gepraat over hoe de PVV-leider gestopt kan worden.

Jeroen van der Starre, organisator en eerstejaars 
Wijsbegeerte aan de EUR, is tevreden over de op-
komst. Ongeveer zestig mensen zijn aanwezig bij 
het debat en volgens hem zegt dat iets over de be-
hoefte om een tegengeluid te laten horen. Sprekers 
Brahim Bourzik van ‘Eén land, Eén Samenleving’ en 
Pepijn Brandon van de Internationale Socialisten 
(IS) zijn het samen met de zaal eens dat het verzet te-
gen Wilders snel moet groeien om hem tegen te hou-
den.De moslims in de zaal denken dat onwetendheid 
en vooroordelen voor de grootste problemen zorgen 
tussen Nederlanders met verschillende culturen. Dit 
kan eenvoudig worden weggenomen door te praten 
met je allochtone buren of door eens een moskee te 
bezoeken. Volgens Bourzik zouden moskees daarom 
vaker open moeten staan voor het grote publiek. 

Andere deelnemers denken dat zelfkritiek de oplos-
sing is om de verhouding met andere Nederlanders 
te verbeteren. Bourzik komt dit ook tegen onder Ma-
rokkaanse jongeren die zijn ogen wel eens doorslaan 
als ze tegen elkaar zeggen: ‘Wat hebben we eigenlijk 
een achterlijke cultuur.’ Volgens hem moet je juist 
trots zijn op je geloof en cultuur. 
Tenslotte pleiten de leden van IS voor demonstraties, 
omdat het belangrijk is je te laten horen. “Misschien 
brengt het niet veel teweeg, maar elke beweging is 
klein begonnen en demonstreren heeft zeker zin, an-
ders blijft alles zoals het was”, stelt Brandon. 
Plannen genoeg dus om de venijnige woorden van 
Wilders te bestrijden. Het zoeken naar aanhangers 
is de tweede stap om de plannen te verwezenlijken. 
LS

Een zware heren acht met van Skadi in volle training.                                      (foto: Levien Willemse)



(On)gehoord
(On)gehoord is de brie-
ven- en opinierubriek 
van Erasmus Magazine. 
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Opinie

Het lijkt wat betreft de onderzoeksambities vooral uitgewerkt 
vanuit een klassieke opvatting rond onderzoek en de rol van 
onderzoekers, waarnaast vanuit de bestuurders een aantal 
ambities rond kennisvalorisatie en binding met de stad zijn 
toegevoegd. Dit is jammer, want juist in de combinatie van 
de binding met de regio en nieuwe vormen van toegepast 
onderzoek, liggen grote kansen voor de EUR. Hiervoor zal de 
dominante onderzoekscultuur binnen de EUR echter ruimte 
moeten bieden voor vernieuwing en experiment. 

De visie weerspiegelt de dominante onderzoekscultuur 
binnen de EUR die sterk disciplinair is en gericht op 
fundamenteel onderzoek. Wetenschappelijke excellentie 
wordt gemeten aan de hand van toppublicaties binnen 
specifieke disciplinaire velden, de Hirsch-index, en men 
streeft naar objectiviteit van de onderzoeker als observant 
aan de zijlijn. Dit model van wetenschappelijk onderzoek 
en de onderzoeker heeft een enorme waarde op zich 
binnen de context van onderwerpen en vraagstukken 
waarin toenemende kennis meer zekerheid brengt en 
onderzoeksvragen en -doelen van tevoren kunnen worden 
vastgesteld. Complexe maatschappelijke vraagstukken 
van deze tijd vragen echter een doorbreken van een 
gefragmenteerd maatschappelijke en wetenschappelijke orde 
en daarmee ook een andere visie op onderzoek en de rol van 
onderzoekers.

Belangrijke problemen van deze tijd, de veranderingen in 
zorg en onderwijs, het energie- of mobiliteitsvraagstuk, de 
ruimtelijke opgaven ten gevolge van klimaatverandering, 
kunnen we niet op een klassieke manier aanpakken door 
meer onderzoek, technologische kennis of specifieker beleid. 
In feite is rond dergelijke onderwerpen het probleem zowel 
maatschappelijk als wetenschappelijk niet eenduidig te 
definiëren en zijn daarmee oplossingen evenmin gegeven. 
Om toch in een dergelijke context te kunnen opereren, is het 
noodzakelijk verschillende bronnen van kennis te combineren 
en te integreren, theoretische hypothesen te ontwikkelen, 
deze exploratief toe te passen en hierop continu te 
reflecteren. Een dergelijk onderzoeksproces heeft een volledig 
andere logica, methodische onderbouwing en opvatting van 
de rol van onderzoek. In verschillende wetenschappelijke 
debatten en onderzoeksvelden (bijvoorbeeld integrated 
assessment, sustainability science, post-normal science) wordt 
gewezen op deze ontwikkeling in onderzoek, en deze zowel 
paradigmatisch geduid als wetenschappelijk en methodisch 
onderbouwd. 

De onderzoeker is in deze context niet zozeer de leverancier 
van feitenkennis, maar een van de partijen in een 
maatschappelijk spel. Vanuit wetenschappelijke kennis 
en middels wetenschappelijke methoden participeert 
de onderzoeker actief in concrete maatschappelijke 
vraagstukken, en denkt mee over de aard van problemen en 
mogelijke oplossingsrichtingen. Dit betekent het opgeven 
van de illusie van de objectiviteit en de positie aan de zijlijn 
ten gunste van een actieve rol in maatschappelijke zoek- en 
leerprocessen en daarmee op termijn het winnen van gezag. 
Dit geldt evenzeer voor sociaalwetenschappelijke als voor 
technische disciplines. 

Een concreet voorbeeld om dit te illustreren. In het kader van 
de discussie over duurzame energie is de vraag niet alleen op 
welke manier alternatieve technologieën tot wasdom kunnen 
komen in relatie tot de gevestigde infrastructuren, markten 
en economische belangen, maar spelen in relatie hiermee ook 
vragen rond consumentengedrag, noodzaak en effectiviteit 
van beleid, et cetera. Hoe om te gaan met dergelijke 
complexiteit, onzekerheden en de noodzaak tot verandering 
op de lange termijn, vormt een nieuwe uitdaging voor 
onderzoek, beleid en bedrijfsleven. Vanuit onderzoek kan de 
kennis die bestaat over deelaspecten van maatschappelijke 
opgaven ingebracht worden in de discussie over mogelijke 
en wenselijke toekomsten, scenario’s en strategieën. Dit 
betekent concreet de eigen aanbevelingen en inzichten mede 
operationaliseren, testen en hierop reflecteren. 

In deze nieuwe opvatting van de rol en waarde van 
onderzoek ligt een enorme kans om wetenschappelijke en 
methodologische vernieuwing binnen de EUR te koppelen 
aan de zo gewenste hechtere binding met de stad en het 
vergroten van onze maatschappelijke zichtbaarheid. De 
complexe problemen in deze regio rond energie, mobiliteit, 
waterbeheer, integratie, bouwen etc., vormen een prachtige 
onderzoeksomgeving om kennis te bundelen, te verspreiden, 
toe te passen en te ontwikkelen. De stad is feitelijk ons 
laboratorium, waarbij ik persoonlijk in ieder geval ook de 
ethische noodzaak voel om de mij door de samenleving 
gegeven luxepositie van onderzoeker, ook te gebruiken om bij 
te dragen aan diezelfde samenleving. 

Alhoewel diverse EUR-onderzoekers op verschillende 
plaatsen in stad en haven rondlopen, is er een opvallend 
gebrek aan samenhang, zichtbaarheid en impact wat betreft 
deze activiteiten. Er zou vanuit de EUR zelf meer structuur 
gebracht moeten worden in het onderzoek dat binnen de 
EUR raakt aan genoemde maatschappelijke thema’s vanuit 
een visie op de bijdrage die dit onderzoek in structurele 
zin zou moeten en kunnen hebben. Hiermee zou de EUR 
ruimte kunnen creëren voor de vernieuwing van de eigen 
onderzoekscultuur, en een meer zichtbare en structurele 
bijdrage leveren aan de grootstedelijke ontwikkeling 
van Rotterdam. Het kan een belangrijke aanvulling en 
verrijking vormen van het bestaande onderzoek en ook 
het fundamentele onderzoek van deze universiteit een 
betere plek kunnen geven in maatschappelijke processen. 
Op die manier kan een wederzijdse bevruchting ontstaan 
tussen fundamenteel en toegepast onderzoek die zowel 
wetenschappelijk als maatschappelijk relevant, innovatief 
en excellent is. Dit betekent voor de bestuurders van deze 
universiteit dan wel dat ze naast het bestaande onderzoek 
ruimte moeten creëren voor de geschetste andere vorm van 
onderzoek, waarbij maatschappelijke en wetenschappelijke 
impact hand in hand gaan.

Dr. Derk Loorbach, onderzoeker bij DRIFT (Dutch Research 
Institute For Transitions), een onderzoeksinstituut van de 
Faculteit der Sociale Wetenschappen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERZOEK?
De ambities van de EUR reiken gezond ver: een internationale topuniversiteit met worteling in de stad is het beeld uit 
de universitaire visie voor 2013. Er zitten echter, bij goede lezing van het visiedocument een aantal spanningen tussen 
de verschillende ambities, en op belangrijke onderdelen wordt niet de inhoudelijke diepte geboden die wel mogelijk 
was geweest. 
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BOSS BUSSINESS 
SCHOOL
De bussiness school van de EUR heet binnenkort 
misschien wel Mercedes Management School of 
Hugo Boss Bussiness School. Tenminste, als het 
aan de nieuwe decaan van de faculteit RSM ligt, 
George Yip. Stoelen, zalen en zelfs de hele school 
mogen van hem een sponsornaam gaan dragen. 

Prof. Dr. P.J.F. Groenen, associate scientific director 
ERIM (RSM / FEW research):“Sponsoring van 
stoelen, zalen en gebouwen lijkt me prachtig. 
Universiteiten in de VS en Groot Brittannië ma-
ken daar al jaren gebruik van. Het betekent extra 
inkomsten die goed gebruikt kunnen worden. 
Alle universiteiten krijgen binnenkort namelijk 
te maken met de 100 miljoen korting op 1e geld-
stroom onderzoek van minister Plasterk. Iedere 
faculteit moet dus manieren verzinnen om geld 
binnen te halen, anders moet je inleveren op 
onderzoek. Ik hoop dan ook dat het geld naar 
onderzoek gaat.”

Dr. F.H. Wijen, voorzitter RSM-faculteitsraad: “Ik 
zie een mogelijk spanningsveld tussen de ver-
bonden sponsornaam en de schijn die je als uni-
versiteit tegen kunt hebben. Een familienaam 
zal wat dat betreft, indien voorafgegaan door 
gedegen antecedentenonderzoek, minder snel 
op een negatieve manier in het nieuws komen 
dan een bedrijfsnaam, en ook minder snel de 
indruk wekken dat er geen onafhankelijk on-
derzoek meer kan plaatsvinden. Toch hoeft dit 
spanningsveld niet problematisch te zijn. Ik denk 
dat de RSM wel duidelijk moet vasthouden aan 
academische normen en waarden als onafhan-
kelijkheid en integriteit.”

Dr. H.H.F.M. Daemen, voorzitter U-raad en docent 
aan de sociale faculteit: “Ik vind het een vreemd 
idee om een commerciële naam aan een oplei-
ding te verbinden. Het past niet bij de manier 
waarop ik tegen de wetenschap aankijk. Liever 
zie ik dat ze geld inzamelen door middel van 
consultancy en contractresearch. Bovendien, hoe 
onafhankelijk sta je nog tegenover zo’n bedrijf, 
dat je als onderzoeker toch ook kritisch moet 
kunnen benaderen? Maar ik snap ook dat het 
idee van sponsornaamintegratie beter bij het 
vakgebied van RSM past dan bij dat van mij.” 

Erik Gruwel, RSM-student en commissielid van 
de RSM-faculteitsraad en U-raad: “Laat ik voorop 
stellen dat het nog maar een idee is. Yip staat er 
open voor, net als ik. Maar ik sta kritisch tegen-
over het idee. RSM moet zich afvragen wat de 
impact op het imago van de school kan zijn, en 
de kritische houding mag natuurlijk niet verslap-
pen naarmate het sponsorbedrag hoger wordt. 
Hoe dan ook, of wij ons hier nu al aan wagen of 
niet, ik denk dat universiteiten steeds afhankelij-
ker worden van bedrijfsgelden en dan is het be-
ter voorop te lopen dan achter de feiten aan.” PP

  Aangeschoten

Van der Schot

“Als hbo-jurist ben ik van mening dat mijn capa-
citeiten zeker niet onderdoen voor andere mas-
terstudenten. Mijn gemiddelde cijfer ligt rond de 
7,8 en ik heb tot nu toe geen herkansingen nodig 
gehad. Zelf ben ik er dus een groot voorstander 
van dat het idee van Hirsch Ballin er doorheen 
komt. Het maakt niet uit of je het doel via links of 
rechts bereikt. Als het je lukt je master met een 
voldoende af te sluiten, heb je kennelijk voldoen-
de kennis in huis.” Nathalie Scheffer, masterstu-
dent privaatrecht vooropleiding hbo 

“Ik zit nu in de masterfase en heb, op bestuurs-
recht na, mijn universitaire bachelor gehaald. 
Hier ben ik namelijk in het derde jaar van mijn 
hbo-opleiding aan begonnen. Tijdens mijn hbo-
studie was ik altijd fel voorstander van een scha-
keljaar welke civiel effect [de toegang tot de to-
gaberoepen, red.] geeft aan je mastertitel. Ik was 
namelijk van mening dat een master een master 
is en de weg er naar toe niet uitmaakte. Het re-
sultaat is toch hetzelfde? 
Nu ik naast mijn hbo bachelor ook bijna mijn uni-
versitaire bachelor op zak heb, denk ik heel an-

ders. De vooropleiding is zo belangrijk en de basis 
die je op de universiteit legt, is zoveel breder en 
dieper dan op de hogeschool. De verschillen zijn 
gigantisch, en niet alleen in de kwantiteit maar 
ook in de kwaliteit. Een speciaal schakelprogram-
ma kan een oplossing zijn, maar dient dan mini-
maal 90 ECTS te bevatten, want de huidige pro-
gramma’s zijn te summier. Onder deze voorwaar-
de zou ik het eens zijn met Hirsch Ballin, anders 
zeker niet.” Patrick van der Veld, masterstudent be-
drijfsrecht met vooropleiding hbo rechten. 

“Ik ben niet tegen het plan van de minister, maar 
dan moeten hbo-juristen wel een pittig schakel-
jaar volgen, dat misschien zelfs twee jaar zou 
moeten duren. Hbo is namelijk echt een andere 
manier van onderwijs geven, dat hoor ik veel van 
vrienden. Maar als hbo-juristen het schakeljaar 
en de master halen, moeten zij gewoon togabe-
roepen kunnen uitvoeren. Juristen die de hele 
universitaire studie hebben gevolgd, zijn niet per 
definitie beter. In de praktijk zal blijken wie het 
wel en niet redden, dat regelt zichzelf.” Roos Nag-
tegaal, reguliere masterstudent privaatrecht

HBO-JURIST WEL OF NIET IN TOGA
In het vorige EM stond een bericht over minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, die wil rege-
len dat hbo-rechtenstudenten met mastertitel ook toegang krijgen tot de togaberoepen zoals 
rechter, advocaat en notaris. Een selectie van reacties van studenten rechten aan de EUR.

Opinie
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ZEG MAAR NIETS TEGEN DE PROF, 
DAN KOMT HET WEL GOED

De meeste promovendi zijn te lang bezig met hun onderzoek. De invoering 
van graduate schools, PhD-decanen en vertrouwenspersonen moet daar 
verbetering in brengen, maar dan nog is goede begeleiding niet gegaran-
deerd.                     tekst Wammes Bos (HOP) illustratie Enio Ramalho

Gissen naar het 
rendement
Na de invoering van het 
aio-stelsel (assistent in 
opleiding) in 1986 klom 
het aantal promovendi 
dat jaarlijks instroomde 
snel naar een aantal 
van 1600 à 2000, en op 
dat fluctuerende niveau 
is het ‘de laatste vijftien 
jaar’ gebleven. Dat con-
stateerde een EIM-stu-
die uit 2005 over promo-
tietrajecten aan de Ne-
derlandse universiteiten 
(‘Rendement verkend’). 
Recentere cijfers zijn er 
nog niet. In totaal zijn 
bij universiteiten nu tus-
sen de negen- en tien-
duizend promovendi 
aan het werk. 
Toch is er niet alleen 
maar stagnatie. Met de 
hoeveelheid promoties 
gaat het de laatste tijd 
juist goed. Uit VSNU-
cijfers blijkt een stijging 
van 2360 in 2000 naar 
3140 in 2006. Hoe die 
groei bij ongeveer gelijk-
blijvende aantallen pro-
movendi verklaard moet 
worden is gissen: wel-
licht spelen de ’buiten-
promovendi’ – niet in 
dienst bij een universi-
teit, en geen‘beurspro-
movendi’ – er een rol in. 
Of wordt er de laatste 
jaren soms sneller ge-
promoveerd? Nee dus, 
niet of nauwelijks. De 
gemiddelde promotie-
duur ligt al heel lang er-
gens tussen de vijf en de 
vijfenhalf jaar; in de bè-
tavakken richting vie-
renhalf, bij gamma en 
vooral alfarichting zes à 
zeseneenhalf. “Toch”, 
zegt beleidsmedewerker 
kwaliteitszorg Jacco van 
den Heuvel van de 
KNAW, “heb ik de in-
druk dat de gemiddelde 
duur iets naar beneden 
gaat, en dat de uitval 
ook wat minder 

r is hier een afdeling waar vijf aio’s zijn vertrokken vóór 
het eind van hun tweede jaar. Drie bij de ene begeleider, 
twee bij een andere. Dan zou je denken dat er met die be-
geleiders gesproken wordt, dat het aan de orde komt bij 

hun beoordelingsgesprekken, maar nee, het onderwerp wordt 
vermeden.”
Een personeelsconsulent aan een universiteit – hij blijft liever 
anoniem, net als de meeste promovendi in dit artikel – maakt 
zich boos. Als die begeleiders nu tenminste nog cursussen zou-
den volgen, tja, dan lag het anders. “We hebben hier een loop-
baancentrum waar ze een cursus ‘training en begeleiding van 
promovendi’ aanbieden”, zegt hij. “Maar die is weer niet ver-
plicht.”
Goede begeleiding van promovendi is belangrijk, daar is men 
het in de academische wereld wel over eens. Al was het maar op 
puur zakelijke gronden. Als Nederland een kennisland wil zijn, 
zullen er genoeg onderzoekers moeten worden opgeleid. Univer-
siteitenkoepel VSNU pleitte daarom een paar jaar geleden voor 
jaarlijks vijfhonderd extra promotieplaatsen. Dat lukt nog van 
geen kanten. En al veel langer is het streven erop gericht om de 
duur van promoties binnen de officiële termijn van vier jaar te 
brengen en de uitval te minimaliseren (zie kader voor de cijfers). 
Ook dat lukt allemaal nog niet erg. 
Vooral niet omdat de begeleiding door promotoren en copromo-
toren vaak tekortschiet, zo blijkt uit talloze plaatselijke enquêtes 
onder universitaire promovendi en ook uit een landelijk overzicht 
van onderzoeksbureau EIM uit 2005. “Van alle onderzochte fac-
toren is de invloed van begeleiding (op vertraging en uitval; red.) 
het sterkst. Het is een centrale factor in het succes van een pro-
motie”, meldt het EIM-rapport.

Meester-gezelrelaties  Dat is precies de 
reden waarom het landelijke netwerk van promovendi PNN 
zich voorlopig tegen elke ambitie verklaart om het aantal 
promotieplaatsen te verhogen. “Meer promovendi bij een 
ongeveer gelijkblijvende omvang van de wetenschappelijke staf 
betekent dat een promotor meer mensen moet begeleiden. Terwijl 
het nu al vaak niet goed gaat”, zegt PNN-voorzitter Gertjan 
Tommel. 
Voor de goede orde: promoveren kan alleen bij een hoogleraar, de 
promotor. Daarnaast treden andere stafleden vaak op als copro-
motor. Dat kunnen docenten zijn of postdocs, als ze zelf maar 
gepromoveerd zijn. Uit het EIM-onderzoek bleek dat een kwart 
van de promovendi slechts één begeleider had, de promotor dus. 
Een recente enquête in Groningen toont echter aan dat bijna de 
helft het bij die universiteit alleen met de promotor doet.
Wie denkt dat een deel van het probleem is opgelost door de da-
gelijkse begeleiding aan een ander staflid op te dragen, heeft het 
mis. De verhalen over begeleiders die het onderling niet eens 
kunnen worden, zijn legio. Een Nijmeegse promovenda letteren: 
“Inhoudelijk hadden ze heel andere opvattingen. ‘Zeg maar niets 
tegen de prof, dan komt het wel goed’, zei mijn dagelijkse bege-
leider. Dat liep natuurlijk verkeerd.” Maar hoe moet het dan? In-
bedding van de promovendi in een groep, zoals bij de bètaweten-
schappen inclusief de medische sector vaak gebeurt, lijkt betere 
resultaten af te werpen dan het eenzame geploeter in de geestes- 
en sociale wetenschappen. Het beste bewijs daarvoor is wellicht 
dat wanneer ze die aanpak in de alfa- en gammahoek overnemen, 
de resultaten uitstekend zijn. Een trotse John Grin, directeur van 
de Amsterdam School for Social science Research, onderdeel van 
de Universiteit van Amsterdam, benadrukt het gildeachtige ka-

E
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rakter van zijn instituut: “Meester-gezelrelaties in een echte aca-
demische gemeenschap; veel onderling contact met andere we-
tenschappers en streven naar kwaliteit in plaats van zesjes.” Ge-
combineerd met een strenge selectie van promovendi levert het 
de ASSR goede resultaten op: meer dan tachtig procent haalt de 
eindstreep, en dat ruim binnen de vijf jaar. 

Geen recepten  In Maastricht is ‘PhD-decaan’ voor 
het gezondheidscluster prof. Klaas Westerterp vooral overtuigd 
van het nut van betere selectie. “Begeleiders blijven begeleiders, 
daar doe je niet zo veel aan, maar als je de aio’s via de research 
masters binnen laat komen, kun je de kwaliteit van de instroom 
verhogen.” Het is een model dat binnen de zogeheten graduate 
schools wordt omarmd: tweejarige researchmasteropleidingen 
die vooruitlopen op een promotietraject van dan nog drie jaar, 
alles samen in het organisatorische verband van een graduate 

school. Ettelijke universiteiten hebben ze al ingesteld, maar of 
daarmee betere rendementen zullen worden gehaald, moet nog 
blijken. 
Dat geldt natuurlijk voor alle institutionele maatregelen, waar-
onder de introductie van overkoepelende toezichthouders zoals 
PhD-decanen en -coördinatoren, vertrouwenspersonen en wat al 
niet. ASSR-directeur prof. Grin, van de UvA: “Er zijn geen re-
cepten. Wij hebben hier beroemde hoogleraren rondlopen. Een 
van hen las zelden een tekst van zijn promovendi, maar hij 
praatte wel uitgebreid met ze. Dat vonden ze niks, maar later 
bleek toch dat ze er veel aan hadden.” Michiel Baas is als promo-
vendus bestuurslid bij dezelfde ASSR: “Het ligt ook aan de aio’s 
zelf, die kiezen graag iemand met een heel goede reputatie als 
onderzoeker. Dan kan hij als begeleider nog altijd een lul zijn, 
maar ja, je hoopt toch dat zo’n grootheid jouw talent ziet.”

wordt”.
Let wel, al deze cijfers 
zijn niet bepaald exact. 
De informatie van de 
universiteiten waarmee 
de VSNU haar statistie-
ken maakt, is gebrekkig. 
Overal zijn wel vraagte-
kens bij te zetten: hoe-
veel promovendi, hoe-
veel promoties, de ren-
dementen, de duur (wat 
is het meetmoment: het 
inleveren van het ma-
nuscript, de goedkeu-
ring of de verdediging?), 
de uitvallers. Jarenlang 
gold een percentage 
‘stakers’ van ongeveer 
tien als redelijk accu-
raat, “maar”, zegt ‘in-
stitutional researcher’ 
René Hageman van de 
VSNU, “die getallen 
zijn te onzeker, we zijn 
strikter geworden, dus 
zo lang er geen betere 
informatie is, doen we 
daar geen uitspraken 
meer over”. Aarzelend, 
“en alleen op het ge-
voel”, wil hij het beeld 
wel bevestigen dat zo’n 
70 procent van alle pro-
movendi daadwerkelijk 
promoveert binnen on-
geveer zeven jaar. Als 
dan 10 procent staakt is 
dus 20 procent zoek in 
de statistieken; die doen 
er misschien jaren lan-
ger over, of stoppen als-
nog. 

Wat schuift een 
promotie?
Promoties leveren de 
universiteiten tot op he-
den verschillende bedra-
gen op, een laag en een 
hoog tarief. Het lage ta-
rief is bedoeld voor alfa- 
en gammapromoties en 
ligt dit jaar op 37.000 
euro; voor de bèta- en 
medische promoties 
wordt 74.000 euro neer-
geteld. Deze bedragen 
waren in de loop der ja-
ren onderhevig aan 

Eliane Haseth (30) werkt nu voor een consultancybureau in het 
Groot Handelsgebouw in Rotterdam. “De medewerkers moeten 
hier veel zelf uitzoeken. Hoe kun je bedrijven echt helpen als con-
sultant met het geven van trainingen? Dat leer je niet op de uni-
versiteit. Door omstandigheden is er weinig begeleiding. Het 
lijkt soms wel een vervelende déjà vu van mijn promotietijd.”
In 2002 gaat de pas afgestudeerde, veelbelovende bedrijfskunde-

studente Eliane op zoek naar een plek waar ze kan doen wat ze 
dolgraag altijd al wilde: promoveren met een mooi proefschrift. 
“Het was een wens om die dag van promotie mee te maken. Op 
het podium met al die mensen die kijken! Ik had zo veel plezier in 
het schrijven van mijn doctoraalscriptie in Nijmegen, waar ik 
met een negen mee afstudeerde. Daar moest ik wel mee verder. 
Ik wilde onderzoek doen naar theorievorming over de dia-

PROMOTOR MET CHAOTISCHE GEEST
Een promotiebegeleider tegen een jonge bedrijfskundepromovenda: ‘Je zou 
ook nog Plato erbij kunnen lezen.’ “Ondertussen zag ik door de bomen het 
bos niet meer.” Uiteindelijk bleef ze zonder doctorstitel en ging ze door een 
diep dal.                            tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse

Eliane Haseth
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loog.  In eerste instantie zag het ernaar uit dat ik in Nijmegen 
kon promoveren. Uiteindelijk bleek er geen geld te vinden om 
mij te betalen. Gelukkig had ik op twee paarden gewed. Bij de 
RSM-faculteit in Rotterdam kon ik beginnen met een onderzoek 
dat met bedrijfscommunicatie en ethiek te maken had.”
Al in de eerste fase van het onderzoek kwam Haseth er achter 
dat ze deze kans misschien liever aan zich voorbij liet gaan. “De 
professor wilde duidelijk de invalshoek van de ethiek zien. 
Dat vond ik tegenstrijdig met mijn visie. Ethiek gaat al over 
waardeoordelen. Terwijl de dialoog juist oordelen opschort.” Ze 
besloot er over te praten met een andere, ‘heel vriendelijke’ pro-
fessor bij dezelfde faculteit. Haseth: “Hij zei: ‘Het belangrijkste 
is dat jij gewoon promoveert.’ En bij hem kon ik weer helemaal 
vanuit mijn eigen verwondering en interesse gaan onderzoeken. 
Mijn eigen onderwerp gered! Ik was zo blij als een kind.” Dat 
kon niet meer stuk gaan, moest ze wel denken.
Vol goede moed ging Haseth van start. Ze genoot van het leven-
tje als promovendus. “Aan andere promovendi zit vaak ook een 
steekje los. Het zijn een soort freaks, op een heel positieve manier 
dan; je kunt echt met ze lachen. We volgden samen de verplichte 
core courses die je wegwijs maken in de wetenschap. Al leerde je 
daar meestal niet veel, het was supergezellig. Maar na een tijdje 
sloeg het om. Ik had het gevoel alsof er niets uit mijn vingers 
kwam. Ik las stapels boeken. Op een bepaald moment kwam ik 
zelfs uit bij meditatietechnieken die samenhingen met mijn on-
derzoek. Ik denk heel associatief. Ik heb moeite met het ‘trechte-
ren’ en schiften van informatie. Nog steeds had ik geen hoofd-
stuk geschreven. Ik hoopte dat mijn professor, met wie het verder 
goed klikte, kon helpen. Maar hij spoorde me vooral aan om nog 
veel meer te lezen. ‘Je zou ook nog ‘The apology’ van Plato erbij 
kunnen lezen’, zei hij. Ik had veel liever gehad, denk ik achteraf, 
dat hij met me voor het white board  ging staan met een viltstift, 
en me meer dwingende vragen was gaan stellen. Wat wil je nu 
echt weten? Wat is de rode draad? Ik geloof dat hij daar zelf geen 
idee over had. Hij leek zelf ook iemand met een chaotische geest. 

Hij schrijft zijn stukken ook op een bijna literaire manier. En hij 
gaf eigenlijk vooral commentaar op de spelling in mijn stukken. 
Ondertussen zag ik door de bomen het bos niet meer. Ik voelde 
me in de steek gelaten op een klein kamertje met een computer. 
En ik dacht: hoe kan je nou een aio zijn die het niet weet!”
Haar begeleider, weet Haseth, heeft ook succesvolle promovendi 
begeleid. “Ik reken het ook mezelf aan. Ik nam te snel genoegen 
met een advies als: ‘lees maar weer verder’. Ik had zijn kamer 
niet moeten verlaten voordat ik wist waar ik, eenmaal buiten, 
naartoe moest. Maar ik wilde me ook niet kwetsbaar opstellen. 
Toch vind ik dat een begeleider mee moet denken. Of je door 
moet kunnen verwijzen. ‘Assistent in opleiding’ zijn, betekent 
ook dat je in een leerproces zit, waarbij iemand je duidelijk moet 
kunnen coachen. Andere promovendi die ik ken, hadden vaak 
nog wel meer vastigheid nodig dan ik. Ik houd juist van de vrij-
heid van de wetenschap. Maar ergens moet iemand een jonge on-
derzoeker ankerpunten kunnen geven.”
“Eeuwig zonde”, zei haar promotor nog toen ze er mee stopte. 
“Maar ik zat in een diep dal. Het voelde als een desillusie. Ik 
zocht sociale contacten minder op en ik was depressief.”
Haseth ging werken als secretaresse bij het loopbaancentrum 
van de EUR. “Ik kon me daar even op een praktische manier 
nuttig maken.” Goede collega’s en de zelfhulpboeken hielpen 
haar er weer bovenop. Prompt schreef ze in een verloren uurtje 
een opstel over veiligheid in Rotterdam dat ze instuurde voor de 
Rotterdamlezing-essayprijs in 2006. Ze won. En eind goed, al 
goed: “Tijdens een vakantie in een ecologisch hotel in Zwitser-
land vond ik mijn ‘mojo’ weer helemaal terug.”
De situatie van haar huidige werkgever noopt haar ook om te 
denken over nieuwe keuzes. Zou ze nog willen promoveren? “Als 
ik de promotieplechtigheid van vrienden bezoek, dan word ik 
weer helemaal enthousiast. Als ik erover praat, zoals nu, begint 
het ook weer te kriebelen. Ik ben nu ook rijper en weerbaarder. Ik 
weet diep van binnen dat ik het kan. Het laat me niet los.”

fluctuaties: het ministe-
rie van OCW had er één 
pot voor, en naarmate 
er meer promoties wa-
ren, werd het bedrag per 
promotie lager. Het sy-
steem gaat nu verande-
ren. Ten eerste gaat het 
plafond uit het landelij-
ke promotiebudget. Wat 
OCW meer moet beta-
len, wordt in mindering 
gebracht op de andere 
onderzoeksgeldstromen 
naar de universiteiten. 
Ten tweede komt er één 
standaardtarief van 
80.000 of 90.000 euro; 
over de precieze hoogte 
zijn de VSNU en OCW 
het nog niet eens.
Het effect zal zijn dat de 
alfa- en gammasectoren 
er flink op vooruit gaan, 
die krijgen voortaan het 
dubbele. Voor de univer-
siteiten kan het een 
prikkel zijn om het pro-
moveren in die hoek te 
stimuleren. Ook in de 
geldstromen tussen uni-
versiteiten onderling 
zullen waarschijnlijk 
verschuivingen optre-
den. Er komt een ‘nieu-
we dynamiek’, heet het; 
deskundigen binnen de 
instellingen achten die 
tamelijk onvoorspel-
baar. Een gevolg zou 
kunnen zijn dat univer-
siteiten met veel bèta en 
‘medisch’ er relatief op 
achteruitgaan. Perverse 
effecten van de hogere 
promotiebonus op de 
kwaliteit van de proef-
schriften zijn nooit uit te 
sluiten, maar of ze voor 
de hand liggen is een 
ander verhaal. Er is de 
normale controle van 
promotiecommissies, en 
bovendien gaat het geld 
als lumpsum naar de 
universiteiten, die het 
intern verdelen, en dus 
niet rechtstreeks naar de 
onderzoeksgroep waar 
de promotie plaatsvond.

“Er kunnen veel redenen zijn waarom promovendi het promotie-
traject vroegtijdig afbreken”, wil Szkudlarek allereerst bena-
drukken. Toch is een gebrek aan goede begeleiding ook aan de 
EUR ‘een serieus probleem’. Promovendi die bij haar vereniging 
aankloppen, zijn meestal al ten einde raad. “Ze willen weten wat 
ze moeten regelen om eruit te stappen.” 
Waar lag het dan meestal aan? “Promotoren die een pas begon-
nen promovendus te veel druk opleggen -‘schrijf je ook nog even 
een lezing voor dat congres?’- is een voorbeeld. Ook zijn er pro-
fessoren die al helemaal een beeld hebben van hoe het proef-
schrift eruit moet zien. Zonder intellectuele vrijheid zie je dat het 
voor een promovendus een enorm lange, moeizame onderneming 
kan worden. Aan de andere kant is er ook zoiets als te veel vrij-
heid. Je kunt blijven onderzoeken en lezen. Maar op een zeker 
moment moet er iemand paraat zijn die zegt: en nu ga je er wat 
van maken.” “Eigenlijk moet er wel iets gebeuren”, meent Sz-

kudlarek. “Het liefst zou ik zien dat promotiebegeleiders begelei-
ding krijgen. En dat ze worden gecontroleerd op hun kwaliteit. 
De vraag is alleen hoe je dat gaat doen. Vaak hebben professoren 
maar één of twee promovendi onder hun hoede. Ze weten meteen 
waar de kritiek vandaan komt. Als de promovendus ambities 
heeft in de academische wereld, kan een professor het ze nog 
moeilijk maken. Dat speelt in elk geval mee in het hoofd van de 
promovendus. Met EPAR plannen we wel een enquête om de 
problemen beter in kaart te brengen.”
Szkudlarek adviseert promovendi om van tevoren de promotor 
zorgvuldig uit te zoeken. “Raadpleeg bij collega’s hoe de promo-
tor is. En spreek met deze professor meteen goed af wat je van el-
kaar verwacht. Dat kan veel ellende schelen. Ook is het goed om 
te zorgen voor een goede tweede begeleider die je ligt. Zo iemand 
kan behulpzaam zijn in gesprekken met de professor, vooral ook 
wanneer het niet botert.”

PROMOTOREN STRENGER CONTROLEREN
Volgens Betina Szkudlarek, voorzitter van de EUR-promovendivereniging 
EPAR, is slechte begeleiding van promovendi ook aan de Rotterdamse universi-
teit ‘een serieus probleem’.
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MIJN BLIK EN IK
Aarke Wander en Ginny 
Hoogendoorn (rechts).

Betaald parkeren
Vanaf dit voorjaar is het 
uit met de pret: de ge-
meente gaat vanaf half 
april betaald parkeren 
invoeren in dit gebied. 
Omwonenden hopen zo 
minder last te krijgen 
van parkerende studen-
ten die geen parkeer-
kaart hebben kunnen 
bemachtigen. Overi-
gens blijkt uit recent 
mobiliteitsonderzoek op 
de EUR dat ruim 80 pro-
cent van de studenten 
die structureel met de 
auto naar de universiteit 
komen, dat blijven doen 
ook al moeten ze betaald 
parkeren. 
Uit dit onderzoek blijkt 
verder dat 56 procent 
van de studenten met het 
openbaar vervoer naar 
de EUR reist, 23 procent 
komt met de fiets, 
3 procent met brommer 
of scooter en 17 procent 
met de auto en 1 procent 
met auto én openbaar 
vervoer.
Onder de autorijdende 
studenten zit ook een on-
bekend aantal, dat vaak 
direct vanaf het werk 
met de auto komen. 
Maar deze avondstu-
denten zorgen niet voor 
parkeeroverlast in de 
buurt, omdat ze bijna al-
lemaal een parkeerkaart 
voor het EUR-terrein 
hebben. 
Reguliere studenten 
kunnen ook zo’n par-
keerkaart bemachtigen, 
maar het aantal is 
beperkt. Bovendien geldt 
er een inleg van 45 euro 
borg voor medewerkers 
en studenten bij de 
uitgifte van een parkeer-
pas. Veel studenten pro-
fiteren daarom nu nog 
van het gratis parkeren 
rondom Woudestein.

Iedere dag komt ongeveer 20 procent van de studenten met de auto naar de 
universiteit. Dat leidt tot gebrek aan parkeerruimte op de campus en daar-
buiten. daarom geldt binnenkort ook buiten de campus betaald parkeren. 
Maar waarom kiezen studenten de dure heilige koe boven het gratis open-
baar vervoer? Een aantal – verstokte - autobezitters aan het woord.  
                         tekst Tim Gouw fotografie Ronald van den Heerik

Cabrio van ouders gekregen
Naam: Aarke Wander en Ginny Hoogendoorn
Leeftijd: 20 / 23
Studie: Economie
Auto: Suzuki Alto / Peugeot 206 CC (Coupé Cabriolet)

“Sinds ik vier jaar geleden deze Cabriolet van mijn ouders kreeg, 
heb ik volgens mij geen trein meer van binnen gezien”, consta-
teert Ginny, enigszins in verlegenheid gebracht. “Het is een keu-
ze die je maakt en daar horen kosten bij, maar die ben ik bereid 
te maken. Ik ben helemaal happy met mijn autootje, hij is lekker 
blits en snel. Hoewel, een nieuw modelletje zou ik uiteraard niet 
afslaan. Wat dat betreft ben ik een echte autofreak die het liefst 
het nieuwste van het nieuwste wil hebben.” 
Studiegenoot Aarke heeft duidelijk wat minder affiniteit met haar 
auto. Zij ziet haar ‘koekblik op wielen’ vooral als een nuttig ge-
bruiksvoorwerp. “Natuurlijk is die van mij niet zo heel hip, maar 
wel een stuk zuiniger. En in de stad maakt het niet uit hoe snel 
die is, want het merendeel van de tijd sta je toch stil.” Waarom 
komt ze eigenlijk met de auto? “Ik woon in Zuid-Beijerland en 
om vanaf daar met het openbaar vervoer te reizen, is een drama. 
In wezen ontbreekt de verbinding met Rotterdam volledig. Het 

komt er in ieder geval op neer, dat ik voor het stukje van nog 
geen 30 kilometer met de auto 20 minuutjes onderweg ben, ter-
wijl ik er met de bus 1,5 uur over doe.” 
Met zulke astronomische reistijden heeft Ginny niet te maken. 
Zij woont in Rotterdam-Lombardijen en kan binnen 12 minuten 
op de universiteit zijn, tenminste als er geen file is en de brug 
niet openstaat. Zou het voor de dames niet mogelijk zijn om te 
carpoolen? Dat drukt niet alleen de kosten, maar spaart ook 
nog eens het milieu. Ginny: “We hebben dat ooit gedaan en in 
principe ging het prima. Ik woon vlakbij een afrit wat het gemak-
kelijk maakt om mij op te halen.” Aarke valt bij: “Ja, het is best 
een goed idee. Waarom doen we dat niet vaker? Eventueel kan ik 
naar jou toe komen en rijden we met jouw auto door naar de uni.” 
Even is het stil voordat Ginny verder gaat: “Het is inderdaad een 
optie, alleen vermoed ik dat het er uiteindelijk niet van komt. La-
ten we het in gedachte houden.” 
Waar de auto’s meestal gestald worden, is niet zo verrassend. De 
gratis plaatsen op de Laan van Woudestein hebben de voorkeur 
boven de 5 euro die voor een kaartje op de campus moet worden 
betaald. Het stukje lopen wordt op de koop toe genomen. Dat 
de buurtbewoners hier niet zo van gecharmeerd zijn, kunnen ze 
zich voorstellen. Terecht houdt de politie naar hun mening 



de laatste tijd stickeracties om mensen die fout geparkeerd staan 
te waarschuwen dat bij een volgende keer een boete zal volgen. 
Er blijkt alleen nog iets te zijn waar óók rekening mee gehouden 
dient te worden. Aarke: “Vanzelfsprekend snap ik dat het ver-
velend is als studenten voor je dure villa parkeren. Maar toen 
ik laatst wat verderop was gaan staan, was bij terugkomst mijn 
radio gestolen.”

Kost 70 euro per maand
Naam: Bart van Mervennée
Leeftijd: 20
Studie: Fiscale Economie
Auto: Volkswagen Polo

“Op dit moment kom ik bijna elke dag met de auto naar de 
universiteit. Dat heeft er voornamelijk mee te maken, dat ik nu 
tijdelijk weer bij mijn ouders inwoon. Zij wonen in Gouda, dus 
dat is een tochtje van zo’n 30 kilometer. O, wacht laat ik het even 
voor je opzoeken, dan weet je het precies...” (Haalt zijn TomTom 
tevoorschijn en begint driftig op allerlei knopjes te drukken.) 
Het grote voordeel van zijn auto – waarvan hij alweer twee jaar 
de trotste eigenaar is – vindt hij het gemak waarmee hij, zonder 
rekening te houden met zoiets als een dienstregeling, kan be-
sluiten om ergens heen te gaan. “Als je met de trein gaat, ben je 
altijd afhankelijk van de tijden waarop dat ding vertrekt. Daar 

heb je met de auto geen last van. Het is gewoon een heel prettig 
vervoermiddel.” Dat kan wel zijn, goedkoop is het niet. Vooral de 
verzekering is voor studenten meestal een behoorlijke smak geld. 
Bart: “Ik vermoed dat het mij zo rond de 70 euro per maand kost. 
Dat tikt wel aan, ja.” 
Parkeren doet hij altijd in de woonwijk naast de campus. “Het 
is me nog nooit geluk een uitrijkaart voor het parkeerterrein te 
bemachtigen. Er is ook geen wachtlijstregeling, dus wie het eerst 
komt die het eerst maalt. Dat vind ik een slecht systeem. Tot nu 
toe was ik steeds te laat.” Zodra hij een kamer in Rotterdam heeft 
gevonden, wil hij vaker met de fiets komen. Maar voegt daar 
vrijwel meteen aan toe: “Behalve als het regent natuurlijk.”

Hemelsbreed slechts 1 kilometer
Naam: Sanne Blom
Leeftijd: 24
Studie: Economie & Rechten
Auto: Skoda Fabia

“Waar ik vandaan moet komen? Tja, ken je de Lusthofstraat in 
Rotterdam? Dat is inderdaad vlakbij de uni. Hemelsbreed waar-
schijnlijk nog niet eens één kilometer, heen én terug.” De reden 
dat Blom toch een auto heeft, is omdat ze veel reist. Maar naar de 
universiteit komt ze doorgaans op de fiets. “Misschien dat ik een-
maal in de week met de auto kom – zoals uitgerekend vandaag 

Links: Bart van 
Mervennée, voor de van 
zijn vader geleende 
auto. Rechts: Sanne 
Blom, eveneens met een 
geleende auto. 
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– maar dat is omdat ik daarna nog ergens anders heen moet. 
Zometeen ga ik bijvoorbeeld iemand op Schiphol afzetten.” Toch 
blijft het verleidelijk om ook voor de kleinere afstanden de auto 
te gebruiken. Zeker als het regent of de tijd erg dringt. “Ik weet 
dat ik met de auto twee minuten sneller op de uni ben, dan met 
de fiets. Dat heb ik een keer uitgeprobeerd met een huisgenoot 
die tegelijkertijd op de fiets van huis vertrok. Af en toe neem ik 
de tram, hoewel dat geen tijdwinst oplevert. Het openbaar ver-
voer vind ik eigenlijk vooral handig om snel in de binnenstad te 
komen.” 
Gelukkig hoeft ze slechts voor een deel van de benzinekosten 
op te draaien (waarvan ze overigens ‘geen flauw benul’ heeft 
hoeveel die bedragen). De rest wordt door haar ouders betaald. 
Ze rijdt overigens niet alleen veel in de auto, ze doet het ook nog 
eens erg graag. “Hier in de stad is het niet altijd mogelijk, maar 
als het even kan houd ik ervan om lekker te scheuren.”

Sporadisch met vierwieler
Naam: Stefan de Ridder
Leeftijd: 19
Studie: Bedrijfseconomie
Auto: Opel Corsa

“Wat zeg je? Komt 20 procent van de studenten met de auto hier 
naartoe? Ja, dat vind ik zeer veel. Het lijkt mij een beetje stug. 
Zoveel auto’s staan hier nu ook weer niet en je komt vaak dezelf-
de mensen op de parkeerplaats tegen.” Zelf komt hij slechts heel 
sporadisch met zijn vierwieler. Hoewel het de laatste tijd steeds 
vaker is, geeft hij toe. Het vlees is zwak, zeker met het privilege 
en de luxe van een auto voor de deur. “Eerst maakte ik er alleen 
gebruik van als het echt slecht weer was. Het is ‘t gemak en het 
feit dat het ondanks de drukte in de stad en de vele stoplichten 
nog altijd sneller is dan met het openbaar vervoer of de fiets. 
Maar ik geneer me soms wel.” 
Standaard wordt er door hem geparkeerd in de woonwijk. Wel 
zo voordelig. “Je loopt bij wijze van spreken 10 meter verder en 
je staat gratis. En het mag daar toch?” De verzekering van z’n 
automobiel, die hij overigens zelf heeft gekocht, heeft hij bij zijn 
ouders in een pakketverzekering ondergebracht, wat aanzienlijk 
scheelt in de kosten. Stefan: “Ik ben nu zo om en nabij de 40 euro 
per maand kwijt. De benzinekosten heb ik zelf in de hand en die 
wisselen dan ook.” Naast dat het een dure hobby is, heeft de auto 
volgens Stefan nog een groot nadeel. “Op feestjes en borrels kun 
je natuurlijk niet drinken. Dat is jammer, dus zit er niets anders 
op dan toch te fietsen of de metro te nemen.”

Stefan de Ridder
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‘De lat steeds hoger; de 
leefwereld van jongeren 
in een multi-etnische 
stad’ door Han Entzin-
ger en Edith Dourleijn 
(2008). Assen: Van Gor-
cum, 174 pagina’s, 
ISBN 978 90 232 4402 8.

ROTTERDAMSE JEUGD TUSSEN 
SCHEMERING EN DAGERAAD

E

Het onderzoek naar verschillen tussen Rotterdamse jongeren door Han 
Entzinger, dat deze week is gepresenteerd, laat een hoopvoller beeld van de 
integratie toe: jonge allochtonen mengen zich – ‘typisch democratisch’ – in 
de politieke strijd en belijden een meer moderne levenswijze. Verontrustend 
is wel dat levensbeschouwelijke tegenstellingen schriller zijn geworden.
 tekst Daan Rutten fotografie Levien Willemse

en paar weken geleden was EUR-socioloog Han Entzin-
ger voor een paar dagen naar Marokko op werkbezoek. 
Het viel hem op: “De Marokkaanse medereizigers wa-
ren zo enorm Nederlands. Hoe luid ze spreken en de Ne-

derlandse onderwerpen waarover ze praten, de omgang met hun 
kinderen...het is net als met Nederlandse Surinamers in Surina-
me – je haalt ze er zo uit!” Dat zegt iets over de feiten, vindt Ent-
zinger.
Samen met Edith Dourleijn herhaalde Han Entzinger een groot 
survey-onderzoek uit 1999 onder bijna zevenhonderd Turkse, 
Marokkaanse en autochtone jongeren van tussen de 18 en 30 

jaar in Rotterdam. Hoe verhouden de opvattingen van de groot-
stedelijke jeugd zich met de observaties bij de jeugd van tien jaar 
geleden? Het onderzoek, ‘De lat steeds hoger; de leefwereld van 
jongeren in een multi-etnische stad’ geheten, onderstreept Ent-
zingers observatie in het vliegtuig naar Marokko.

Integratie gaat gewoon verder  Eerst 
het positieve nieuws. Het onderwijsniveau onder allochtonen is 
aanmerkelijk gestegen. Turken en Marokkanen, zeker de hoog-
opgeleiden, identificeren zich steeds meer met Nederland. Ze 
lezen Nederlandse kranten. Ze gaan liever naar algemene (sport) 



verenigingen dan naar een aparte club die expliciet de opvattin-
gen uit de eigen (geloofs)gemeenschap propageert. Steeds meer 
Marokkaanse en Turkse jongeren voelen zich in de eerste plaats 
Nederlander. Allochtonen maken nu vrijwel even vaak gebruik 
van hun stemrecht als hun autochtone leeftijdsgenoten. 
Opvallend is ook de verschuiving van opvattingen in de huiselij-
ke kring. Ze zijn mondiger tegenover hun ouders. Ze vinden va-
ker dat hun ouders zich niet moeten bemoeien met de keuze van 
een partner. De verwachting is dat jongeren van Turkse of Ma-
rokkaanse herkomst steeds meer hun huwelijkspartner in Neder-
land gaan zoeken, het krijgen van kinderen gaan uitstellen en ja, 
of minister Rouvoet het nou wil of niet, op den duur net zo wei-
nig kinderen krijgen als autochtonen.
Religiositeit is belangrijk gebleven in islamitische kringen. Toch 
is ook daar een seculariserende tendens aan de gang in Rotter-
dam. Hoe hoger opgeleid, hoe minder vaak iemand zegt dat 
godsdienstige opvattingen invloed moeten hebben op de politiek. 
Twintig procent is voor godsdienstige invloed. Dat is een stuk 
minder dan in 1999 (40 procent). Onder vooral jongens is de hou-
ding ten opzichte van het dragen van een hoofddoek toleranter 
geworden. 
Entzinger wil de bevindingen zo interpreteren: “Ondanks alle 

discussies, evenementen, koerswijzigingen en schokkende ge-
beurtenissen, zoals de moord op Fortuyn en Van Gogh, is het on-
derhuids met de integratie eigenlijk gewoon verder gegaan.”
Toch is het een legitieme vraag: is deze integratiebeweging niet 
juist het effect van de ferme integratiepolitiek van de laatste ja-
ren? Entzinger gelooft daar niet zo veel van. Hij ziet eerder een 
normale curve van aanpassing, zoals in de sociologische litera-
tuur al genoeg beschreven is. “Ik ben het wel eens met Wouter 
Bos. Het is goed dat problemen worden benoemd. En dat er gren-
zen worden gesteld. Geweld kan niet. Opmerkingen als ‘Homo-
seksuelen van de hoogste toren gooien’, zoals een imam zei, mo-
gen natuurlijk nooit worden getolereerd. Maar ik denk dat het 
beeld dat nu wordt gepropageerd, eerder averechts werkt. We 
zien politici als Wilders veel algemeenheden en abstracties van 
stal halen: ‘de Moslim’, ‘de Islam’ en ‘de Nederlander’. Het lijkt 
er sterk op dat het debiteren van dit soort abstracties oorzaak is 
van de tegenstrijdige situatie die je bij de jeugd in Rotterdam is 
te ziet.”

Meer discriminatie  Want dat is het slechte nieuws, 
of eigenlijk: het paradoxale dat Entzinger en Dourleijn vonden, 
wanneer ze keken naar de meningen, de houdingen en opvat-
tingen van de Rotterdamse jeugd. Ondanks dat allochtonen in 
hun gedrag de Nederlandse cultuur overnemen, is er een grotere 
kloof ontstaan tussen autochtonen en allochtonen qua levensbe-
schouwing en de manier waarop men de andere groep ziet. Men 
is elkaar minder gaan waarderen.
Allochtonen nemen de ramadan weer serieuzer in acht, en noe-
men zichzelf, als het aankomt op hun groepsidentiteit, vaker 
moslim. Ze geloven minder dan autochtonen in een goede kans 

op de arbeidsmarkt en ervaren meer discriminatie. Marokkanen 
zeggen vaker dan in 1999 op te willen komen voor de belangen 
van de islam. Turken en Marokkanen vinden dat ze in sociaal en 
cultureel opzicht verder van hun autochtone leeftijdsgenoten af 
zijn komen te staan. Ze zijn de Westerse cultuur minder gaan 
waarderen, ondanks dat ze er meer deel van zijn geworden.
Maar verontrustender nog vindt Entzinger de sterke veranderin-
gen bij de autochtone Nederlanders. Die staan pal voor de Wes-
terse cultuur en zijn veel nationalistischer geworden. Entzinger: 
“Ook is de groep onder hen die ‘misschien actie wil ondernemen’ 
als hun cultuur op het spel staat, groter geworden. Terwijl die 
groep onder allochtonen bijna is verdwenen. Die willen of dur-
ven dat niet meer te zeggen. En ook al heeft dit onderzoek daar 
niet expliciet naar gezocht, aanwijzingen dat er zich meer radica-
len onder allochtonen bevinden, zijn er niet.”

Stekels opzetten  Entzinger denkt dat de culturele 
afstand tussen de groepen vooral is gegroeid door beeldvorming 
in de politiek en de media. “Vraag je autochtonen: wat vind je 
van je buurman die moslim is, dan zeggen ze: prima kerel. Maar 
over moslims in het algemeen is men zeer negatief. Andersom 
wijst alles erop dat allochtonen snel integreren. De vorige gene-

ratie kwam nog van het platteland, nu zie je zoveel mensen met 
een kleurtje op de universiteit. Ze nemen de gebruiken en opvat-
tingen langzaam over. Maar vraag je ze naar hun meningen 
over een abstract begrip als de Westerse mentaliteit, dan zijn ze 
negatief.”
Ook opvallend vindt Entzinger dat juist Marokkanen zich men-
gen in het Nederlandse politieke debat door zich aan te sluiten 
bij vooral een gevestigde politieke partij als de PvdA. “Daar lijkt 
een echte emancipatiebeweging aan de gang. Ze worden zich be-
wust van hun positie en claimen op een legitieme manier hun 
plek, vreemd genoeg bij een partij waarvan het gemiddelde lid 
waarschijnlijk veel progressief denkt. Dat kan nog een probleem 
worden in de achterban. Maar ik ben al blij dat ze gewoon bin-
nen het systeem van de Nederlandse democratie hun recht zoe-
ken. Ik zie de conflicten die we hebben niet als teruggang, maar 
vooral als tekenen van integratie. Men zet de stekels op. Relatief 
kleine verschillen worden uitvergroot. Uiteindelijk valt dit ty-
pisch te scharen onder een democratisch zelfbewustwordings-
proces. Maar de Nederlanders, en vooral natuurlijk mensen als 
Geert Wilders, ‘leggen de lat steeds hoger’. Wat wij eerst integra-
tie noemden, is nu niet meer genoeg. De vraag is of dat terecht is. 
Allochtonen denken wat vaker een beetje EO-achtig, maar wij 
verbieden de SGP toch ook niet? Ook kunnen we ons afvragen of 
wij in werkelijkheid wel zo progressief naar bijvoorbeeld homo-
seksuelen kijken. Dat mag ouderwets cultuurrelativistisch klin-
ken, maar enig relativisme lijkt me essentieel om elkaar te begrij-
pen en te accepteren.”   

WETENSCHAPSAGENDA 
 
27 MAART 
11.00 uur
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie R.P. Nicolai
Maintenance Models for Sy-
stems Subject to Measura-
ble Deterioration 
 
 28 MAART 
 
11.00 uur 
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie mw. L.C.G. de 
Graaff 
Genetic and Non-genetic of 
Isolated Growth Hormone 
Deficiency and Combined 
Pituitary Hormone Deficien-
cy: Results of the HYPOPIT 
study 
 
13.30 uur 
Forumzaal, gebouw M (W)
Promotie I.K.M. Reiss 
Injury to the Developing 
Lung 
 
16.00 uur 
Oxfordzaal, gebouw M (W) 
Oratie prof.dr. H. van de 
Mheen, bijzonder hoogle-
raar Verslavingsonderzoek
‘Het doel heiligt de midde-
len’ 
 
31 MAART

12.00 – 13.00 uur
Tinbergen Instituut, gebouw 
H, H17-01 (W)
Research on Monday
Spreker: Joana Pereira (EUI, 
Florence)
‘Commitment and Redistri-
bution Policy with Endoge-
nous Skills’
For more info: www.tinber-
gen.nl 
 
 2 APRIL 
 
11.45 uur
Collegezaal 7, faculteitsge-
bouw (H) 
Promotie mw. S. Agarwal 
The Cell Biology of Rad54: 
Implications for homolo-
gous recombination

 13.45 uur 
Collegezaal 7, faculteitsge-
bouw (H) 
Promotie K. Monkhorst 
X-chromosome Inactivation 
Counting and Choice 
 
15.45 uur 
Collegezaal 7, faculteitsge-
bouw (H) 
Promotie M.P. Gosselink 
Functional Outcome after 
Pouch Surgery in Patients 
with Ulcerative Colitis of 
Rectal Cancer 
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‘Wat wij eerst integratie noemden, is nu niet 
meer genoeg. De vraag is of dat terecht is’
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GEBRUIK FORENSISCHE PSYCHOLOGIE KAN BETER
In de Schiedammer parkmoord werd tijdens de rechtszaak de hulp ingeroepen van een psycholoog die de rechter moest 
vertellen of één van de slachtoffers wel of niet de waarheid sprak. Aan het oordeel van zo’n deskundige wordt veel 
waarde gehecht, maar is dat terecht? In de rechtspraak wordt geregeld een beroep gedaan op inzichten van psycholo-
gen, maar gebruiken juristen deze informatie wel op een goede manier?

Vaak niet, zegt Eric Rassin, bijzonder hoogleraar Rechtspsycho-
logie in zijn oratie op 14 maart. Als voorbeeld noemt hij psycho-
logen en psychiaters van het Pieter Baan Centrum, die te pas en 
te onpas advies geven aan juristen over de ontoerekeningsvat-
baarheid van verdachten in een rechtszaak. Rassin weet dat de 
methode die zij hanteren niet voldoen aan de wetenschappelijke 
norm en dat ze veelal op basis van ervaring hun oordeel geven. 
Volgens hem bestaan er geen theorieën over hoe iemand die on-
toerekeningsvatbaar is, herkend kan worden, en of de therapie 
die deze mensen geboden wordt wel helpt. “Het Pieter Baan Cen-
trum roept dus maar wat, en dat vinden juristen geweldig”, 
meent de hoogleraar. “Met andere woorden, veel psychologen 
lappen de regels voor wetenschappelijk onderzoek, die zij tijdens 
hun studie leerden, aan hun laars.” 

De oorzaak van onjuiste of onvolledige psychologische informa-
tie ligt echter niet alleen bij de psychologen. Juristen nemen het 
namelijk niet zo nauw met de betrouwbaarheid van psycholo-
gisch advies. Volgens Rassin komt dat doordat zij tijdens hun 
rechtenstudie geen empirisch onderzoek hebben gedaan. “Rech-
ten is een rationele wetenschap en daarom weten juristen niet aan 
welke methodologische en statistische eisen een goed empirisch 
onderzoek moet voldoen. In de praktijk nemen zij genoegen met 
een helder advies – liefst in hapklare brokken aangeleverd – en 
geven weinig om de wijze waarop de gegevens tot stand zijn ge-
komen en of er een controlegroep is gebruikt”, verduidelijkt hij. 
De hoogleraar kent zelfs voorbeelden van advocaten die een psy-
chologisch rapport willen gebruiken en de onderzoeker vragen 
enkele punten in het rapport te veranderen, zodat het beter bruik-
baar is bij het verdedigen van hun standpunt. “Ik heb zelf ook 
meegemaakt dat een jurist mij om advies vroeg. Als mijn infor-
matie echter niet strookte met zijn visie, werd het advies in de 
wind geslagen en probeerde hij het bij een collega”, geeft Rassin 
als voorbeeld. Juristen blijken dus selectief in welk materiaal zij  
gebruiken om hun gelijk te halen in de rechtszaal. Dat een advo-

caat op deze manier werkt, kan de hoogleraar nog begrijpen; die 
heeft immers het verdedigen van de verdachte als enige belang. 
Maar als een rechter, of het Openbaar Ministerie, bepaalt welke 
informatie bruikbaar is, is het onethisch gedrag, omdat zij in ho-
ger aanzien staan en overzicht moeten houden.
Een andere reden dat de psychologische inzichten door juristen 
soms niet correct worden gebruikt, is de weg die de kennis van 
onderzoeker naar jurist aflegt. Soms gaat dit namelijk via de me-
dia, waardoor de kans groot is dat onderzoeksresultaten verkeerd 
zijn geïnterpreteerd, vervormd of helemaal weggelaten. Door het 
gebruiken van ‘verminkte’ informatie door een advocaat of rech-
ter, kunnen verkeerde conclusies getrokken worden en dat is zeer 
onwenselijk, aldus de hoogleraar. 
Kortom, Rassin meent dat de samenwerking tussen juristen en 

psychologen niet optimaal is. Ten eerste omdat psychologen die 
geen wetenschappelijke carrière nastreven, de regels voor onder-
zoek weinig toepassen. Ten tweede denken juristen te weten wel-
ke aangereikte psychologische kennis zij wel of niet kunnen ge-
bruiken, terwijl zij daar niet de competentie voor hebben. En ten-
slotte is het de vraag of de psychologische inzichten niet ver-
vormd zijn door, bijvoorbeeld, de media. 
Het moge lijken dat Rassin geen goed woord over heeft voor de 
Nederlandse rechtspraak, maar zo is het niet. Het aantal keren 
dat een onschuldige in de gevangenis terechtkomt of een schuldi-
ge wordt vrijgesproken, is gering. Daarvan zijn fouten als gevolg 
van het gebruiken van (onbetrouwbare) psychologische kennis, 
slechts een klein onderdeel. Rassin voorziet dan ook geen grote 
ophef vanwege zijn betoog, maar acht een kritische opstelling 
van zowel psychologen als juristen belangrijk. Hij maant hen 
open te blijven staan voor alternatieve scenario’s – juristen heb-
ben volgens hem namelijk nog wel eens last van tunnelvisie – 
maar concrete oplossingen heeft Rassin echter niet voorhanden. 
LS

‘Veel psychologen lappen de regels 
voor wetenschappelijk onderzoek, die zij 

tijdens hun studie leerden, aan hun laars’

3 APRIL 

11.00 uur 
Forumzaal, gebouw M (W) 
Promotie R.N. van Veen 
New Clinical Concepts in In-
guinal Hernia 
 
13.30 uur 
Forumzaal, gebouw M (W) 
Promotie H. Brumme 
Manufacturing Capability 
Switching in the High-Tech 
Electronics Technology Life 
Cycle 
 
16.00 uur 
Forumzaal, gebouw M (W) 
Promotie M. Vermaas 
Multimodality Treatment 
for Locally Advanced and 
Recurrent Rectal Cancer 
 
7 APRIL

12.00 – 13.00 uur 
Tinbergen Instituut, gebouw 
H, H17-01 (W) 
Research on Monday
Spreker: Ronald Huisman 
(EUR)
Titel: Electricity Portfolio 
Management: Optimal Peak 
/ Off-Peak Allocation
More info is available at 
www.tinbergen.nl

9 APRIL 
 
11.45 uur 
Collegezaal 7, faculteitsge-
bouw (H) 
Promotie A. Lanteri 
The Moral Trial on the Ethics 
of Economics 
 
13.45 uur 
Collegezaal 7, faculteitsge-
bouw (H) 
Promotie mw. M. van Mid-
delkoop 
Lower Extremity Complaints  
in Runners and Other Athle-
tes 
 
15.45 uur 
Collegezaal 7, faculteitsge-
bouw (H) 
Promotie A.L.H.J. Aarnoudse 
Genetic susceptibility to ad-
verse drug effects, Common 
variants in the ABCB1 and 
NOS1AP genes 
 
H= campus Hoboken, Facul-
teit Erasmus MC - Dr. Mole-
waterplein 50 
W = campus Woudestein, 
Burg. Oudlaan 50 
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‘IK HEB DE FILM NOOIT GEZIEN’
Zeventig jaar na de publicatie van Bordewijks roman en tien jaar na de Oscar-winnende ver-
filming van ‘Karakter’ is het verhaal over de complexe vader-zoonrelatie voor het eerst in het 
theater te zien. EM sprak Peter Bolhuis, die de rol van Dreverhaven speelt. 

BACK TO THE SIX-
TIES MET DUFFY
In elke recensie van het debuut van Aimee Duffy 
‘Rockferry’ wordt vroeg of laat een vergelijking ge-
maakt met Amy Winehouse. Volgens collega-recen-
senten lift ze mee op het succes van de Britse drugs-
diva. Feit is echter dat de uit Wales afkomstige 
Duffy al enkele jaren bezig is om haar sound te creë-
ren en te perfectioneren. Overeenkomst is in ieder 
geval wel dat beide dames terug gaan naar het ge-
luid van de sixties. 
Samen met producer Bernard Butler werkte de nu 
23-jarige Duffy aan haar geluid. Twee jaar werd er 
uitgetrokken om een geluid te creëren waarin haar 
krachtige stem het best uitkwam. Het resultaat is 
een soulachtig jaren zestig-geluid. Debuutplaat 
‘Rockferry’ staat vol met warme intieme nummers 
in de sfeer van Dusty Springfield. Tweede single 
‘Mercy’ komt met een uptempo en opzwepend ge-
luid in de buurt van Winehouse, de rest van de cd is 
rustiger. De cd is perfect in balans en de zwoele mu-
zikale begeleiding zorgt ervoor dat de vocalen van 
Duffy messcherp uitkomen. De hoogblonde zange-
res klinkt bijzonder volwassen voor haar leeftijd en 
schreef bovendien zelf mee aan alle nummers.
Over een ding is mediabreed in ieder geval consen-
sus: Duffy is the next big thing. ‘Mercy’ werd een 
3FM-megahit, ‘Rockferry’ was cd van de week bij 
nrc.next en op 3voor12 was de cd een tijd lang het 
best gewaardeerde album op de luisterpaal. Er lijkt 
in het poplandschap momenteel inderdaad plaats 
voor muziek die terug gaat naar de jaren vijftig en 
zestig. Eerder maakten we al kennis met Joss Stone, 
Norah Jones en Jamie Cullum. Terwijl deze arties-
ten langzaam weer uit de gratie raken, dienen nieu-
we sterretjes zich weer aan. Meeliften op het succes 
van Winehouse? Eerder meeliften op de vraag naar 
in een commercieel jasje gestoken retropop. En dat 
lukt Duffy bijzonder goed. ‘Rockferry’ klinkt erg 
relaxed, maar is toch wel erg gekunsteld. 
Desalniettemin een fijn luisteralbum waar we zeer 
zeker nog veel van zullen horen. Tot zich weer een 
nieuwe lichting sterretjes aandient. RH

‘Karakter’ vertelt het verhaal van Jacob Willem 
Katadreuffe, die in het vooroorlogse Rotterdam 
geboren wordt als het buitenechtelijke kind van de 
dienstbode Jacoba. Katadreuffe ontworstelt zijn 
achterstandsmilieu en werkt zich op van kantoor-
bediende tot advocaat. Hierbij stuit hij telkens op 
zijn meedogenloze vader, de gerechtsdeurwaarder 
Dreverhaven.
Peter Bolhuis vertolkt van de vader. Hij legt uit 
wat er zo bijzonder is aan hun relatie. “De vader is 
niet betrokken bij de opvoeding, maar probeert 
hem vanaf een afstand ergens te brengen. En op 
een hele bijzondere manier: door hem tegen te wer-
ken, niet door hem te helpen. Een paar keer vraagt 
hij zelfs zijn faillissement aan. Hij bewerkstelligt 
hiermee dat zijn zoon zich uit de naad gaat werken. 
Katadreuffe wordt helemaal op zichzelf terugge-
worpen.” 
“Het is een geweldig mooi boek met prachtige 
taal”, verklaart hij waarom het klassieke verhaal 
van Bordewijk terug blijft keren. Bovendien is het 
een aansprekend thema. “Veel mensen hebben, in 
ieder geval een tijd lang, toch wel een gevecht met 
hun ouders.” Overigens is het toneelstuk wel weer 
een tikje anders dan de film. “Iedereen die geïnspi-
reerd is door het boek heeft er natuurlijk zijn eigen 

kijk op. Mike van Diem, regisseur van de film, 
heeft bijvoorbeeld delen uit een voorstudie van 
Borderwijk gebruikt, terwijl het bij ons heel erg is 
teruggebracht tot de vijf belangrijkste personen 
uit de roman. Dat is veel kaler. In de film krijg je 
de hele buitenwereld te zien, bij ons draait het om 
de teksten.” 
Hij zag de film trouwens nooit. “Toen hij uitkwam, 
was ik heel druk en sinds ik weet dat ik deze rol ga 
spelen, wil ik hem niet meer zien. Ik heb wel des-
tijds, als jonge jongen, die televisieserie gezien en 
ik ken daar nog fragmenten uit. En dat vind ik ei-
genlijk helemaal niet prettig.”
Hoewel de theaterinterpretatie van regisseur Peter 
Sonneveld opgevoerd wordt in een abstract, hou-
ten decor, komt het Rotterdam van de jaren dertig 
volgens de acteur nadrukkelijk naar voren. “Het is 
een stuk over mensen die moeten buffelen, weinig 
aandacht hebben voor zichzelf, weinig over zich-
zelf nadenken en alleen maar bezig zijn met zich-
zelf in leven houden. Dat hoort heel erg bij een ha-
venstad, een werkstad als Rotterdam.” GM

‘Karakter’ is van 25 maart tot en met 27 april te zien 
in het theater van Bonheur, Eendrachtsstraat 81. 
Kaarten € 15,-.     

Artiest: Aimee Duffy; cd: Rockferry; label: Polydor/
Rough Trade.

Peter Bolhuis (links) in de rol van vader.
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SEKSPOP ALS WEL-
DADIG MEDICIJN
In een dromerig, Amerikaans plattelandsdorpje 
schiet een pornopop een contactgestoorde 
jongen te hulp. Dat blijkt aandoenlijke, lieflijke 
taferelen op te leveren.

De verlegen Lars Lindstrom leeft in stilte. In een 
Scandinavisch aandoend provinciestadje woont hij in 
de garage achter zijn ouderlijk huis, waar zijn broer 
en diens vrouw ingetrokken zijn. Hij heeft een onop-
vallend kantoorbaantje, gaat op zondag naar de kerk, 
en is het liefst alleen. Zijn familie en kennissen zijn 
dan ook verheugd als ze horen dat hij via internet een 
meisje, Bianca, heeft leren kennen. Grote grap dus, 
als blijkt dat dit een pikant geklede real doll is. En 
Lars (Ryan Gosling) houdt de levensgrote sekspop 
voor echt. ‘Lars and the real girl’ is een film die het 
niet moet hebben van het ingenieuze plot. Des te 
knapper dus, als iemand er toch wat van weet te ma-
ken. Craig Gillespie, voormalig regisseur van recla-
mespotjes, omzeilde vaardig de afgezaagde, voor de 
hand liggende grappen, en maakte een eenvoudige, 
eerlijke film. Zodra de gemeenschap door heeft dat 
Lars hoe dan ook hardnekkig aan zijn waanbeeld 
vasthoudt, wordt Bianca warm onthaald. Ze gaat 
mee naar de kerk, wordt geknipt en gaat aan het 
werk als vrijwilliger in het ziekenhuis. Volkomen ab-
surd natuurlijk, maar omdat iedereen de fantasie 
meespeelt, is ‘Lars and the real girl’ geen lacherige 
slapstick, maar een volwassen tragikomedie.
Voortdurend balanceert de film op het randje van wat 
de kijker bereid is te geloven, maar Gillespie weet 
maat te houden en verspeelt zijn geloofwaardigheid 
niet. Dat is vooral te danken aan de uitstekende cast. 
Zowel Lars, als de rollen van de schoonzus (Emily 
Mortimer) en de plaatselijke psycholoog (Patricia 
Clarkson) worden schitterend ingevuld. Ondanks 
zijn eigenaardige situatie is Lars een gewone jongen, 
die door het verleden wat beschadigd is. Net als de 
dorpelingen vergeef je hem dus zijn gekte. 
Uiteindelijk is de pop niet meer dan een rekwisiet in 
een verhaal dat draait om geloof en liefde. ‘Lars and 
the real girl’ is een film over grote problemen in het 
kleine leven, over een kleuter in het lichaam van een 
volwassen man. Het is een aandoenlijke, lieflijke 
vlucht uit de realiteit waarin Lars uiteindelijk wel 
weet dat hij de stap naar de echte, boze grotemensen-
wereld moet zetten. GM

‘Lars and the real girl’ draait dagelijks in Cinerama.

SOMS EEN 
GLAS BIER 
IN JE GEZICHT
Tijdens de finale van de Grote Prijs van Zuid-
Holland hopen ze Waterfront plat te spelen. 
Bedrijfskundestudent Arno Blok (27) vormt al 
vijf jaar samen met Jan, Jelle en Jetske de band 
Spaug. ‘Inmiddels zijn we niet meer bang voor 
stiltes in de auto.’ 

Boeken of gitaren? “Ik ben, na acht jaar, bijna 
klaar en nu met mijn scriptie bezig. Als ik moet 
kiezen ga ik straks voor de muziek. Voor nu wil ik 
in ieder geval mijn scriptie afmaken, zodat ik toch 
een papiertje heb. Maar ik steek veel tijd in de 
band, waardoor ik langer over mijn studie doe.”

Wat zijn de plannen met de band? “Er is een aan-
tal dingen dat we graag willen. Een cd maken is 
daar één van, maar daar is een hoop geld voor no-
dig. Dat proberen we nu met optreden te verdie-
nen. Daarnaast zijn we vooral op zoek naar gave 
optredens. Dat kan door met een echt grote band 
te gaan toeren, maar daarvoor moet je netwerken, 
de juiste contacten hebben. Ik durf te zeggen dat 
wij niet onderdoen voor andere voorprogramma’s, 
maar wij moeten nog een beetje in dat wereldje te-
rechtkomen. Aan de andere kant spelen we nu ook 
door heel het land. Je komt op plaatsen waar je 
nog nooit van hebt gehoord en daar zijn we altijd 
de weg kwijt.” 

Zijn dat leuke avonden? “Soms valt het tegen, 
soms is het geweldig. Tijdens een optreden in een 
café in Druten bijvoorbeeld. Toen we de andere 
bands zagen optreden, dachten we: wat moet dat 
met ons worden? Maar alles viel op zijn plaats. Op 
zo’n avond is er een perfecte chemie op het podi-
um.”

Is dat puur de band, of heb je het publiek daarbij 
nodig? “Nou, het publiek moet geen gekke dingen 
doen natuurlijk. Laatst hadden we zo’n optreden. 
Dat waren gewoon een stelletje boeren. Ze wilden 
harde punk en wij zijn toch redelijk subtiel. Dan 
krijg je op een gegeven moment een glas bier naar 
je hoofd. Dat gebeurt sporadisch, maar het komt 
voor. Net zoals we soms een avond hebben waar 
bijna niemand op komt dagen. Maar dat hebben 
heel veel bands, dus.”

Ademt dat niet de romantiek van een beginnende 
groep? “Achteraf is het altijd leuk om het erover te 

hebben, maar op het moment zelf heb je toch die 
hele reis gemaakt en wil je de muziek aan een 
nieuw publiek laten horen. Dan staan er maar vijf 
mensen, waarvan drie barmensen. Maar ja, het 
zorgt wel voor mooie verhalen.”

Hoe zou je jullie muziek willen omschrijven? 
“We zijn al heel lang op zoek naar een mooie term. 
Persoonlijk vind ik de term Indierock wel mooi. 
Poprock is toch iets te commercieel, te soft en te 
Amerikaans. We zijn wat alternatiever, worden 
vaak vergeleken met Radiohead.”

Dat is niet niks. “Nee, maar de vergelijking komt 
volgens mij vooral door de zang. Sinds mensen 
dat zeggen, ben ik heel veel naar Radiohead gaan 
luisteren. Het is een van de beste bands ter we-
reld, maar qua muziek hoor ik de overeenkomst 
niet zo.”

En hoe nu verder? “Muzikaal gezien gaat het heel 
goed. Alleen organisatorisch kan het beter. Nu 
spelen we eigenlijk overal waar we kunnen. Maar 
langzaamaan krijgen we een beetje de luxe om 
dingen te weigeren. In het begin moet je gewoon 
overal gaan staan, je veel laten zien.” GM

Spaug speelt op 4 april in de finale van de Grote 
Prijs van Zuid-Holland in Waterfront.

Spaug (tweede van rechts Arno Blok).
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Motel Mozaïque biedt zoals gebruikelijk een mix 
van muziek, performance, theater, beeldende kunst 
en gidsentochten door de stad. Volgens program-
madirecteur Harry Hamelink staat het festival 
vooral bekend om haar grensverleggende muziek-
programmering. Bands die op het punt van door-
breken staan, zijn tijdens dit festival nog in kleine 
zalen te beluisteren. Alhoewel de kans op massale 
drukte ook hier heel groot is. 
De muziek bestaat uit een veelvoud van stijlen.Van 
garagerock tot folk en techno. De komst van 
Goldfrapp, Jamie Lidell en Trentemøller behoort tot 
de hoogtepunten. De Britse band Goldfrapp geeft 
tijdens Motel Mozaïque zijn enige optreden in 
Nederland. De band begon met triphop, maar heeft 
zich nu meer toegelegd op bombastische elektro-
pop, en zal naar verwachting nummers van het 
nieuwe album laten horen. Ook Jamie Lidell geeft 
een voorproefje van zijn nieuwe album. Liefhebbers 
van harde elektronische rock kunnen hun hart op-
halen bij een Canadese band die luistert naar de 
naam ‘Holy Fuck.’
Behalve muziek is er dans, theater en beeldende 
kunst. Zoals een dansvoorstelling met orgelmuziek 
van het Rotterdamse dansgezelschap Conny 
Janssen Danst. De beeldende kunst is met enorme 
werken van Rob Scholte prominent aanwezig in de 
Rotterdamse Schouwburg. Rob Scholte, die zoals 
altijd vrijelijk uit de kunstgeschiedenis citeert, toont 
daar onder meer zijn eigen verbeelding van ‘Het 
laatste avondmaal’, geschilderd met een goudkleu-
rige basis op een doek van vier bij twee meter. 

Nieuw dit jaar is de aanvulling van het programma 
met film. Zo is de voorpremière te zien van de film 
‘Into the Wild’, onder regie van Sean Penn. De 
soundtrack is van Pearl Jam-zanger Eddie Vedder. 
Into the Wild is een waargebeurd drama over een 
jonge atleet die na zijn studie alles achter zich laat 
om naar Alaska te liften, om daar in de wildernis te 
gaan leven. 
Een belangrijk onderdeel van het festival zijn de 
gidsentochten en overnachtingen op onverwachtse 
locaties. “Het is de bedoeling dat bezoekers zich 
gastvrij onthaald voelen”, aldus Harry Hamelink. 
Dit jaar staan die tochten in het teken van gezond-
heid. In samenwerking met Erasmus MC zijn er 
speciale slaapplaatsen in het Havenziekenhuis. In 
sommige wachtkamers van het ziekenhuis zijn er 
intieme concerten te horen. Andere gidsentochten 
hebben een ludiek en leerzaam karakter. Een van de 
tochten voert langs de ongezonde plekken van 
Rotterdam. Zo kun je je tanden zetten in de nieuw-
ste vette snack van Rotterdam, de ‘Kapsalon.’ Deze 
vette hap met friet, shoarma en gesmolten kaas 
schijnt goed te werken tegen een kater.” AA                
                                                 

MOTEL MOZAÏQUE IN TEKEN 
VAN GEZONDHEID
Voor de achtste keer is er weer Motel Mozaïque. Een multidisciplinair festival dat plaatsvindt op 
verschillende locaties zoals Lantaren/Venster, de Schouwburg, het NAi en Off_Corso. Het festival 
staat dit jaar in het teken van de gezondheid. 

Motel Mozaïque duurt van 10 tot en met 13 april. 
Kaartverkoop op verschillende locaties. Dagkaart 
€ 30,-, passe-partout exclusief overnachtingen 
€ 55,-. Voor meer informatie ga naar  
www.motelmozaique.nl                                                  

EEN WEEKEND 
GRATIS MUSEA IN
Eens per jaar, zo rond de Pasen, is het Museum-
weekend. De meeste landelijke musea houden 
dan een open weekend met gratis entree. Dit 
jaar is dat het weekend van 5 en 6 april. Het 
thema van 2008: ‘De kunst van de waarheid’, 
ofwel is iets echt of niet? 

Elk museum heeft kerntaken. Een museum bewaart, 
beschrijft en onderzoekt, maar moet ook zoveel mo-
gelijk garant staan voor de authenticiteit van de ob-
jecten dat het toont. Het thema ‘authentiek of niet’ 
roept ook vragen op. Zoals: hoe belangrijk is ‘echt’ 
voor de bezoeker? Is een schilderij minder mooi als 
het niet door Rembrandt, maar door zijn leerling is 
geschilderd? 
Museum De Dubbelde Palmboom haakt in op het 
thema met de pas geopende tentoonstelling ‘Hoezo 
waardeloos?’ De expositie gaat over de waarde van 
gewone dingen. In de ene ruimte staat letterlijk een 
afvalberg, de volgende ruimte is ingericht als een 
luxe winkel met kunstwerken van gerecycled materi-
aal. Het museum heeft ook gezinsactiviteiten rond 
het thema. Acteur ‘Koos de Vuilnisman’ leert kinde-
ren op zondagmiddag dat afval allesbehalve waarde-
loos is. 
Niet alle musea spelen overigens in op het centrale 
thema. De meeste musea, ook in Rotterdam en om-
streken, houden gewoon open huis, met vooral veel 
educatieve gezinsactiviteiten. Zo houdt het Visserij  
& Vlaardings Museum knutselactiviteiten en speur-
tochten voor de kids. Het Chabot Museum verzorgt 
rondleidingen door de Museumparkvilla’s. Het 
Boijmans biedt drie gratis rondleidingen per dag, 
waarbij kinderen creatief aan de slag kunnen in het 
kunstenlab. In hetzelfde museum loopt de tentoon-
stelling van kunstenaar Olphaert den Otter met zijn 
vele studies van stallen en kluizen uit de hele 
Westerse kunstgeschiedenis. Zijn ruim honderd stu-
dies naar bouwsels resulteren in een monumentale 
wandschildering die hij de ultieme buitenplaats 
noemt. Den Otter blijkt ook over muzikale talenten te 
beschikken. Samen met zijn kwintet La Notte zingt 
hij ter ere van de tentoonstelling Vroege Hollanders 
liederen uit de late middeleeuwen.
Het Museumweekend behoort met ruim 800.000 be-
zoekers tot het grootste culturele publieksevenement 
van Nederland. Doel van het weekend: nieuwe be-
zoekers kennis laten maken met musea. AA
 

Jamie Lidell zal de achtste editie van Motel Mozaïque opluisteren.

Ook te zien tijdens het museumweekend: ‘Vernielde kamer’ .



t/m 13 JUNI
It’s Cold Peace (liberator’s candy No.2)
In De Erasmus Galerij zijn werken te zien van Joost Benthem. 
Benthem maakt gebruik van diverse media. Zijn werk is simpel 
en gelaagd; er is ruimte voor uiteenlopende associaties en in-
terpretaties. Uitgangspunt in het werk is het zoeken naar “flexi-
biliteit” en een nieuwe esthetiek in alledaagse producten, ma-
terialen en stoffen. Terugkerende producten zijn kauwgum en 
sigaretten (de geallieerden deelden bij hun triomfantelijke in-
tocht kauwgum en sigaretten uit aan de bevrijde bevolking), 
maar bijvoorbeeld ook tandpasta, koffie en motorolie. Benthem 
betrekt in zijn kunst op schijnbaar speelse wijze klassieke the-
ma’s als verval, dood en geweld en de hedendaagse samenle-
ving van overvloed en consumentisme. Locatie: Erasmus Galerij 
(ingang bibliotheek) Woudestein, B-gebouw. Tijden: ma. t/m vr. 
9.00 – 18.00 uur en za. 9.00 – 12.00 uur.

LEZING

CONGRES

EVENEMENT

TENTOONSTELLING

FILM
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t/m 1 MEI
Expositie: kunsthistorici vinden 
het prachtig
Je ziet de zwart-witte mensfiguren over het 
witte doek zweven/dansen/wervelen. Expres-
sieve figuren in communicatie met elkaar. Daar 
draait het werk van Myrrhe van Spronsen om. 
Inspiratie vindt ze bij kunstenaars als Edvard 
Munch, Modigliani, Frida Kahlo en bij de Cobra 
schilders. Twee jaar geleden won ze de ‘zilveren 
kei’, dé kunstprijs voor jong talent in het Gooi. 
De jury omschreef haar werk als ‘eigen, karak-
teristiek en consequent. Echt voer voor kunst-
historici’. Momenteel verdeelt zij haar tijd tus-
sen promotieonderzoek in de Neuroweten-
schappen aan de EUR en het schilderen. Loca-
tie: Erasmus Galerij (ingang bibliotheek) Wou-
destein, B-gebouw. Tijden: ma. t/m vr. 9.00 – 
18.00 uur en za. 9.00 – 12.00 uur.

28 MAART t/m 3 APRIL
Rotterdamsch Studenten Film Festival
Hollywood- en Arthouse- liefhebbers komen tijdens dit studenten 
filmfestival beide aan hun trekken. Veertig films variërend van Blood 
Diamond en No country for old men tot Alles is liefde. Bij een stu-
dentenfestival horen natuurlijk absurd lage prijzen: nul euro voor 
een film, tachtig cent per biertje en vier euro voor een compleet di-
ner. Daarnaast wordt er ook nog een workshop gegeven in ‘creatieve 
geluiden’ en op woensdag, 2 april, komt de bekende Rotterdamse dj 
Chris Rox. Het thema dit jaar is ‘Imagine’. Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.rotterdamstudentenfestivals.nl en voor een voor-
proefje op http://nl.youtube.com/watch?v=FqH4C5vLSfk. Het festi-
val wordt voor de tiende keer georganiseerd door het Rotterdams 
Studenten Gezelschap. Telefonisch reserveren vóór 13.00 uur (010-
4118458). Locatie: Haringvliet 94, Rotterdam. Tijd: ’s avonds.  

1 APRIL
Is er leven na een dode eend?
Meer dan tien jaar geleden was Kees Moeliker getuige van een ernstig geval van homoseksuele necrofilie bij een wilde 
eend. Met zijn droog-wetenschappelijke publicatie hierover won hij de IG Nobelprijs (een parodie op de Nobelprijs) voor 
‘onderzoek dat je eerst aan het lachen maakt en daarna aan het denken zet’. Sindsdien cultiveerde hij zijn scherpe neus 
voor onwaarschijnlijk onderzoek. Gewiekst stelde hij de stoffelijke resten van Dominomus veilig, en onlangs trok hij in-
ternationale aandacht met zijn oproep om de steeds zeldzamer wordende schaamluis aan het Natuurhistorisch Muse-
um te schenken. Kees Moeliker spreekt over humor in de wetenschap en geeft tips over hoe je een IG Nobelprijs zou 
kunnen winnen (of juist niet). Als support-act spreekt Erwin Kompanje (klinisch-ethicus aan het Erasmus MC) over zijn 
herontdekking van een vergeten, opzienbarend hulpmiddel in de 17e eeuwse medische literatuur. Deze lezing is een Lof 
Der Zotheid-lezing in de geest van Erasmus. Locatie: Woudestein, zaal B-3. Tijd: 16.00-17.30 uur.

31 MAART
Wetenschapscafé:
Spinoza maniak
Waarom is een professor al meer dan twintig 
jaar in de ban van één filosoof? Bijna eenderde 
van alles wat prof.dr. Wiep van Bunge (hoogle-
raar Geschiedenis van de Wijsbegeerte’ aan de 
EUR) heeft gepubliceerd, gaat over die ene filo-
soof: Spinoza. Tijdens het wetenschapscafé 
maakt Van Bunge ons duidelijk waarom deze 
bekende (en ingewikkelde) Nederlandse filo-
soof hem eindeloos blijft fascineren. De centra-
le claim van Spinoza, ‘niets maakt zo gelukkig 
als inzicht’, staat daarbij onder meer centraal. 
Na de lezing door Van Bunge is er tijd voor een 
discussie. Locatie: Dik T, Hoogstraat 110, Rotter-
dam. Tijd: 19.30-0.00 uur. 
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2 APRIL
Student Coverband Contest 
This evening the five best and hand selected student cover 
bands of Rotterdam will compete in a live performance. Each 
band, of which at least one bandmember is a student at Eras-
mus University, will be performing at least two pop songs. 
The coverbands will be judged on their overall performance 
and capacity to make the songs their own. The Student Co-
verband Competition is in honor of the 30th anniversary of 
study association STAR and in corporation with Erasmus Cul-
tuur. Entrance: 1 euro.  Location: R.S.V. Sanctus Laurentius, 
Infirmeriestraat 6-8 in Rotterdam. Time: 21.00-23.00  hrs.

2 APRIL
Viervoudig K-1 winnaar geeft kickboksworkshop 
Ernesto Frits Hoost is een Nederlandse vechtsporter, die het befaamde K-1 toernooi in Japan viermaal heeft gewonnen. Zijn bijnaam 
luidt Mister Perfect, omdat hij de technieken van zijn sport K-1 volgens insiders perfect beheerst. In Nederland is Ernesto Hoost rela-
tief onbekend in vergelijking met de sterrenstatus die hij in Japan geniet. Vanavond komt hij de EUR-studenten inwijden in de edele 
wereld van K-1. K-1 is een mix van kickboksen, kungfu, karate en muay thai boksen. De eerste workshop is voor iedereen die nog nooit 
een bokshandschoen heeft aangeraakt, de tweede is hoofdzakelijk voor studenten die al ervaring hebben met kickboksen. Locatie: 
Gebouw-S, Woudestein. Tijd: beginners van 19.00 - 20.30 uur, gevorderden van 20.30 - 22.00 uur.

8 APRIL
Heelalmysterie: donkere materie opgelost?
Heelal. Dat woord roept vaak meer vragen dan antwoorden op. Maar nu is er iets 
spannends aan de hand. Eind mei zal de mensheid meer te weten komen over de 
‘donkere materie’ in ons heelal. Al lang is deze materie een mysterie: we kunnen het 
niet zien, voelen of meten, maar er is zeven keer zoveel donkere materie in het heelal 
dan zichtbare. Binnenkort is de krachtigste deeltjesversneller ooit, klaar: de Large 
Hadron Collider in CERN (Zwitserland). Deze deeltjesversneller levert waarschijnlijk 
enorm veel nieuwe informatie op over de donkere materie. Hierin botsen elementai-
re deeltjes, waarvan donkere materie is gemaakt, 40 miljoen keer per seconde op el-
kaar. Nauw betrokken bij de Large Hadron Collider is spreker Prof. dr. Stan Bentvelsen, 
hoogleraar Hoge energie fysica aan de UvA, en werkzaam voor Nikhef en FNWI. Loca-
tie: Woudestein zaal B-3. Tijd: 16.00 – 17.30 uur.

6 APRIL
Buitenkansel voor woordenbrij
Na een winterstop van vier maanden is vanaf zondag 6 april de wekelijkse Buitenkan-
sel weer terug. Elke zondag om 14.00 uur wordt er iemand uitgenodigd om zijn of 
haar mening te verkondigen op een speciaal hiervoor gedecoreerde steen op het 
voorplein van Arminius. De Buitenkansel is geïnspireerd op de Speaker’s Corner in 
Hyde Park, Londen. Gast van vandaag is Aruna Vermeulen. Vermeulen is 31 jaar en 
heeft Maatschappijgeschiedenis aan de EUR gestudeerd. Daarnaast heeft ze de do-
centenopleiding op de Rotterdamse Dans Academie gevolgd. Ze is projectleider van 
het Hiphophuis en bestuurslid van zowel Breakers Anonymous als B-girl. Ze zal het 
vandaag hebben over het spanningsveld tussen ondernemerschap en kunstenaar-
schap. Locatie: Arminius, Museumpark 3 in Rotterdam. Tijd: 14.00 – 15.00 uur.

8 APRIL
Happiness
When a young woman rejects her current overweight suitor in a restaurant, he unex-
pectedly places a curse on her. The film then moves on to her sisters. One is a happily 
married woman with a psychiatrist husband and three kids. Unfortunately the hus-
band develops an unnatural fascination for his 11 year old son’s male classmates, fan-
tasizes about mass killing in a park, and masturbates to teen magazines. One of his 
patients has an unrequited fascination for the third sister. Meanwhile the apparently 
stable 40 year marriage of the sister’s parents suddenly unravels when he decides he 
has had enough and wants to live a hermit’s life in Florida. Obviously, the whole mo-
vie is slightly warped in its viewpoint and certainly presents abnormal relationships 
among all of its parties. Todd Solontz, 1998. English spoken, Dutch subtitles. Location: 
Room B-3, Woudestein. Time: 19.30 hrs. 

9 t/m 16 APRIL
Bobo’s op Businessweek
Mark Rutte, Alexander Rinnooy Kan , Frans Timmermans, Piet 
Hein Donner en de Nobelprijswinnaar of economics 2007: 
Prof. Eric Maskin. Grote namen op het grootste studenten-
congres van Nederland. Tijdens deze week komen speeches, 
Awards, interviews, excursies, bedrijfsontmoetingen, borrels, 
overnachtingen en discussies voorbij. De 24e editie van de 
Businessweek heeft als thema Breaking Barriers en wordt 
georganiseerd door de Economische Faculteitsvereniging 
Rotterdam. De prijzen vallen mee: tussen de vier en zes euro 
voor een hele dag en iets meer dan twintig euro voor het ex-
terne congres (waarbij je overnacht in een hotel). EFR leden 
zijn telkens iets goedkoper uit. Voor meer informatie, reser-
veren en het programma, ga naar www.businessweek.nl. Lo-
catie: variërend. Uitvalbasis is het H-gebouw op Woudestein. 
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en Kamps) krijg jij samen met 4 andere studenten/
cabaretgroepen de kans om in 10 minuten te laten 
zien wat je kan. Elk optreden wordt naderhand 
door Bor besproken om de cabaretiers en het pu-
bliek wegwijs te maken in de wereld van het caba-
ret. Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan 
snel op! Voorwaarden: Jij of één van jullie is stu-
dent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je 
maakt een kort optreden van 10 minuten. Mail 
naar: erasmuscultuur@oos.eur.nl

Pleitdispuut D.J. Veegens
Nationale Pleit Marathon (NPM)
Op 25 en 26 april organiseert pleitdispuut D.J. Vee-
gens de 18e editie van de Nationale Pleit Marathon 
(NPM), de grootste pleitwedstrijd van de Benelux.  
Elk jaar strijden de civielrechtelijke pleitverenigin-
gen van negen universiteiten om de titels ‘beste 
pleiter’ en ‘beste rechter’ van studerend Nederland. 
De beoordeling van de ten toon gespreide juridi-
sche strijd zal in de deskundige handen zijn van de 
jury, die wordt gevormd door o.a. leden van de 
Hoge Raad, prominente advocaten en hoogleraren.
Dit jaar wordt de Nationale Pleit Marathon in Rot-
terdam georganiseerd en is daarom toepasselijk 
omgedoopt tot ‘NPM’08 aan de Maas’.  De wed-
strijddag op zaterdag 26 april zal officieel worden 
geopend door de heer Opstelten, waarna op de 
rechtbank van Rotterdam het aanstormende advo-
catentalent van Nederland de strijd zal aangaan. 
Gedurende de dag zal er ruimte zijn voor cultureel 
vermaak en culinaire ontspanning op en langs de 
Maas. Nieuwsgierig? Bezoek onze website www.
nationalepleitmarathon.nl, voor verdere vragen 
kunt u ons mailen op info@nationalepleitmaratho
n.nl.

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

SERVICE

Geen Erasmus Cultuur meer voor medewerkers
De afgelopen jaren hebben medewerkers van de 
Erasmus Universiteit de Erasmus Cultuur brochure 
ontvangen, met daarin een aanbod van voorstellin-
gen en cursussen in Rotterdam. Daarnaast ontvin-
gen geïnteresseerde medewerkers door het jaar 
heen nieuwsbrieven met diverse aanbiedingen en 
activiteiten.  
De programmering voor medewerkers werd uit de 
arbeidsvoorwaardengelden betaald. Het EUROPA 
heeft besloten de arbeidsvoorwaardengelden an-
ders in te zetten (de vergoeding voor ADSL is nu 
100% geworden). Hierdoor kan Erasmus Cultuur 
geen programmering meer voor medewerkers van 
de Erasmus Universiteit verzorgen. Er zullen dan 
ook geen brochures en nieuwsbrieven meer ver-
stuurd worden. De Rotterdamse theaters, de Doe-
len en het Rotterdams Philharmonisch Orkest 
brengen in de komende maanden hun jaarbrochu-
res uit, zodat medewerkers wellicht zelf kaarten 
kunnen regelen. 

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

Colleges filosofie van de 17e eeuw
Bacon, Galilei, Descartes, Spinoza, Pascal, Newton, 
Locke, Leibniz ...Altijd al meer van willen weten? De 
colleges filosofie van de 17e eeuw beginnen weer! 
10 april, 15.00 u, Zaal B-2. Cursussen aan de Facul-
teit der Wijsbegeerte zijn vrij toegankelijk voor alle 
studenten aan de EUR. 
Informatie: geluk@fwb.eur.nl

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

Volleybalvereniging Alcazar/Erasmus
Clinic Olympische zit-volleyballers
Dit jaar vindt het Internationaal toernooi van vol-
leybalvereniging Alcazar/Erasmus plaats van 4 tot 
6 april. Op zondag 6 april zal tussen 14.00 en 16.00 
uur een clinic/demo plaatsvinden van het olym-
pisch dames zitvolleybalteam. Deze clinic zal ge-
houden worden in het sportcentrum op de cam-
pus. Voor meer informatie over dit toernooi kun je 
terecht op http://it.alcazar-erasmus.nl/.

Zin om te volleyballen?
Ben jij geïnteresseerd in volleybal en nog op zoek 
naar een leuke, gezellige vereniging? Dan is Alca-
zar/Erasmus misschien wat voor jou! Meer infor-
matie kun je vinden op www.alcazar-erasmus.nl!

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

Groninger Studenten Cabaret Festival
Het 22ste Groninger Studenten Cabaret Festival 
2008 zal als vanouds eind oktober in de Groningse 
Stadsschouwburg plaatsvinden. Bij de finale zal er 
gestreden worden om de Jury-, Publieks- én Per-
soonlijkheidsprijs. Iedere avond is er een bekende 
presentator en een gastoptreden. Het festival 
wordt georganiseerd door studenten en heeft stu-
denten als deelnemers. Wil jij dit jaar meedoen aan 
de selecties op 17, 18  & 31 mei en 1 juni? Kijk dan 
voor verdere info en inschrijvingen op onze websi-
te! www.gscf.nl

Dinsdag 3 juni: Cabaret Masterclass
Ben jij naast het studeren aan de EUR bezig om je 
cabarettalent te ontwikkelen? En heb je altijd al 
het oordeel van een professional willen weten? 
Dan is dit je kans. Tijdens een openbare master-
class met Bor Rooijackers (van Rooijackers, Kamps 
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ZOEKT: 
LEDEN REDACTIERAAD

De redactieraad van Erasmus Magazine is op zoek naar drie nieuwe leden: 
een medewerker en twee studenten. Medewerkers en studenten vanuit 
FSW, FRG, Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit en
Erasmus MC wordt met nadruk gevraagd te reageren. De benoeming is in
principe voor twee jaar.

De redactieraad adviseert over het algemene bladbeleid van Erasmus
Magazine, denkt mee over de koers en fungeert als aanspreekpunt bij
geschillen. De raad komt vier tot zes keer per jaar bijeen. In de raad zitten
zeven personen, waarvan drie studenten.

Geïnteresseerden kunnen een reactie sturen naar de voorzitter van de
redactieraad, mw. prof.dr. M. Halbertsma. Reacties graag per e-mail, o.v.v.
‘Redactieraad EM’ naar: erasmusmagazine@em.eur.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur van
Erasmus Magazine, Wieneke Gunneweg, telefoonnummer: 40 81826 of
gunneweg@em.eur.nl
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Prof.dr. D. Brounen is benoemd tot bijzonder hoog-
leraar Bedrijfskunde, in het bijzonder Real estate fi-
nance in Rotterdam School of Management Eras-
mus University, vanwege de Vereniging Trustfonds 
EUR. Brounen (1976) studeerde economie aan de 
Universiteit Maastricht en promoveerde in Finance 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was daar 
als universitair hoofddocent werkzaam, voor hij in 
2003 naar de Erasmus Universiteit Rotterdam 
kwam. 

Prof.dr. P.P.M.A.R. Heugens is benoemd tot hoogle-
raar Bedrijfskunde, in het bijzonder Organisation 
theory, development and change in Rotterdam 
School of Management Erasmus University. Heu-
gens (1973) was eerder verbonden aan de Universi-
teit Utrecht en Concordia University.

Ellen van de Poel heeft in februari namens de ESE 
(Erasmus School of Economics) het tweejaarlijks dr. 
W.H. Posthumus-van der Goot stipendium in de 
wacht gesleept.

Prof.dr. R.M.J.P. Rikers is benoemd tot hoogleraar 
Onderwijspsychologie, in het bijzonder de Psycho-
logie van het leren, in de Faculteit der Sociale We-
tenschappen. Rikers (1967) is sinds 2001 verbonden 
aan de Erasmus Universiteit. 

Prof.dr. O.H. Swank wordt met ingang van 2 april 
2008 de nieuwe directeur van de capaciteitsgroep 
Algemene Economie van de FEW. Professor Swank 
volgt in deze functie de huidige directeur van de 
capaciteitsgroep Algemene Economie, professor J-
M.A.R.G. Viaene, op.

In het Erasmus MC zijn twee bijzonder hoogleraren 
benoemd, beiden vanwege de Vereniging Trust-
fonds EUR.
Mw. prof.dr. E.C. Zwarthoff is benoemd tot bijzon-
der hoogleraar Moleculaire pathologie van tumor-
ontwikkeling.
Prof.dr. H.J.C.M. Sterenborg wordt bijzonder hoog-
leraar Fotodynamische therapie. 

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
PERSONALIA

         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 mensa. Alle berichten 
voor deze rubriek, dus ook de studiemededelingen, 
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 10 april a.s. 
Inleverdatum voor serviceberichten uiterlijk op 
dinsdag 1 april. De daarop volgende nummers ver-
schijnen op: 24 april, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni.
Deadline telkens 9 dagen voor verschijning (op 
dinsdagen om 12.00 u.)
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Natalia Chapliuk

The changes in Beijing are countless. This is a city 
that has always seen dramatic changes: from 
the excitement of the New China, to the emo-
tions and rage of the Cultural Revolution, to the 
pragmatic 1980s. But the interesting thing is to 
see how Beijing’s people have changed during 
these decades. Recently, I got engaged in a con-
versation with fellow classmates about the three 
generations which have influenced the Chinese 
market, all committed to contradictory ideals. Yes 
– China also has its Baby Boomers, its Generation 
X and its generation Y. Some of the things about 
all these people’s childhoods haven’t changed 
at all. They all await with excitement the Spring 
Festival, experience the rush of ice-skating on a 
frozen lake, or the pride that they were raised 
in the capital. The main difference about all of 
them is the obvious change in living standards. 
The once cramped communal courtyards have 
become apartment blocks, and the typical, coarse 
cornbread snacks have become KFC or McDon-
ald’s.  
Baby boomers, born between 1950 and 1964, 
saw their lives dominated by political figures 
and movements. They responded to politics 
and believed in heroes; many still do. This was a 
generation faced with instability and economi-
cal chaos. For three decades the Chinese people 
were threatened by the Great Leap Forward, 
the Famine and the Cultural Revolution. In that 

period, people lost their identity, their privacy 
and even their right to education. Money, which 
is a door opener in China nowadays, could not do 
anything against the power that politics held – 
politics was the only accepted currency. Common 
people’s daily lives were shaped by deficiencies 
and limited availability of goods, and the way ev-
eryone developed socially, was through imitation. 
The Chinese baby boomers, unlike their Western 
counterparts, were trained not to have a desire 
for material goods and comfort. Despite all that, 
in today’s China the baby boomers are the policy 
makers, the parents who shape the mindset of 
the next generation and some of them are the 
richest people in China. Money is power to them, 
and power is everything. 
The ones born between 1965 and 1979 belong 
to Generation X. They are the realists that 
woke up after the Tiananmen Square protests 
and believed only in themselves. Their dreams 
came true and they were liberated when Pretty 
Woman entered the country and China was 
transitioned from a planned economy to a mar-
ket economy. They are the ones who went from 
twenty years of depreciation and food coupons 
to over-supply and from 1300 private car owners 
in the entire nation to over one million in Beijing 
alone. There are the misses and misters that 
were educated by Mao and trained by Bill Gates. 
This was the generation in China that suffered 

the most from a collective insecurity. Therefore, 
material security, status and luxury became 
everything to them. Generation X constitutes the 
majority of the ones running private businesses; 
the ones who lived the Chinese Dream - they 
make the money, spend and show off the money. 
Last but not least: Generation Y, who were born 
between 1980 and 1995. They are the ones with a 
global lifestyle incorporating Google, MBAs and 
McDonald’s. This is the consumerist generation, 
the first generation with the right to choose 
their careers and life paths. Hedonism and self-
rewards are what they enjoy – buying products 
they bond to emotionally, where peer pressure 
plays a big role. It is fashionable to spend money 
on certain things. For them consumption is a part 
of self-expression. These young people of today 
will be the first political and business elites sur-
passing all before them with luxurious lifestyles, 
with fashion and design, and power. An interest-
ing future lies ahead for China and Beijing. 
The next generation is opening doors to a shift 
from nationalism, censorship, disparity, tradition 
and selflessness to consumerism, self-expres-
sion and self-satisfaction. The People’s Republic 
of China has become the People’s Republic of 
Change – and everybody is well aware of this, 
especially those belonging to the Y-Generation, 
like my classmates, who opened my eyes to the 
different generations in China.  

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHANGE 

MICHIGAN FAVOURS ITS SPORTS HEROES
Athletes at universities, it remains a controversial issue in America. Are these muscle men and 
women actually intelligent enough? The fact that athletes at Michigan University apparently 
are given study credits for nothing, has fuelled this debate. 

Local newspaper “Arbor News” wondered why ath-
letes at Michigan University all opted for ‘General 
Studies’ in stead of ‘Sports Management’. After 
months of investigating, the answer was found: At 
‘General Studies’ there is a professor who teaches 
on an individual basis, allowing for the athletes to 
raise their grades average. Consequently, they do 
not have to be scared of being expelled because of a 
too low grades average. The newspaper spoke with 
athletes and former employees of the university’s 
sports department. A staggering 251 athletes have 
followed a course with this teacher, of whom 48 
did more than one. The teacher functions as a safe-
guard, helping weaker students, the former employ-
ees said. The university denies everything. 
Nevertheless, good athletes do not automatically 
have everything going for them academically, as 
many Americans believe. Two weeks ago, the New 

York Times had a large article on the high expecta-
tions of sporting children’s parents. Also, most 
sports scholarships will by far not cover the costs of 
a student’s studies. Sometimes the students receive 
a few thousand dollars, while tuition fees can be ten 
times that amount. HOP  

IRANIAN STUDENT 
PROTESTS
Students in Iran are demanding more freedom. 
Conservative rulers are at the helm of universities 
these days, while more liberal professors and stu-
dent counsellors are kept out.
According to NRC Handelsblad, one to two hun-
dred students are currently protesting at the Uni-
versity of Tehran. They are angry about the expul-
sion of a group of forty students who were organis-
ing protests against the university’s management. 
Meanwhile, at the University of Shiraz, hundreds 
more students demand for the rector to stand down. 
He was appointed by president Ahmedinejad two 
years ago and is a former commander of the Iranian 
revolutionary guard. 
These are relatively small protests compared to 
those of the late 1990s. Then, thousands of students 
stood face to face with the army in Tehran. Today’s 
protesters do not openly criticise the government. 
Despite this, Iranian police are trying to put an end 
to the protests. HOP
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If statistics can be believed, at least a few hundred 
of the 3000 international students in Rotterdam 
are gay, lesbian or bisexual. This year, after doing 
the math, COC Rotterdam, (the Dutch gay rights 
association), started organizing gay parties for 
foreign students and expats in Rotterdam, called 
‘0031’ – the international telephone code for the 
Netherlands. “An ex-student told us that when he 
lived in Vienna there were these parties especially 
for gays and lesbians from abroad, and that gave 
us the idea”, Herman van der Plas explains. He is 
the initiator of the 0031 activities. Now, every third 
Friday of the month, from 9 pm till 2 am, COC 
Rotterdam’s bar and dancing are the place to be if 
you want to meet other gay men or women.
The 0031 activities are meant primarily to have 
a sociable character, says van der Plas. “Other 
activities are possible too. I can imagine that there 
is a need for discussion groups or support groups 
in which students can talk about their feelings. But 
in order to organize this, we wait for a request from 
our target group. We want to offer something extra 
that these young people cannot find in the normal 
party scene.”
The numbers of visitors for the first two 0031 par-
ties in January and February were not huge, but 
the COC has not yet started to promote the parties 
on a broad scale. To get more people to visit the 
parties, the COC wants to work together with their 
colleagues in Leiden, where there is also a big uni-
versity with lots of foreign students. The May 0031 
party will probably be in Leiden. WG

The next 0031 party is on Friday 18 April at COC Rot-
terdam, at the Schiedamsesingel 175 in Rotterdam. 

NEW: 
PARTIES FOR 
GAY FOREIGN 
STUDENTS

The 100 living units for international stu-
dents in the F/G building have been ready for 
occupation for almost two years. However, 
still, the building sits empty. Again, a target 
date for occupation, September 2008, cannot 
be made.

’Sing us something new’, students must be think-
ing. Students were supposed to move in, in August 
2006, followed by October that year, after that: 
“a few more months delay”, then it was going to 
be the start of the 2007-2008 study year, and now, 
probably, the building will only be opened at the 
beginning of 2009. Occupation of the F/G build-
ing can be described as an opportunist project of 
procedures. Apparently, the building is not suited 
for permanent housing of students because it is 
not sound-proof enough. The building must now 
become a sort of ‘hotel on campus’ where foreign 
students “should nevertheless be able to live nor-
mally”, according to member of the executive board 
Kees van Rooijen.   
Objections from neighbours, who are afraid of 
parking problems and noise, as well as procedural 
problems, delayed things earlier on. This year 
however, a year and a half after the renovation, a 
peculiar new problem raised its ugly head. Inspec-
tion services of the City of Rotterdam concluded 
that the building’s walls do not comply with strict 
regulations applying to housing meant for perma-
nent living. The walls do not do a good enough 
job in keeping the sounds from outside out. It is 
virtually impossible to still do something about 
this. However, the living units may be classified 
as temporary living units, in which students can 
live temporarily, for say a year. Then less stringent 
regulations apply. 
The university initially did not want to go down 
this road because apparently, it was not possible for 
students to register with the city of Rotterdam. This 
could cause problems with the applications for bur-
saries. However, according to the Executive Board, 
this is not the case. Consequently, ‘hotel rooms’ will 
be perfect for housing international students. 
The procedures for getting a license to move stu-
dents in on a temporary-living-units basis will take 

six to nine months. Van Rooijen says that all the 
paperwork has been sent to the City of Rotterdam. 
“Between September and December, procedures 
must have been finished. The foreign students start-
ing in Rotterdam in January must then be able to 
move in.” Van Rooijen expects no more problems 
with the neighbours of the campus. “Earlier objec-
tions have been rejected by the city and as paid-
parking is being introduced, the main obstacle has 
been removed.” 
According to van Rooijen, the F/G building 
story is not a disaster story. “But it has become 
a disappointment. We did not have all that much 
experience in this field. Some things we could not 
have foreseen. Luckily we have not communicated 
anything to our foreign students. Also, an advan-
tage of having had the renovation done two years 
ago, is that we saved money. Construction work has 
become a lot more expensive in the mean time.”  DR   

HEARTBREAK F/G HOTEL

It is a tough call for the university to house foreign 
students. For that reason, all operational tasks will 
be delegated to Stadswonen. They specialise in 
housing, are familiar with the Rotterdam housing 
market and are better able to balance supply and 
demand. Demand for student housing is not evenly 
spread across the year. In September demand 
peaks, as at that point most exchange students 
arrive in Rotterdam. On average they only require 
housing for a three-month period. As a result, many 

rooms or living units remain empty for the rest of 
the term or year. Up until now, the EUR has been 
paying for these costs. However, with the new 
agreement, these costs will be divided between the 
EUR and Stadswonen.
By tightening up the terms and conditions, the va-
cancy risks ought to be reduced. Students who opt 
for a one-year (maximum) contract, are currently 
allowed to leave-half way into that year. From next 
year onwards, this will not be allowed anymore. 

The lease can only be terminated after nine months, 
not including the one-month’s notice. Students thus 
have to pay ten months worth of rent. The univer-
sity board has agreed to the changes.   
The EUR’s agreement with Stadswonen is for an 
indefinite period. If Stadswonen does not stick to 
the housing quality requirements, the agreement 
can be ended. Stadswonen, in turn expects reliable 
estimates on the numbers of expected new foreign 
tenants. Faculties which fail to provide accurate 
numbers and at the same time repeatedly ask for 
more housing than they end up needing, will in the 
future have to pay for the extra costs. MG     

LEASE FOREIGN STUDENTS MADE STRICTER
Erasmus University Rotterdam is stopping the organising of the housing of foreign students. 
Apparently, ‘Stadswonen’ will take on the responsibilities of registering the students, appoint-
ing housing to them and managing the sites. Rental conditions will become stricter.

The F/G-building in better times.                    (photo: RvdH)
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In 1923 nobody could imagine what power the new 
invention was to have. The New York Times even 
forecast that an average busy American would sim-
ply not have the time for it.
According to a A.C. Nielsen survey, in 2006, the av-
erage American household consisted of 2,55 person 
and had 2,73 television sets: more TVs than people! 
The average European, depending on country, 
spends between three and a half and four hours a 
day watching television. Another interesting fact is 
that parents in the United States on average spend 
three and a half minutes per week for a simple face-
to-face conversation with their kids, because 1680 
minutes a week, (four hours a day), are being spent 
on watching TV!
The average American sees more than two million 
advertisements in his life, a child will have seen 
8000 murders before fi nishing primary school and 
20,000 acts of violence before turning 18.
But imagine yourself to be at the theatre watching 
drama. After less than 15 minutes, during a most 
interesting part, two well made up guys run onto 
the stage, push away all actors and settings, turn 
on more light and enthusiastically start telling 
about their washing powder. Before they fi nish 
you already hear the noise and suddenly a huge 

colorful boat, full of soft drinks is brought onto the 
stage. After that, suddenly, a huge King Kong size 
menstrual pad is carried onto the stage with: “now 
much bigger wings”.
This would be absurd, wouldn’t it? It would show 
total disrespect for the audience, an insult, and it 
would be simply immoral. The audience would 
make a fuss, actors would start protesting and 
advertising managers would fl ush with shame after 
understanding that it had been too much.  
Iraq war  While watching television we burn 
fewer calories than we do while lying down, which 
means that after three hours of watching TV, obe-
sity chances have increased by a factor two. The 
chance of a child becoming overweight increases 
by six percent with every daily hour of watching 
TV and by 38 percent when there is a TV set in 
child’s room. But this is not only because of sitting. 
Unhealthy food ads also ‘help’ a lot. Have you ever 
noticed that we never see advertisements for carrots 
or apples?!
As for something else, an old fact: Americans who 
watch news believe the world is three times more 
dangerous than the people who don’t. Who benefi t 
from this? Uncles who wear black suits and are 
involved in serious affairs.

John Sauber one of the authors of Weapons of Mass 
Deception: The Uses of Propaganda in Bush’s War 
on Iraq, tells a story: April 9 2003 and Iraqis are 
tearing down the monument for Saddam Hussein. 
Fox News showed it: demolition work, crowds of 
Iraqi citizens together with American soldiers pull-
ing down the monument: great. It was almost the 
fall of the Berlin wall. What did we see on our TVs? 
We saw the same thing with the same message: 
With the help of the US we fi nally have order and 
democracy. But what really happened that day? 
Reuters were spreading different photos, which 
unfortunately soon disappeared under the triumph 
glory. Actually, the monument was removed by 
Iraqis surrounded by American tanks. There was no 
crowd, no enthusiasm. At the same time none of the 
media reported on the killing of a priest in Al Najaf, 
by a crowd of people. He had sympathized with 
the US. Simultaneously 20,000 demonstrators were 
protesting against America in another town - Nasir.
During the fi rst Iraq war, the story of a crying Iraqi 
girl called Nayirah, who was telling about Iraqi sol-
diers throwing babies out of incubators, turned out 
to be a lie as well. It was spread by the “Citizens for 
a Free Kuwait” pressure group which was founded 
by one of the world’s biggest public relations com-
panies, Hill & Knowlton. 

Twin Towers  Already after 30 seconds 
of watching TV, in our brains the lethargic alpha 
waves are starting to dominate. Beta waves are sup-
pressed. The brain’s right half starts to dominate 

The TV set is a thing which we all know, a brilliant invention. It provides us with information 
and news updates from all around the globe. It gives us a chance to learn while watching scien-
tific shows, it provides company when we feel lonely, and so on. It all sounds great. But have you 
ever realized that nowadays we know more and more about television characters and less and 
less about our friends and companions?   text Vytautas Serys and Christian Mathis illustration Unit20

TV – THE MAIN PART OF OUR LIVES?
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and the left half starts functioning less. There are 
researchers who value the television-watching 
process as “open sub-consciousness” – we under-
stand the information, but we can not judge and 
value how true or significant the information is. 
By watching TV, children simply lose their space 
conception and perceptiveness skills. Cornell Uni-
versity research proves that in many cases autism 
is caused by TV, when children under three years 
watch two dimensional views during a critical stage 
of the development of their brains. 
It is obvious that TV kills our ‘wonder feeling’ 
and fantasy because our feelings are simply being 
ignored - we can only watch what is happening on 
the screen without having a chance to affect it. Who 
are the ones good at concentrating, being creative 
and who can think well? These are people who have 
the front part of their brains more developed. What, 
according to many investigations, can train this? 
Definitely not thousands of hours spent in front 
of the TV set. Rather thousands of hours of, in 
comparison with TV, boring(?), useless(?), banal(?), 
meditation.
So what has television brought to us? Would 
anybody crash into the New York Twin Towers 
if it would not have been the most astonishingly 
spectacular piece of action seen all over the world? 
In Europe three children died last year, and many 
more broke bones, while imitating WWE wrestling 
shows. TV affects us all the time. Even a TV in the 
background allows for messages to be recorded. 
We always keep humming some melodies which we 
caught there. If you have not noticed this before, 
you will now.
To conclude, TV is one of the largest and most obvi-
ous interferences to the most important thing in life: 
to become the one who you are. Famous American 
journalist Alistair Cooke tells in his memoirs of a 
survey at schools after WW II, at the time when TV 
popularity was growing. Children were asked what 
they liked better, TV or radio, and why. One seven 
year old boy answered radio, because “its views are 
more beautiful”.
You can not be yourself if you look at everything 
from someone else’s point of view. 

Mahrou Kharazi: Dutch/Ira-
nian, 2nd year IBEB student 

What does TV mean to you? “TV is a way for me to 
follow the news, to check what is going on around 
the globe. At the same time, it is also a medium for 
relaxation. Sometimes it is just very relaxing to 
spend time with something useless and not having 
to think about it.” 

Could you live without TV? “Although I have a 
TV, I am living without it at the moment, so I can 
live without it. But I wouldn’t mind having my TV 
again, since sometimes my roommates are not home 
and surfing the Internet gets boring after a while. 
So I do intend to get a TV in the near future.  
How much should I pay you to stop watching it for 
the rest of your life? “Give me a radio instead, so I 
can hear the news on the radio and I would be quite 

fine. Also Internet is replacing TV more and more. 
Today you don’t need to watch TV since you can 
also watch movies on YouTube, maybe not of the 
same quality, but it actually is possible.
When I was younger and still lived with my par-
ents, I was happy about the TV. When I was alone 
at home or felt lonely, I could always turn it on. 
Sometimes I just liked to turn it on during the night, 
after I had had a bad dream.” 

How many hours a day or week do you watch TV? 
“At the moment I’m not watching at all, but when 
I was younger I used to watch around one or two 
hours a day.” 

What do you watch? “Mostly soaps and the news. I 
just like to turn on the TV and zapping through the 
channels. Often you also just know what is on at 
what time; so you only watch then. I just like to feel 
with the people from the soaps and it is especially 
nice to watch TV to see somebody you know, be-
cause that is always a special event.” 

Why do you watch TV? “The whole day you think 
about stuff, but then in the evening you can really 
shut off and get entertained very simply. You can 
get emotional for as long as you want. You can 
relate to people and therefore have a comparison 
to yourself. For example if you had a fight with a 
friend and you see the same thing happening in a 
soap.” 

Is it better than a newspaper? “A newspaper defi-
nitely has more objective news than the news on 
TV. In the newspaper you can re-read information, 
while if you miss something on TV, you can’t ask 
for clarification. On the other hand, a news flash 
can show much more than a single picture in a 
newspaper. Then again, TV news is very limited in 
time, because it has to be short. Newspapers how-
ever can give you more information and go deeper 
into detail than the TV news.” 

Do you think that the broadcasters, who make the 
TV programs and news, have influence on us? “TV 
is not the only means to influence people. TV is 
like most things, it is just a reflection of the human 
mind and therefore not very objective. Although 
you see something on TV, you will see it much more 
often in your own environment; and since social 
circumstances influence you just as much, I don’t 
think that media companies have such a great influ-
ence in the end.”  

Evtim Dimitrov: Bulgarian, 
1st year IBEB student 

What does TV mean to you? “Well, actually I prefer 
to use the computer to inform myself about ongo-
ing events and news. The advantage is that I can 
select information myself, whereas on TV, I have to 
watch what is shown. I also like newspapers a lot. 
Especially at university you can get high quality 
newspaper which I read to inform myself.” 

Could you live without TV? “I am living without 
it at the moment and don’t really have the urge to 
watch regularly. But it is nice sometimes to watch 
TV with friends.” 
How much should I pay you to stop watching it for 
the rest of your life? “I cannot tell, but if the sum is 
large enough to finance equivalent entertainment, I 
would accept a payment.” 

How many hours a day or week do you watch TV? 
“Two to three hours per week, but as I said, not on 
my own TV, since I don’t have one.” 

What do you watch? “Usually I meet with friends 
to watch football games or other sports events.” 

Why do you watch TV? “Watching TV is a kind of 
entertainment or sometimes even a social activity 
with roommates. In contrast to a lot of people, I 
don’t like to use the TV to shut off after a day of 
hard work. I would rather read a nice book instead.” 

Does an advertisement affect your expenditures or 
life? “I really hate commercials, since they always 
interrupt the program you are actually watching. 
Therefore I don’t think they have a great impact on 
my life.” 

What about informative TV channels like the Dis-
covery Channel? “They are rare today. But especial-
ly Discovery Channel is something I like to watch 
because of its scientific aspect. You really learn 
things you would not be able to get such an easy 
insight into otherwise. But I would like to mention 
that the standard of these informative programs 
has decreased in the last years, I think, especially 
because they try to put more and more action in. 
That doesn’t belong in scientific shows.”  

Do you watch more commercialized shows like 
Top Gear? “I like these British guys making fun 
of themselves and everybody else. But they don’t 
change my opinion about cars for example. I am 
very into cars myself and therefore have an opinion 
myself.” 

Do you think that the broadcasters, who make 
the TV programs and news, have influence on us? 
“Just recently I experienced this myself, during an 
assignment in a course. Not only the selection of 
information, but also the arrangement of the infor-
mation is of influence to us. Therefore I believe that 
they do have influence, but it is also still up to us to 
what extent we allow ourselves to be influenced.” 
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So Spiros, what is your side job and how does it 
work? “I work for Print-center, a company that was 
founded a year ago by Jonathan Friedman who 
is a friend of mine and also an IBA student. This 
company is mainly a marketing intermediate and 
adviser to companies which mainly print business 
stationary, posters, flyers and other promotional 
products, or anything else that needs to be printed.”

Isn’t it strange that a fellow-student is your boss? 
“The thing is, I don’t perceive him as my boss. Our 
business culture is very informal, so there is no ten-
dency for anyone to elevate himself above another. 
We are all equals.”

How many people work for this company? “Right 
now there are four employees.”

How did you end up becoming a salesman for 
Print-center? “I already knew Jonathan, and I 
vaguely knew that he had a business, and one day I 
just asked him what his company was all about. As 
the conversation evolved, we started talking about 
a possible cooperation and I told him that I already 
had some experience with sales. Later, he called me 
and asked me if I’d like to work for Print Center.”

How often do you work? “Usually when I have some 
free time in the day, I talk with Jonathan, and I see 
who we can contact, and how. I can basically work 
anywhere where there is an Internet connection, and 
can just make the calls with my phone.”

I hope the company pays for your cell phone bills... 
“Yes, only the for the business calls though.”

Does your side job closely relate to your studies? Is 
it helping you? “Courses like Social Psychology and 
Organizations & Management helped me to better 
understand the relationship between companies 
and customers, and also why certain sales meetings 
are more productive than others.”

Who is the main customer of Print-center? “Right 
now our clients are mostly campus based organiza-
tions, (student associations, fraternities, etc). But 
since we now have an office in the WTC in Rot-
terdam, we have been expanding more outside the 
campus.”

How do you generally approach your customers? “I 
usually call them and ask if I can do anything for 
them. Then I tell the customer I can drop by with a 
bag with all the samples of our products whenever 
they have time.”

So how do people react to that? “Well, generally 
people are not very patient, (when they are people 
that we don’t personally know, that is). But as soon 
as they discover that we are indeed a serious busi-
ness, and that we offer interesting products, they 
open up. Then we are talking serious business, the 
ice is broken and the actual sales start. I find this 
aspect of the sales very interesting and stimulat-
ing.”

What is your strength as a salesman? “I am very 
enthusiastic about what I do since I find the whole 
process of making the sale very interesting. I am 
just me, and I don’t really have to put on a mask. 
I show a firm belief in our products and in our 
company, which I believe are essential elements to 
present the customer with an honest image of what 
I am offering to them.”

Do you see a possibility to grow in this business? 
“Definitely, we are only in the beginning of this 
business venture. Only a year after its start, 
Print-center already needed two more people, and 
we have an office in the WTC now, which is a big 
boost.”

So would you see yourself in the Sales/Marketing 
sector in the future? “Absolutely, I find it the most 
interesting field in business, and the social-creative 
aspects make the job really suit my personality.”

Where can people find out more about this business? 
“On our website: www.print-center.nl.”

How much money do you make? “It varies; it all 
depends on the sales. The bigger the sale, the more 
money I make.”

What was the worst day of work you had so far? 
“My first day of work was not my most successful 
one. There was a business fair in the WTC, and 
Jonathan, me, and another co-worker went there to 
do some networking. I was wearing my best suit, 
and I was ready to meet people to do business with, 
and I was really motivated since it was my first 
working day. However, I found out that the more 
experienced business people were constantly drink-
ing, and it proved hard to have a serious conversa-
tion with them. But even though it was not really 
what I expected my first day to be like, it still was 
an interesting experience.”

What are the positive sides of your job? “I get to go 
into the field, and meet the faces and people behind 
the companies. Also I deal with real people. So 
there are real emotions and no number crunching or 
tediously staring at monitors day in day out.”

Are there any negative sides? “Not every visit 
turns into a deal. Even though you tried your best, 
the customer still has the final word and this can 
be frustrating sometimes but I usually manage to 
shake it off quite quickly and move on to the next 
sale.”

What kind of people would you recommend this 
side job to? “People who enjoy social contacts and 
who are not afraid to show initiative. People who 
can deal with a setback from time to time, but who 
appreciate the rewarding “order confirmation call” 
from the customer.”  

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

Name:  Spiros Basilakes
Age: 19
Nationality: Greek/Dutch
Study: IBA
Side job: Sales/Marketing for Print-center
  text Alexander Broekman photography Ronald van den Heerik

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

“REAL PHOTOGRAPHY AWARD”
Every two years, ING Real Estate initiates and 
finances a photography competition to promote in-
ternational contemporary photography. During this 
event only pictures matter and nobody cares about 
the experience levels, nationality, gender, age or 
background of the photographer. This year’s theme 
is: nature, development and architecture. Recently 
the jury selected the winning work. The maker got 
a 50 000 euro prize. Together with the works of 
30 other finalists, the winning photograph will be 
exhibited in the ‘Nederlands Fotomuseum’, (Dutch 
Photo Museum), until the beginning of May.
This museum’s collection comprises both con-
temporary and historical works of many different 
Dutch and international photographers. The 
museum has a new location: the Las Palmas build-
ing at the Wilhelminapier. Currently the museum 
has a range of different expositions. One of them 
is Panorama Las Palmas, which is a reflection of 
Rotterdam’s past. It briefly tells the story of the 
changes of the Las Palmas building’s surroundings 
over the past 150 years. It consists only of views 
from the location where the museum is now located. 
Interestingly, the oldest photograph of Rotterdam, 
taken in 1850, is shown to the public in this exposi-
tion.
Nederlands Fotomuseum, Wilhelminakade 332 3001KJ 
Rotterdam,  www.nederlandsfotomuseum.nl

HENK CHABOT
Henk Chabot is a Dutch twentieth-century expres-
sionist who was born in Noord Brabant province 

and moved to Rotterdam in the beginning of the 
last century. This painter and sculptor is known for 
his cubist and symbolist art works, as well as for 
his later, more naturalistic period, reflecting urban 
and harbor life. Chabot’s works are not boring at 
all; they are full of surprises and passion. Also, his 
works are shown in a unique building, which makes 
a visit special and memorable. The Chabot Mu-
seum is located in the Museumpark, in a ‘modern’ 
villa that was designed in 1938 by famous architect 
G. W. Bass – the creator of the well-known Van 
Nelle factory and the Feijenoord football stadium. 
You will never miss this villa, a national monument, 
while passing by. The museum’s owners always 
make sure that visitors can see not only the per-
manent exhibition, but also similar-style artworks 
from its partner museums all over the world.
The Chabot Museum, Museumpark 11. 3015CB Rotter-
dam,  www.chabotmuseum.nl 

PAINTBALL – A BATTLE 
WITHOUT INJURIES
Bored of going out to the same places? Tired of 
the crowded city? Or do you feel that you need to 
“unload” after the tiring winter? Then you might 

be in need of some action and a breath of fresh air! 
A great way to break your routine is paintball. This 
game is played in a spacious area where two teams 
fight each other by entering into each others ter-
ritories and accomplishing the mission. There are 
lots of different game types, strategies and tactics, 
but the main aim is to steal the opponents’ flag 
while not being “shot”. Although it sounds scary, 
the game is totally safe and strict safety regulations 
apply. Players get special masks, goggles, clothing 
and special guns filled with paint. It is not allowed 
to fire from point-blank range or shoot at the same 
person repeatedly. (Don’t you sometimes feel you 
just want to “shoot” some of your friends?;)
Paintball was invented around 1950 for the forestry 
services, to mark trees from a distance and was also 
used by cattle handlers to mark cows. After two 
decades it was launched as a real sport and only 
within the last ten years, it has become really popu-
lar and accessible to everyone. Just get a bunch of 
friends together and choose one of the few places 
around Rotterdam, varying from outdoor fields to 
indoor halls, and let the battle begin! 
www.paintballrotterdam.nl
www.indoorpaintball.nl 

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

ERASMUS CULTUUR 

Participate in the Student Cover band Contest! 
On April 2, organized by RSM STAR & Erasmus Cul-
tuur 
For this contest, we are in search of the best stu-
dent cover band of Rotterdam! So if you think 
that your band has got what it takes, go to www.
rsmstar.nl or www.eur.nl/erasmuscultuur and fill in 
the online registration form.. So, apply and become 
a STAR!

Enroll now for the Student Singer/songwriter contest! 
On April 16, organized by Histartes and Erasmus 
Cultuur 
On Wednesday 16 April Erasmus Cultuur organizes 
in cooperation with Histartes the preselection for 
the national Singer/songwriter contest Nootuit-
gang in Plan C. Are you student, do you have a gold-
en a voice or are you the best unknown songwriter? 
Then this is your chance of breaking through. Enroll 
now through: www.eur.nl/erasmuscultuur/english 

SERVICE
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HET NIEUWE 
Naar aanleiding van mijn column ‘Vrijgezel’ in 
Erasmus Magazine 13 kreeg ik een mail van de 
student die ik in deze column heb beschreven: 
‘Onder zijn ogen zaten geen espressoringen, 
maar zijn blik was elders, in het verleden.’ De 
student heeft ooit het hart van een vrouw 
willen veroveren met mijn debuutroman. Dat 
is niet gelukt, wat de student eigenlijk van 
tevoren had kunnen weten. Boeken kunnen 
geen harten veroveren, boeken kunnen alleen 
harten helen. ‘Brieven aan een jonge dichter’ 
is het heelboek bij uitstek. Rainer Maria Rilke 
schrijft: ‘Vrijwel al ons verdriet bestaat, geloof 
ik, uit momenten van spanning, die wij als 
verlamming ervaren, omdat wij onze wonder-
lijke gevoelens niet meer horen leven. Omdat 
wij alleen zijn met het vreemde dat in ons is 
binnen gegaan.’ Verdriet dat verdriet is om-
wille van het vreemde. Het nieuwe. De dichter 
schrijft dat het door ons heen moet gaan, het 
verdriet. En dat we geduldig moeten zijn.
   De student klinkt ongedurig in zijn mail. Hij 
wil zich afwenden van alles wat hij liefheeft 
en zich storten op zijn studie. Hij citeert mij: 
‘Een ongelofelijk saaie, trage, naïeve rukstudie, 
waar ik later geluk mee kan kopen, en een snel-
le auto.’ Ik was twintig toen ik deze woorden 
schreef. Ik geloofde dat ik het kon. Mijn passie 
inwisselen voor economie, een kloppend hart 
voor geldstromen. Het was zelfbedrog.
   Ik wil in deze column niemand oproepen te 
stoppen met zijn studie, ook niet de student 
die vrijgezel is. (Mijn column is al discutabel. 
Ik schrijf over verre reizen en dode schrijvers, 
niet over het leven op de universiteit. Als ik 
studenten dan ook nog oproep te stoppen 
met hun studie, dan zal het ontslag zeer snel 
komen. Nu komt het heel traag, zoals een con-
tinent zich beweegt: per jaar een klein stukje 
dichterbij.) Wat ik wel wil zeggen: Mijn beste 
student, neem geen overhaaste besluiten, heb 
geduld. In geduld schuilt het geluk. Daarom 
moet je leren leven als een opa. Laat de herfst 
toe in je ziel, kauw op herinneringen, luister 
naar de wind. Mompel namen, zoek de scha-
duw. Dit schrijft Rilke ook: ‘Geloof in een liefde 
die als een erfenis voor u wordt bewaard.’
   Mijn beste student, wacht op een mooie zo-
mer, wacht op de geur van een klamme hemel, 
wacht op liefde. Jaag de dingen niet na. Open 
nooit de jacht, op niets, op niemand. Wacht. 

Ernest van der Kwast

Wat wilde je als kind worden? “Dierenarts, maar dat is nooit concreet geworden. In Leiden ben ik begonnen 
met biomedische wetenschappen, een opleiding voor geavanceerd laboratoriumwerk. De nadruk ligt er op de 
processen in cellen en de laboratoriumtechnieken om die te onderzoeken. De incubatietijd is vaak lang, en dan 
wacht je uren op een resultaat. Tijdens een stage realiseerde ik me dat het gewoon niets voor mij was.” 

Wat doe je dan? “Overstappen naar geneeskunde via de decentrale selectie! Je schrijft eerst een sollicitatie-
brief, vervolgens moet je toetsen maken die je allemaal moet halen, en dan word je, zoals in mijn geval, toegela-
ten. Vanaf het begin was het duidelijk dat dit wèl mijn studie was. Mijn verwachtingen werden overtroffen.  Al 
tijdens de eerste dag was er een patiënt in de collegezaal waaraan we vragen konden stellen. Direct de praktijk.” 

Weet je al waarin je je wilt specialiseren? “Vanaf het eerste hoorcollege cardiologie wist ik dat dat het zou 
worden. Het was net of ik het vak al eens gehad had. Wel heb ik nog geprobeerd die keus wat af te remmen om 
andere richtingen een kans te geven, tevergeefs. In november begin ik met het Master of Science programma, 
een uitbreiding van je scholing, die bestaat uit een zomer- en winterprogramma van respectievelijk zes en drie 
weken; colleges over statistiek en het opzetten van eigen onderzoek. Je moet dan wel behoren bij de beste tien 
procent van je studiejaar, en alle tentamens in één keer gehaald hebben. Het schrijven van een sollicitatiebrief in 
het Engels, waarin je je motivatie verwoordt en een eindgesprek met een gezelschap specialisten is de afronding. 
Dat heb ik al achter de rug en ik kan niet wachten tot ik kan beginnen. Het is prettig om te weten dat ik nog 
heel wat jaren aan studie voor me heb.”

Hoe moeilijk is dit allemaal? “Voor mijn middelbare school moest ik wel werken, nu gaat het veel makkelijker. 
Ik denk zoveel mogelijk in plaatjes en beelden, zie als het ware de pagina’s voor me. Maar ik moet wel uitgerust 
zijn, anders zie ik wel het boek, maar gaat het niet open.”  
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